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A k3tet lelréea Ae proven!unciája

A győri Bencés űzékház könyvtárának régi anyagának rende
zése közben kezembe került egy könyvecske, amely feltétlenül 

meg érdemli, bogy figyelmet fordítsunk ró. Úgy ßxll em-ee nyom - 

tatvdmrél van azé, amelynek hiányzó el ев lapját kéziratos cim- 

lappal pótolták:
HŰTI ТЕС7АШ31Т1 ASDXTXO РОЗГШИ
Гаг. Des/lderium/ 8rni
una cusi enoonlbue Műi BweblJ.
Basiliae
In Officina Froboniana. A.P. M.D.XXX.

A fekete kötéstábla Valószínű a 17# század «lejáréi szár
mazik. Bőrrel bevont faj a kötést едуkor rázkapcsok fogták 

össze. Alig kibetűzhető a kötéstábla felső rászán a bőrbe nyo
mott MOVUM sző, a hátad táblán ugyancsak felül a ПЖ№ЗПЮМ 

esőt olvashatjuk. A kötéstábla elején az alsó szegélyen a kö
vetkező betűk látszanak: S3* KA.

A nyoutatvűnyhoz a kötet elején 23, a végén pedig 31 számo
zatlan, részben üres, részben kézzel Írott levél van hozzáfűz
ve. A kötet metszésének mintája egységen, tehát a toldalékok a 

kötéssel egyidejüek vagy annál régebbiek. Úgy bejegyzés pedig 

- ugyanattól a kéztől, 

túl ssolgél a kötés idejének meghatérnsáeóhoss 1629 körülinek 

kell tartamaik.
A nyomtatvány elé kötött levelek nagyrészt üresek. Az első 

oldalon Epiktetos* Enchiridionjóból olvashatunk néhány sornyi

Boterodnmu/»/

»lytől a címlap is származik - tómpon-
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idézetett iápictetu© Cap,11, Nunnunm de ulln re dioerie, per- 

didi hnnc, sed redidif filiolu® obijt - reddltu® est, praedi- 

ШВ ereptum ©et - an non id quod eat reditu/m/. At mal us est 
qui eripuit: quid xd tua refert, per que/m/ repetierit i®, qui 
dederat j séd quanóiuftonceseerit tanquam alienu/m/ id curato, 

ut cauponsa viator,
A 2. levél £ oldalán: Sextu© ex írepheta Amos. Cap,VIII, 

f» 11. Xmé el jünek az napok, úgymond az Ur: es éhséget bo- 

czátok az föleire, nem az kinyer ehsógít: зет az viz ©гсшпуи- 

aágát, hanem az Ur igije halláeó/nak/. be megh indul/пак/ az 

tengertől fogva az ten/xerigh, ее hazaktól fogva Nap keletigh: 

kerengenék keresuen az Ur igeit ее пе/ш/ tolállyak. Azon az 

napon el fegyatkoz/nn/k az Szép Szüzek, e© az iffiak, az essoa- 
nyueagh mint, Hic Finis.

fíz a bibliai idézet iaáe kéz Írása, mint a címlap} ellenben 

az el®Ő típiktátoez-részlet 6 a « 22. levél b oldalán található 

Bpiktétosz-idézetek йв a címlap ugyanattól a kéziül valók,
22, levél £: Upictotu®. Cap, 33, Quemadmoűu/fe/ in arabul an- 

do caue®, ne elnvum calces, pedem ne dirterquennj ©ic in de- 

genda uitr cnue, ne gubernntrlce/ai/ actionu/гэ/, mente/«/ tun®, 
laedne, quod ei in re unnquaque observnbimue - omnia cnutiu* 

nggredimur.
Gap, 33* Si quis tibi nuntinvit quidara tibi malediceret ne 

refuta, quae diet« sunt, »ed respond#* eum oescisse caetera tua 

vitia, na/т/ alioquio non illa ecla fuisse dicturum.
A 23« levél a oldal® я mér ismertetett címlap, itaga a nyom

tatvány az a2 levéllel ke adódik: be®, lassúé Soterodamus pio 

lectori S,ß,
Ugyanezen oldal «1 ján néhány sornyi kéziraton jgyzetet le

ragasztottak, rajta pedig az egykori pécsi jezsuita kollégium 

könyviároeénak bejegyzése olvasható: Cat. Collég« &>.J. uinnue
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jgocU iawiptim A im
A bVtel jelzett oldalon i»®ét lmemlen «sUveget talá

lunk a pepiresik, ftjsely a« uj poesaeeeaort «sár talán zavard 

Vagy »««a érdek! ő jelzetet fedi, eitemlptt wníHfül lényeg*« 

•*»*«*»* őrizi £ergut«tu*
А* Я^>1». ЩлШя

А tártaim«»* még néhény lemfpieitett »*41 jegyeetet,
d© van benn© több 1© пш fedett bejegyeée ie. A* «7 1©vél 
dlk oldalán a régi jegyzeteket let ni érd perire »ikra újra J&pi tete
tő»» iáélet került Kpictetue. 0«p*f4* «33 цт/ш/9 nun« vir«» tu- 

as eupernt, induerls tu* ia® inéeeore gores; tu «naß nun/® ®ueti- 

ner© possia, negligee*
A nyomtatott eiaveg mögé füeött levelek pedig többnyire ének- 

esövegeket tartalmasnak» A» eled két levél dree. A* énekek sor
rendje a követkeaés

1* 5a 

a» 5b 

5. 5b-4b
4. 5a-5b
5. 5b-6a
6» 6a-6b
7. 6b-7e 
B. 7a-öa

Latod Isten isiaeinlwt /5 v»*„/
Imaórán nz nap fel lauen /5 ve**/
Felamgee I/»te/n se/n/ne ír fel d/ne A ura /10 vs*./
<л1еко**е1 Bsagh a* te •». Igádnak mmúot /С ve*./

igaeaagot eieledrOtt A vsa*/ítéletet
ШцммвйпА aent Attia /5 vsa*/ 

i/ngaestsllluk köreaatienek /6 vas*/
Könieregiwnit miadaaia/ti/
Cb laraet szerető пере® /17 va»./
fennek fel cinek diaabaegea kir^lli /29 ve**/
•>Sfc Isten figlelaezsel a* «n megitaeeamre /8 ve«»/ 

Lattia ttllajgh dolgát I/ete/f» ее forgntti« /25 ve**/ 

Siralmas iaij exeual iMlteWhti kint tok /12 vés*/ 

Keglelme* Isten kinek kes@be/n/ ©tetemet nttn® /8 vsa., 
Fölsogea í/ste/n hoaand kinltu/n/k nagi keoerwoega!

^rieleo/a/ik /7 ve**/

го* т-пл 

11. 12b-15n 

12* 15a-15a
13. l*ft-16m
14. 16a-16b
15. 17a-17b

A2 v»*.
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Jer öaleköZ2ürik köröestie/п/ ősnek /9 vez./ 

Dicsérteaeek Ura/и/ örek яг/eot/ neued /11 ve®./ 

Jo At eggiaasagben H eaep bekeaagbe/o/ /7 ve®./ 

Artflri ünr et«rftoM«jWt /Я v»®./
Teek te ben/n/eö Urm/ta/ X/ate/n uagio/п/ bieo- 

dolmmk /5 vas./
Halgned ie^i mostan ftl/fltijH/ laten /9 ve®./ 

Dicsérte,
Serkeni fal en lelköin АО ve®./
Forrásra ki uia»pm fal 

A» Terseinek nana rege/n/ten /10 va»./ 

fsak te botsad iк/ent/ Atia/n/k «i Vialtu/n/k 

A ve®./

16. 17b-lBa
17. IBn-lOb
18. 19a
19. 19b-2*
20. 2 Cm

21. 2öb-2la
22. 21 a-22a 

2?. 22»-23a
24. 23a-??b
25. 23b-24b
26. 24b

»1 Atia I/eta/o menni ©gbe/n/ A3 va»./

A2 vb*./

A móaiíld itt abb«hogyt« as iránt. Bár van dieses keadébetC- 

utó led versnek is, csak «* elad varasnak készült el. A 

lap nines kitöltve: bőségesen van hely e»en a* oldalon agy vagy
J«

két veraesak esáadra.
A követkéső oldalon /25а/ aáa tintával irt esdveget о1vasunk, 

ugya»mttől a kéjtől, amely a kötet ©lején található bibliai idé
zetet vetette papírra:

Apoc. 20 Jt 3. íb létek elekeket, es le ölének azokra es ita
lét adaték n®ck/na/k: ш ások lelkeit, a»kiknek fejeket vötték 

as Jesus bisonység tételiert, aa a* Isten ugaiert, ea as kik
annak képét, se nem vötték annak 

bélyeg!t, a* S homlokokra vagy kasaiéra, 4e élének és t rnZugló
nak as itueeal ©ser ©sztendaiph. As töb halottak nem éltek, 

esig be nets telnek a® ©ser eeatendök. Js ns elad fal támadás.

iaintiák a® fene vadat

öt teljesen Uras levél követ késik, ®ojd at utolsó lavél jj 

oldalán ezeket a sorokat találjuk, ugyanannak a késnek as Írá
sival , ölytőt as iipiktatoas-idésetak aKéinantnakt



IBuia it «a gyönyörwaegh 

В© örök az keservsegh* 

hamar el fogy as í'arateagh 

Be amgh marad az boldogsagh.
Igör? sokan hinattótnak 

Be keueuen ualasztatnak 

®innynin/n/ futalma«tatnak*
Ugyanezen az oldalon olvashatjuk a következő verset is:

Az gyönyörwsegh tart ezek 

kie korigh 

Az gyötrö kin »arad 

mindenkorig!:
J*/ent/ Atya ez uilagh dicsőségé 

így múlik

A b oldalon os énekek Írójának jegyzetei varrnak: Lauönte 

D/ominu/ra oa/ne/e goatee - Pal sn/oetoA a* Galatia belieket 

bftlgatagok/nn/lr mezteleneknek mo/n/gis Can* 5* ß 1* azt mo/n/- 

gin hogi w- ell San mint az Galatia beliek*
Maja néhány rövid latin bibliai idézettel véget érnek a be

jegyzések* Agy-egy Vulgata- é@ egy Araamus-féle szöveget hason
lít még össze* qui ereavit illu/m/ Vulgata qui condidit 

ipgu/m/ Aras/mus/* princípium qui et loquor uobia Vulgata 

Id quod a prineipio dico nobis lapr írnia qui si loquor uobi© 

Штатив*

4- + + 4*

A következő adatok nyújtanak segítséget, hogy a kötet sorsát 
némiképp végig tudjuk Haérni, hogy m könyvecske eredetét föltár
hassuk: 1530 - a nyomtatvány megjelenés#; 1629 - hteptmmis C 

eai ex libris-e; a kötéstáblán látható S3? Xk betűk, «melyeknek 

feloldása minden bizonnyal Stephanus Kassai: 1732 - ekkor Ír
ják be a könyvet a hajdani pécsi jezsuita kollégium könyvtáré-
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ti esi szöveg ie határozottan máef ©1 é vezet minisét, he a kézirat
vnl naiennyi ré*zl ©tét >Ia*zefnggéeükb*n vistgáljtiki 

tákhoz. Ая *mcßz prófétától vett időset világommá kijelöli a 

tágabb ideológiai környezetet: "éhséget beadótok a földre, ne« 

a kenyér éheégit, 

hal 1 ágának." ,<« igének, az TJr igéjének Ilyen hangsúlyosáén ki
fejezetten pro tép tán» gondolkodás?* vnll, ns idézet Károli öám- 

pár bibi infc rd i t ásóból veié* Jezsuita tula jáé«©« va/?/ másoló 

föltétlenlll Ká]di szövegét használta volna, nem pedig ne id< 

lógiai ellenfél МЫ léjét.
üftge az émetrgyüjtmmény i® kimondottan protestáns jellegű, áz 

énekek többeége, amint kéeőbb majd réezleteaebben le ki fogjuk 

mutatni, я XVI. századi, őzéi isiben elterjedt protestáns éneka-

* jozeui-

cmnyueágát, honom az Ur igéje»8 VÍZ

ny*£, fi mmgyarermmdgi reformáció énekeskönyveinek törzsanyagá
hoz tartozó ének. Jótléhámy pedig színtű tol jeeen egyezik mz is
mert unitárius énekeskönyvek darabjaival. Csak unitárius forrás
ból i jílk az énekgyüjtemény 6., 15., 18. ée 20. énekét. 

Epiktetosz unitárius körökben népszerű volt - ugyanebbe n
környezőibe vezetnek minket teliét ez ©rifctetoez-idézetrk 1®, 
Epiktetoss Knchlrldinnjánek latin f r*itáeát az tinit áriue 

Christian Frencktn rendezte sejté alá Kolozsvárott 1565-ben. ^ 

Magyarra vei 6 átültetését ie unitárius végezte, e zecl tér''ordí
tó Thordei János 1626-56 között. ^

Hegy m gyűjtemény unitárius környezetben készült, további bi- 

sonyitékekra mér пеш is exondmu elegendő Önmagéban az a tény 

1», hogy vannak b*rme olyan énekek, amelyeket csak unitárius 

ének©©könyvekből ismerünk. Tovább árnyalhatjuk azonban a képet, 
ha filceimet fordítunk a* utolsó levél vereére: *Ig5o sokan 

hiuattatnak, de keuesen u«1*bztatnak, mi »nyaian iutalsmztatnak.** 

Ilyen predaotináció-ellenes kijelentén, amely ráadásul kissé 

origeniet« izü is /«pokatoeitneaiez pántonI/ csak unitárius kö
rökben képzelhető el a XVII. század elején k'ngynrcrezégoB. ^
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Ae Is sz unitárius környezet mellett ©sál, hogy еж a gyűjte
mény éppen egy ik*eeaue-f<íle líovum Testma on tucatot van fűzve.

"llnstánlrbsui na ©rangéiiuui едуhősek a* alapvetés koréban ide
genkedtek irassustdl, mert ш n reformáció egyik előkészítőjét, 

Ьявию nz antitrinitárius eretnekség atyját 4« utegyengetőjét lát
ták benne,* Jrnsmus szövegkritikai meggondolások alapján ki
hagyja «* un, *ŰeK»a Jbermeun'*-ot /1 Ján.5,7/, mely a szenthá
romság három ©aemélyét összefoglalva említi. ,-,z antitriait 'riu- 

soknnk brassms nm mond ezzel újat, de tekintélye, sgtKregkrl ti
kul eredményei komoly támaszt jelentenek szárakra. ^

A kárt tehát leszűkített ók, kizártuk a kézirat nem-unitárius, 

ortodox protest«'п» erőd ötének lehetőségit le. Itevábbra is nyit
va marná azonban n kérdés* hogyan került ez ez unitárius kör
nyezetben készült, minden bizonnyal unitárius miseid által árt 

énekgyüjteaény éppen a oéeel jezsuita kollégium könyvtáréba?
A XVl-XVII, században Baranyában virágáé unitárius közössé

gek léteztek. "A török viszonylagos jóindulatát kihasználva - 

Írja ítévész egyháztörténetében - mind erősebb©© rcegvetették 

lábukat kfll önésen Baranyában, ahol ’ecsett, egy kis rémei kato
likus töredéket nem számítva, a magyarság aü&e, « v áros vezető
ivel együtt, állhatatosan vallotta az unitárius hitet két kivá
ló ás Ügyesen vitatkozó lelkipásztorukkal, Jászberényi György
ül és Válóezúti Györggyel as élükön." ^ *• 
előtt megjelentek, de pár év alatt a hdfultság többi dunántúli 
vármegyéi*» is kiterjesztették tevékenységüket. ^

Klemölkedd esemény© volt a trinitértusuk és antitrinitériusok 

harcénak ч péási hitvita. "A pécsi hi к vita után. számba vehető 

harc neu 1« volt többé ч tunán-fcul trinit Irtások Ős antitrini- 

tériusok között
terjeszkedésnek állott ellette szervesetitn 4s sikeresen, ü& az 

unitárius gyülekezetek itt is fennmaradtak az egész XVII. század 

folyamán, © csak az erőszakos rekatolizáció söpört© ©1 őket m

Tolnában «ár 1570

я reformátussá!’ ónak a további unitárius• • v



«4U|» ppfe-ш чвьгазвД fejpfznpiuoat а«щ я©**©®* *п*&и$г тЛ%о uuquoa« 

Щршлд «ац^рпг «»u tu*;%TÄin-)STq »лтгтгой ‘доюишфю хдоецм»* « 

Ipjuia A*#Off •*#**{>•£© **A*jwa*q-Te©pa © T-H vn«*y» шъ %
• Xf/eeeq t«e зд 'pw«itin;tiU9j «öf© uy db /91/

ФПФ?«»1Э»9 bjay ««ft w«fAiöl© T«»/« © гщ«т ao*
-fWfAi ?e»p4 ÄöteßAfc ^nssutoUA ЧЩА(щт^ш •%%**%&&**•

%*цфХ«» u»p»|» pioyoaojeau*i i© »щрНтшi я» %49ш 4ц©и
-*0'if fttftx«© 9fifa?4|ur. |tt©fa*»^«muiwq «* я© otiiOA ©^1и» ««^зрор 

l0A'Ht*ida е© шм%«щ • ун|%»«®-Шлв1 т«гАмм1И| ufl©* аиг»Ч
•©♦1 £SocH?Vfm;s«{* p«»yä ш а^УэедЛи^ и »ц©| гш«.*л иаш<оц 

*f!»n?t **®««f»» ЯегдохдазрДО изд#р|& в* *?»«-»№ *9tl«* «»t* 

«■рцип *"* i©*ü© i^auxys.» уяыьауяз ty'4**iCA.i ©«* l9q**í»2iH
циад»*#«Фггу у #10411 *v •«*cap«JÖ#p*i>©j. -í*»uuva хрлэдоэддог 9A*©i 

-XT * ly^ies^ofí^eut eaiíawQx *vo(iWnf4??|an ь олгщ
9п.. И'»'*«* 4p4t#*WH| |&Аурымиа ^rniüdQ* 3tp4irui*(ip |сор4 V

UWW <©.i©4fat|pp»ad ь ruaoAineu*!

/а/

/П/ -1© адоря* 1«лув,4Д«гйи<\* **П<МС»|: *е«»э е* nnjtt#*#f 99G1B« bbq
-рАшыьр, ufeqpss у»« »пду у #*»«иг>11©зве те$ау*|шг zu |us<»i^t

4»4*©*»£*t *р*|гш**Г © ipoeöya •cinun«s /iA/ *fn» «f
-*|Sr 9ПЩЦ1Ю fuopd #рш одявод 'illően ami w%n4©fp ya©fd

ш %ЩШ\ША $\yq»VdA%KuM 440*0*« Iuupuuui© uy**» i®^^WLlbA 91 

•9*© ipaen»$!» M »í? хдон»*»! к© иыщошохйтг ;«Аймец а 009094 

рлСш*/ |П|» ©авк^гагзачдоми ь *аа* иалах© иоз.9^©ц©х
-$9Ш i/|p©tt ©г©If fVIXI» <« »9 |#?Х1*Д ii >er4A>4|an ty
-os« й^шц ид»ап®г ©w*® »mw* «таги»*»* ?

•хшцшт t«AfdyU«94

Щпа /sv
/IV -

9«вш **-0001 £*©*«?« »9 ^0©«иЬ|4» я« *шщъ\0%щ йри
-щч 0*-0й *®*0 «»4-4291 ^%эа094И *з*йг<1»80 *apÁ*f f*pA*ei RAW?

^Ttiäö гог«р* «ÖH рл *9ifeA lyq-tcyl »-ejaqpx x© чип*»гйМ
„ • щ0рл&ъ I цтшшi-^sMil /01/

- 21 -



-w-

л.» шт e«árw*só &ui^j8ujl?pís^ 

a iichnele gajaáft bejagysás arra indit, hogy kiasélesiteük л 

kürt. Ebben a korban aég ©egvnn a Cfmládaevakaek a konkrét j 

leölésük. ÜKiniiu« * ttalcai» Voltak«« unitáriusok Makó környékén?
BneÜiw lat vénék *15 70 %«v*mmán indulhattak n Körös-Bars« 

kösd* Az itteni refora tu» tiptrenégiék 1567-ben oké, 1569 

éta Békés volt a fő helye*.• 

rn ©minek. I «körét m nép 

lényéért?!* Thordai Máté шагав ottan**
Mákénak .környékén vort nz uj hit*..
1596-ban borsai©«® csapás érte. A török-tatár гаШЫкк telj 

sen elpus*titették. PotPVá égett ott ©iidén... Elégett a toraploa, 
a pepiink, a városházai в esekkel együtt ott pum tűit el n vá
róéi ée egyhási levéltár.• •* ttoké 1605-ben kesdett ujr« épülni.

elképzelhetetlen, hegy a könyvecske átvészelte volna 

t a katasztrófát, aégeero tartjuk mlőtm irsünek, hogy ebben m 

időben rnnkái gazdája leit volna. 1596 tavaszán, Makó pusztulá
sakor nz unitárius pap, Thorűai Máté Erdélybe ©enekült. izonyos, 
hogy ne© került többé vissza Makóra. A lakosság ia 

futott, i ekén a virágáé unitárius élet aegosünt.
Vonnak adatik arról, hogy alföldi vir< «okbél, kivált i-tokéról,

Békésről Vásárhelyre, innen ítokó-
szintugy elűzi leikéi«ét, ©int Па- 

/17/
* Лв/ „

• ••
“Le, mélyebb gyökeret

"A virágzó vár«et

/19/

értászét
/20/

9úk Jő unitárius telepedett le Kolozsvárott, Vásárhelyt és ©ás
/21/erdélyi városokban.

Mákni Mihály valéasioü Erdélyben élt. Erdélyi Írásokban gyak
ran találkozunk m nkai oemládnéwel. Egy 1651-ból vald ©egjegy- 

zéa Атёцу Bános erdélyi f«jodele© önéletíráséból: "egyebek is 

jeles jé ©©báréi© élnek való »ég akkor iogarasföldén és városá
ban: Janeeó Fái, Kalyi bál, Kosár««! Andrés, *akni Sáoual*** 

jeles, böCfeületeo vitéz emberek..."
riu© lelkéss ie van, sót a könyv értékét kiválóan is»erő nyom
dász is: «tokai SyirŐ János, iáskai István unitárius koliógiusai 

lektor, a későbbi kolozsvári unitárius leikéi* testvéröocae.

A tokaiak között unité-
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Makai István fin. .><tyja születési éve hozzáv tél ege sen 159 - 

re tehetéj 6 mag« 1$92-95 kösött születhetett. 1612 tttén IMrt- 

tán kívül CeehoreiBágb^n, drágába«, Lenjgyeiorssdgbnn, Hiléziá- 
bao é& ШётшЬяяршШйфйП járt. /^'/ 

a Szerdaiak kösbtt rokoni kapcsolat is volt. 

abtt van fhordai-sev1 tér ír, 1629-ben!/
ОДДОу nz unitnriuaok száméra ignai imáét jelentett, - feje

det eraség biztosított* szüzükre a szabad vnllásg* »korlatot, гш- 

öl késtek minden anyagi é® szellemi feltétellel, nyaely az ele
ven vallá&i éleihez *»tlksógos volt. okai Mhétyt ebben a kör-

/**г/
nyesetben kell elképzelnünk,

A bejelzés tanúsága szerint a könyv ar'eíl- tűin jd .non* Kas
sai István. Fel tevésünk szerint nem lehetett nzonoe azftnl a 

Kannái Istvánnal, aki agy 1656-bál nzáranzó említés sserifit a 

kassai tanácsban »serereit, /...die 5 Mártii anno 1656 mind
járt caaeni főbiró urna 6 kegyel** és *a nsmestanáos becsület 
tanácsbeli négy ftt.v jók fiát, úgymint аз n ozetes 4a becsül «tos 

Kroner György, hangod! Benedek, Márkus Mihály 4s Caeaai István 

urmákat б kegyelmeket bocsátottak aa^vt közül *z.n Larcbni 
hásnak épületét meglátni 4a wegbeeöolni

ivei öf^re több motívum urdélynez к аре hol j* a künyveorfkét, 
Erdélyben keressiik kassai iatv; ounkat, Valószínű azonos lehet 

az sál a Kassai látványnál, akinek nevével a MI, M*a*g el *.5 

harmadában gyakran talál ki zunk na erdélyi fejedelmi udvar bon, 
kai -of óle túr gy alá sokkul, hivatalos ügyekkel kapcsolati*»*« 

1621-ben .íikoleb^r b>«n “irdély de m rengyerok érdekeit még Sán
dor János, Kassai is ivén éo »rátör látván tartották szemmel." 

l’árgyiü ierdinánd Bethlenhez küldött követeivel, 

pel HZ 6 neve a hires 1 СУ'-i déni coapl arat iával kapcsolat ban is.
A hűvös tényeken túlmenően :'erény János fejedelem ÖnéletÍrá

sának egyes lapjairól kirajzolódik lőttünk Kassai István alak
ja, jell one. “Követők esaét Károlyi Mihály, Miké Ferenc, sasai 
István...“ 1626-ban. "&aseai István.•• as fejedelemnek leghi-

Leh«trr'/>ea, hogy s Makaiak 4e
/24//ás énekek kö-

/26//mm#

/27/
/29/ •jeoro-

/29/
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teloeb, belsőbb tua&cen vnl*,.,* 1657-bon, 1643-ban pedig
Intvén.., köesvényben feWUvéi, nm jähet val а od- 

ä követkeeä évben meghnl.« /50/Varhoz.,.
Üóhény Víndet jelleméről ugynneeatr Kendig János fejedel

, kinek e»zé-öoélutiróetibdlI *Veln ел Kne«Ä.i Intvén vén 

пек «идо tulejdwnitáe* vnl**, e«pertue e»b*r ie vnla, kivált
képpen n* juriBrru-áe'iti 'bon
enbb, hitelesb embere, kinek tan&eeán jár vnln, de i&en «one 

lelkű eatber V« le, ée яв Л elméje e a -fejedelemnek erre n«jlen
ds trraéeseti adott sok emberek nyomoritntnafc, kért altatnék 

la «eg, tSrvérmrk »adna elett
nllő embernek gyermeke, esek er, deéVnég é* prékétor«ág után 

proffioveáltnt tt volt, mint osintén Bethlen öf bor idejében ie 

#>f,v Pdcei űi:aon cencelláriu»,,,
Fdevéoy, mororvn, de *» tiéem^okbftn e&ber, líifcép-

selhet* *>n <5 kepében ее a* kertéjt ie «indem veióuzínüoép jü9~ 

rint értéket jelenté Rovott Teetasuntum.
iídai beoAdol» t о kor. n poenaeeesowk kénddeében *>* *üat lib- 

ria Stephani Cet-relj p«rout*>tus n i ebnete bejenyséa,
Rt volt ez ele;* túl«jdenoe? Hogyan kell érteisaeenünk est * 

latin kijelenthet? ve jón t-5nyj.eg ^sonosithntó-e as erdélyi 

sicaeisur jfasanl Intvén ássál. a рл»е*ее**огг«1., akinek cseléd- 

nevét £-vel jegyesték br a könyvbe?
Flfaeör ie aeg sí lapíthatjuk, hogy K*ies*i István, es erdélyi

es es fejedelemnek legintimu-* ét

t.evén egy Versei eressényced-• * «

.. /51/

fejedelmi VnnesTl érin fdeaberdnek Írása ne® esenoe asset *»» 

iráeeetl, amit kStetüsírben tel álunk. /32/ Át is tény, Hogy Kes-
aai nevének nléir '°eknr mindig « £ kesdőbstttt bnasn'ljn, lati
nná nláiráanib m is. nv i.-.nnek ellenére iekorttnk iratokat,

legfontosabb tnláa neoo-/54/naelyekben £-v«l Írják л nevét, 

ban «iris as a tény, h gy a kötést Ibi 'bt nyomott bottik, bér
latin*, s formában tanúskodnak aulajdononukrdl, »égi* megfelel
nek Kneesi aláírási gyakorlatinak! ГГ Г:\.
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П» helyes» a feltétel ©zésünk, hogy Kassai látván mz erdélyi 

fejedelmi udvar embere, különösebb problémát nm okozhat, hogy 

miért ш saját fcezeirását olvashatjuk a toldalékban. Közlésért 

a ХП-ШТ. esés«* toll forgóé deákjainak a szerepe, .««masak 

főhiv^t«Tokban találkozunk velük, hanem kisebb méltóságok ©el
lett ia* írathatta Kassai énokg^iijteményét - ha valóban Ő Írat
ta - valamelyik deákjával újonnan köttetett Моей» *eatsrnientuffió- 

nak ürea lapjaira,
Be még mindig nem válaszoltunk a kérdésre: ki veit a» olfzó 

tulajdonos, Kassai letván-e, avagy Makat Mihály, akiről »inte 

it am tudunk, legföljebb csak sejtéseink vannak? Kétféle
képpen értelmezhetjük a latin szerkezetet. As ©lei’ és nyelvta
ni szabályoknak megfelelőbb magyarázat szerint Kassai István 

könyvei közül vásárolta a kötetet Hakni ihály.
Háromféle irés— ás helyeair»stipust fed »hetünk fel a kéz

iratban, A 1 egflata1 abbrjak az /топ* prófétától és az Apokalip
szisből vett idézetek Írása tűnik, majd a latin Spikteto 

rónai etek és a két magyar nyelvű epigramma Írója következik. 

Legorchaikuaabb pedig az énekes törzsanyag és az utolsó oldalon 

található néhány jelzet iráen. /А két utóbbira néhány példa: 
igi - Így j giwleltem - gyttnyörwregh; minduiaiar* - mianyaiaü; 

el fogyatkoztak - el fogyj Ati» - Atya. - A párokba aa első 

az énekes anyagból vett példa, a második ez epigramma Írásából 
való./

Аж К* libris Stephani Cassaij... bejegyzés ugyanattól a 

kéztől származik, mint az epigrammák iréea, 0* ugyanezt az 

Írástípust t«Táljuk a címlapon is! A toldalék, mint már emlí
tettük, szervesen beleilleszkedik a kötésbe, nem később került 

a könyvhöz, »int maga a kötés, A kötéstáblán pedig ott van a 

St. KA. pceezesezor-jelsés . Nem valószimii, hogy a tehetős ás
sál 1stvénnél címlap nélkül hányódott volna egy ilyen értéke« 
könyv, és пш valószínű, hogy azért köttette bel© Dasani a 

könyvbe az üres lapokat, hogy kerüljön rá szöveg ®z 6 elképző-
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lés® es er int* Ügy véljük tehát, hogy Kassai István környezté
be'! készült mind а e talap, ©ind вж Ex libris 1629-ben, mind 

pedig ns énekezovegeket tartalmazó toldalékot кяякик követé 

két rövid vére* &m természete»«! ne* készülhetett később ©aga
nz ánekgyüjtemény »«»•

11» tévesnek is bizonyulna töprengésünk a tulajdonosok egy- 

aáeutánját illetően, az éoftkgyüjteaéhy korét ettől függetle
nül megközelítő pontoeeággel taeg tudjuk /11 api tani.

Aki az énekeket irta, «prélékoe, gondos munkát végzett* Vh- 

lem ennyi ének kezdőbetűjét vonalas dims Hősekkel látta el* 24- 

saitőkédvéről taauskodi ez is, hogy a fekete tinta mellett 

pirosat ie használt I néhol minden veressek egész első sorót 
pirossal irta, néhol e«nk a kezdőbetűket. Előfordul az is, hogy 

felváltva hol piros, hol fekete ugyanabban az énekben a vura- 

Mftkok kezdőbetűje* Ez n szemmel láthatóan aprólékos műgond
dal készült kis gyűjtemény csonka. Az utolsó énekből csupán 

©gy versa лак készült el, jóllehet ez az énok is díszes ke»<?ő->£ 

betűvel indul* As énekeket a lap esdiéh meghusvtt egyszerű vo
nalas keret veszi körül. A befejezeti© rmöget az i© mutatja, 

hagy elkészült a karét a «sonka és a következő oldalon is: 

nyilván megvolt e másolóban a szándék, hogy tovább dolgozik.
Véleményünk szerint az énekgyüjtemény ne® lehet kés bbi

1629-nél, és elképzelhető, hogy as 1629-as Ex libris tulaj
donosat «egeiŐsé poeazeeazor állíttatta Össze* Befejezetle
nül került nz uj tulajdonos birtokába. Mm sokkul készülhe
tett azonban 1629 előtt* ezt aláttámnuzt ja nz a tény, hogy ta
lálunk az énekek között egy Thordai-seoltárt is* A gyűjte
mény 18* darabon a 19* levélen Thordni wYm a 133* zsoltára;
MJo az oggieaoagben. . . " Thor da i zeoltárforditdaa pedig 1627- 
ben készült el. /35/ Ha n zooltárkönyvnek ez a darabja n
készült el Thord*i fordítósában 1627 alőtt, eemmlképpen a 

készülhetett ennél korábban gyűjteményünk sem.
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Természetes, hogy a gyűjteményt ne© tekinthetjük független
nek a forrámoktÓi nyelvhasználat eiepontjlMI a®»* Pe a máso
ld saját nyelvhasználata - tudatosan vagy »zéndéktnlnnul - át
tetszik a szövegen. А kővetkező fejezet részletesen foglalko
zik a toldalék forrásaival! a* ottani eredményeinket kell meet 
el Óvételeznünk. Másolónk több helyréi válogatja bee» as éne
keket , »Ót lejegyzett olyan énekeket le, «Melyeket máé forró
sokból nea ismerünk. Az eines kizárva, hogy Balassi Bálint 

ttegielses léten kinek kéz eben el etemet atta® kezdetű versét 

írott forrásból, hanem emlékezetből, az élé énekes hagyo
mánynak megfelelően vetette papírra. Másolónk kilétére, a gyűj
temény keletkezésének helyére leginkább azok n nyelvi jelensé
gek vallanak,
változatoktól, lázért »« ®t eledet rban azokkal a tényekkel fog
lalkozunk, amelyekben a máe ld nyelvhasználata különbözik az 

ismert szövegektől, azonkívül azokkal a sajátosságokkal, 

lyek a más forrásokÖ*f nem ismert énekekben találhatók, lemét 
esak néliány jelenség bemutatáséra vállalkozhatunk, a teljes
ség 1 egosekélyebb igénye nélkül.

Találunk ö-ző alakokat. Ez a tény azonban nem nyújt segit-

>lyek eltérnek az ismert forrásokban rögzített

séget a lokalizációhoz, mert a XYI-XVXI. századi nyelvemléke
inkben divat az Ö-zós, és nem Ö-zÓ nyelvjárású Íróink Is gyak-

/41/ran élnek vele.
nöaessegem, tönnün, teSleönk, tömi sebbel, rtSndök» 

il«közzel, esedözwnk, isiön, i^ieközek, teueliö.givnkt 
üstök;

etetőm, spwletődet /de* giwlekőzetedet/, leikbe, lel
kűnkre, lelkök, I 
ísteoaegeüdet; 

szegeött, kezdőt stb.
Az i-ü szembenállás, változás területén bizonytalanságot 

tapasztalunk. Kla ©értékben találunk labiális ü-zést.
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nyelvterületünk legkeletibb ráesőin /szét©ly, csángó/ hatott 

a legerősebben. Szép számban t ni álunk i-a váltósatokat« Na
gyobb fokú i-sésről azonban mm beszélhetünk. /4:!/'

idueesegedet, diheekeödnek, dicsesegre /до: dwczöited/, 
fietelgeo, hitben, bitből, időnek /до: vdet, wdeben/, 
aiuedet, sziuel, ezluwnkben /de: ezwbel/.

Á 1©gerősebben érvényesüld jelenség kéziratunkban az tt-nek 

hanggá történd dőlabiatizáciőja /vagys es eredeti e megma
radása/* А XVI. esésedben »ind n keleti, »ind a nyugnti nyelv» 

járásokban megfigyelhető es a jelenség. Holtaitól idéz! ötünk 

ilyen alakokat: fölötte, ördög, tarádéit, függőt. - Erdélyben 

ma ie élnek ilyen váltósatok. /49/
dicsőségben, ©le, eledben, eletek, ellenségeket, eret- 

leneegh, eeneretedet, féld, feldrel, földet, f©ress
te, gietrelae, giumetczet, к>r«sztienek, köroestre, 
lel /de: ISI/, kSniergeewnkben, örök, örekke, örwl- 

lien, örömmel, ürömbel, tealeezben, twndekelliek, 

telti, teremtej©, teremtedet, teredelmee, seid.
Hogy megállapitusunk pontosabb lehessen, ezökeég volna as 

egész nyelvi anyag részletes, minden jelenségre kiterjedő vizs
gálatára. Bár hiányzik es as átfogó el ©máés, mégis főleg as 

utóbbi jelenség ily nagymértékű megléte alapján est mondhat
juk, hogy Kassai István és ! skai JfJJiály könyvének kéziratom 

toladlékn erdélyi nyelvterületen készült.
Ha tehát így kizártuk a késirat baranyai eredetét, Vélesst 

kellene adni a mér fölvetett kérdésre: hogyan került ez a könyv 

a pécsi jezsuiták könyvtárába? Nyitva kell hagynunk a kérdést, 

mert a könyvecske epredről bizonyítékok híján csak elképzelé- 

eeink vannak. Két útra gondolhatnánk. Vagy Erdélyből Baranyá
ba áttelepült unitárius /prédikátor?/ hozhatta megával a köny
vet, vagy egy Erdélyt megjárt jezsuita révén juthatott Pácere. 

Annyi azonban bizonyos, hogy amikor a pácéi jezsuita lajstrom-

/
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b* bejegyezték Л732-Ьеп/, a je» suit ók-unit ár i u se к küzdelme 

már a «alté volt* A jezsuiták energikus térité munkája 

évekkel ezelőtt véget ért, ezért a kibékíthetetlen ellenség 

könyvtáré számára ie elsósorban becses könyvészeti érték 

lehetett ez na unitárius jellegű kéziratot is tartalmazó Jraa- 

mus-féle Újszövetség, nem pedig olyan eretnek iráe, amelyet - 

na elmúlt évtizedek gyakorlata szerint - tűzre kellene vetni.
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A* énekanyng forrásai

Protestáns éneknnyaggal vau dolgunk, в amint látni fogjuk,
a ß 8 vegek unitárius váltó ж etek, tdolgozáeök. -lei lépésünk: 
megvizsgáljuk, hogy gyűjt «чв^пуЦпк *5 ne kei milyen nyomtatott for
rásokban találhatók meg /1600-ig/. forrásul eled tekin
tetre Huszár Gál 1575-ban nyomtatott énekeskönyve kínálkozik:

való isteni dicséretek és imadsa-A keresztyen! gyülekezetben
Kéziratosa gyűjteménydnk 10 éneke van meg ebben a kes

elyben a * 1л tód
/46/

gok.
tetbvn. Ez as egyetlen 4nekeskb\yv 1600-ig, 

latén asiueinket” kezdetű ének is megtel álható.
Bornemisza rátér énekek naro» rendbe cimü 1582-i énekes- 

könyve ugyancsak ismeri kéziratunk 10 énekét. /47/Ebben иг éne-
keakön.yvben megtel él hété m kéziratos gyűjtemény 2o-22. darab
ja , ellentétben a Hussdr Gál-féle kötettel, amely nem is
meri a gyűjtemény 22. az'au énekét /Mezérte»ssl Ati* Isten/.

/49/1 az 1593-i bártfai étmkeskönyv is. 

Szintén 10 énekünket olvashatjuk benne.
•«említhetjük még « Fáradi énekesköoyvet

Figyelmet érd

/50/, a .* zegedi 
/51/Gergely által megjobbitott 1569-i debreceni kiadást

/52/
»

az 1570-i debreceni énekeekönyvot
/55/

, a* ugyancsak debre- 

, az 1586-1 debreceni töre-ceni 1579-ben kiadott kötetet 

tíék.es példányt valamint még az 159í~ben nyomtatott deb
receni énekeskönyvet ,

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért táblázatba foglaljuk 

kéziratunk és « nyomtatott énekeekönyvek anyagának egyezése
it. A* énekesteönyveket a légi magyar nyomtatványok 1475-1600. 
•zémcsása szerint jelöljük.
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ínek&Bkönyv: 222 264 276 353 429 513 582 640 713

1. 1лtóé leston +
/♦ 4 ♦

3* Felrege» laten 

4» iánlokezr.el ae#h
5. iteletet es
6. Vi 1 agoдоадок пак 

7* Fagaeztalliuk 

8« köniorögiönk 

9. Oh Israel
10. liánnak fel впек
11. ч,Р0к Isten
12. Lattia uilngh
13. Üirnlmoe i«ij szounl 
14* Regiotme» Teten.
15. Fölsegee Isten
16. éor

♦ 4 ♦

prÓR»Í Reolt h* 

prózni RCCltér

4 4 4

44 4

44 4 4 4

4 44 4 4 4 4 4

4 4 44 4 4 44 4

fi eközzwnk 

17* Siczertesiok Ü!
4 4 44 44 4

18. Jo hz eggieesegbea
19. Atffl ваг czeoésseeget 
2C. Та»к te benned Угяа ♦
21* üalgaed roegh
22. Diczertesnel Atln Isten
23. serkeni fel en lelkäas
24. Forrásra ki utaz
25. AR Israelпек ne. e
26. Teak te hozzad Ssent At iánk

4 4 4 44 4 4

44 4 44 44 4

4

feiern
44 4 4
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üár-ш énekeskönyv tűnik ki tehát t Hu 

Péteré 4b m 1595-1 bártfsi* A forrás felg.51ngyÖlénében segit- 

eéget kapunk, ha összehasonlítjuk, mennyire egyezik ®eg illet
ve tár el kéziratunk énekeinek narrendje « nyomtatott énekee- 

känyvsik énekrendjével. A további«kben * 'г ееак а* 

гош nyomtatványra leesünk tekintettel.

íoekeakönyvek:

Gálé, Bornemisza

ilitett há-

713353 513
ti Latod Teten
2. Imaaron az nnp
3. Felséges Isten
4. Elekessel aegh
5. ítéletét en
6. Filngoesngoknnk 

?• Ma^aaztalliuk
8. Könieregiwnk
9. Oh Israel

10. Mennek földnek
11. 2rbk Isten
12. Lettin uilngh
13. irstaos leij asounl
14. Kegielaee leten 

19. Fölaegeo Isten
16. Jer oaleközawnk
17. í>ie^«rteeeek Uram
18. Jo ns errieeeegben
19. é%i mar csendesreget
20. fisak te bernied Uras
21. üslgnsd ®egh
22. Wczearteosel At le Isten
23. Serkeni fel en lelköm
24. formers ki uiea
25. Az Izraelnek пере

2. 31b-I. 

1. 5«-I.
3. 63a-X.

9. 165b 1. 1 

10. 338

11.319a-II. 1. 29b 5. 148

4.1Un-I. 8. 2742. 41n

7. 68a-II. 5. 110b 7. 231

10. 85b-II. 

8. 8ln-II.
8. 123b 

6. 121b
4. 93 

3. 90

5. 347a-I.
6. 19S-II.

6. 171
2. 88

3. 52b
4. 68«

10. 256b

fel’
9. 82b—II. 7. 122b 9. 304
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riue másolónk kesében már talán a közelebbi vagy esetleg a közvet
len forrás szerepét játszotta.

Feltétlenül meg kell vizsgálnunk a forrása;- it kutatva н fennma
radt unitárius éneke skÖ« »y veket is. Un helyes a véleményünk, hogy 

laseni iotván éaekgyüjtsméhye 1627-29 körül keletkezett, legin
kább az Isteni dicséretek 1605-7 táján eegjelent kiadr'sóra kell

/55/fordítanunk a figyelmünket. Ugyanennek a* énekeskunyvnek kö- 

szabad mellőznünk /1652/. muvetkező kiadását
vunnünk a Kolozsvárott 1625-ban kiadott “I&ádaégos és énekes... 

könyveteké"-! is
9 ének jelenik meg először ny-. «tatámban, közöttük néhány ismeret
len ie. os Balassitól is közöl énekeket.

Tekintetbe kell

/57/ , hiszen csonkán fennmaradt «la kiadásában

kz 1605-7-ben kiadott Isteni dicséretek tartalmazza kéziratunk 

anyag&bél a legtöbbeti 12 éneket, rd* 

irat és a nyomtatvány közös énekeinek a sorrendjét.
áttekinteni tehát a kéz-

Sorrsnd a kéziratban Lapszám a nyomtatványban

XLIII-XL?
LII-LIII
LVII-LVm
110-111

3.
4.
5.
6.

106-107
176-176

8.
9.

393-395
384-386

15.
16.

ЛИЖ'*»' »«•

440-441
474-476

20.
21.

586-389
438-440

25.
26.
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Sorrendi problémák* a 6. és 8. ének sorrendjének felcserélése
bizonyára ® ©i móaolónk munkája. Beiktatja a 7. 4 »eket, ®«jd a 

főf orr-lehoz visszatér, amelynek egy előad darabjával folytatja az 

Írást. A 15-16. ének sorrendjéről már fentebb rsőltunki ez az el
térés is a eásoló müve lehet. As énskeskdnyv-esslád valamennyi 
tagja egyöntetűen fordított ser rend *t ismer. - A 21. ének után a 

ritkán előforduló Megértessél «tyn Isten keztbtö éneket másolja 

le, »«jd két,Ismeretlen forrásbél seritett darabot rőgslt. i ajd 

újra késne veszi a f forrást, kiir belőle két éneket.
&Я 1625-ban tblossvárott nyomtatott "Xssdss&oe ér énekes.*• 

Könyveteké" а kézirat 19.* 26., 22. és 17* énekét tsrtalsas**.^59/ 
/Gyűjtöményünk "rangját” mutatja ez a kis nyomtatvány: 5 darabot 
foglal a kiadd önálló kötetbe. fttsssi-^akbi gyűjteményének 26 da
rabja is jelentős igényt elégíthetett ki teháts csaknem egy kis 

énekeskönyv terjedelmű válogató® a toldalék./
Л késirat keletkezési időjének meghat érc- z<S&>' t eo^itl nz 1632-i 

unitárius énekeskönyv anyagával való egybevetés. Hs rokonáé not 
fed esnénk fel köztük, semmiképpen asm volna helytálló a kézirat 

elkéesülésének évót 1629-ben megjelelni. íHzvfik meg tehát, melyek 

as egyesé énekek, éa milyen sorrendi megfeleié» tapnsstalhatót
á késirat sorrendje á nyomtatvány laposánál

5. 23
6. 121

1188.
9. 529

15. 636
16. 381

20. 62
21. 355

25. 249
26. 61
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Gyűjteményünk 18. éa 19. éneke is raegtatálnatd az 1652-i 
unitárius énekeskönyvbeo; Thordat leoUám a 674., Balassi éne
ke pedig a 252. lapon.

A két énekeakönyv és я kézirat éoekrendjének összevetéséből 
világos, hogy ß kéziratos anyag elrendezése sokkal közelebb áll 
az 16o5-7-i Inteni dicséretekhez. A sásodik kiadás énekei között 

tűblétként csupán a Jó az eggiességben kezdetű Vhordai-zaolt ár 

я túlnjdonképpeni többlet, meri az Mgi mnr czendeoeeget kezdő- 

soru üalaasi-vero megvolt az énekeskönyv korábbi változatában 

ie a tartalom jegyzék tanúsága ezerint az 560. lapon, de я ránk- 

imftt mindkét példány csonka, я szöveget nem tartalmazza, 

miután megáll építettük tehát az unitárius énekeekdnyv 1605-7*1 

változat.ávnl vnlá rokonságát kéziratunknak, mag kell említenünk, 
hogy я gyűjteményben van még egy ének, amelynek oaövege unitárius 

forrásból ismert. A m'r említett "teádságos és énekes... könyvet eke* 

1700-i !d ed énében megvan -aékel András éneke, amely a gyűj
temény énekei között a 15. i ezddsora: * iralaos iáij «zoual Iste
nemhez kiáltok". A kézirat azonban ennél az előf ordulásnál min- 

denkérren lényegesen korábbi, ezért az ének szövegével я részle
tesebben is foglalkozunk.

A nyomtatott énokenkönyvek nss ismerik « kézirat 12. énekétt 
ez Bogéti F 'zrknr zsoltára 15&4 utánpdl /Lettla uilnoh dől / at 

Isten/.
A 14. vers Bale©! Bálint istenes énekes itegielmee Isten kinek 

kezebon életemét nttnm. Ennek az éneknek, mint majd később rész
leteden 'foglalkozunk a kérdéssel, eddigi iszeretőink szerint ez 

a legeled fennmaradt, változata. Balassi költeményeinek bécsi ki
adásából /1652/ lsmerjWr, 
az irodalomtörténet.

Kéziratos változatait is i

/öl/ korábbi előfordul fsáról ne® tud

jük a Latod Isten sziueinket,
Fel seises Isten zennek felének ura, Világosságoknak izent Attlz, 

Diczertessek Uram втек szent neued, Halgead msgh mostan feleeges 

Isten, Adgi mar csendeeseget, Biczerteesel Atía Isten smnni eghben,



*
I 1

*
I

*
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Üaearoft as nap fel iSuen* Gyűjteaényünk éneket köftdtt sorrend« 

ben n máeoöik. ШИ dritte forrásokból rum leaerjük, Domes»i©Ká
nál azonbac* már olvasható* №/ Másolónk vagy unitárius forróé
ból vehette át, ve&r mag« módoeitett a essövegen felfogásának 

megfelelően:
18-20* eon Diciöaegh legten Atianak, 

a* w fisnak eltele, 

ki »lakét as w »seist léikénél 
Vigeeetallion minden wdeben.

A sáróverossakot, a doxológiát Idáitük, 
vében tiszta trinitárlue megfognimaaáeus

S* egyetlen egy Finánc 

Deent Leleckel egyetembe 

Egy bizony öröc Istennőé.
As ének tehát a megváltozott környezetben megváltozott esöveg- 

gél él tovább*

ily Bernem ins?» kOny-

?lla»e—moknak Gsent Attia* Д hetedik ének a kéziratban* Csak
Jük. W*. forráaoktdl =e,k 

annyi eltérést találunk, hogy » 24, sor eltwokbsn szava elront
ja a ssótagesáaot* Mindenütt a teljesebb eleiünkben változat ol
vasható*
KBnlereglvnk mind na lan as úri at ennek. Sorrendben a nyolcadik. 

Megvan Sorosai©«« énekeekönyvében áe az latnai dicséretek alsó 

kiadásában is.
1* sor:

A kézirat: Könieregiwok alndnalan as Űriatennek
...oss letörnek Ksent Lelkenec 

• • • Istennek tai szent atyánknak 

Másolónk hitelveinek nm föleit meg a Borneaiesa-féle vál
tozat. De miért tér el annyira egymástól a két unitárius 

riáne?

unitárius énekeakönyvekbél 1

/67/ Széket nz eltéréseket találjuk:

Dernealesat
leteni dicséretek:
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20. »or:
Kézirat: igédnek...
Bemerni esel hitednec...
Isteni dicséretek: hitednek

Lehet, hogy másolónk forrásában szintén « hitednek ózó volt, 

oenk о hasonló hangzáeu ezdval tévedésből cneréUe fel.
24. sor:

Kézirat:
Bornemisza;
Isteni dicséretek;

Lngedgi igaz hit ben unió ki atulnst 

...igm hitben...
... hitből..•

A ny> tartatott unitárius énekeskŐnyv el tárás© szövegromlásra vall. 

Nehezebben érthető változat. Bem valószínű, hogy «ж ezt a vál
tozatot képviseld énekiskönyvvel lenne összefüggésben a Borne
miszánál talál hét <5 variánssal megegyező kézirat.

25-28. eor: 

kézirat:
Diczerteesel Falsegöe Atia Úristen 

Légién áldott a* te neued minden időben,
Maradgiott megh »zent leiköd az ®i ssivwnkben, 
ftirdetteased szent igeelet mindenöt ez uilagban. 

Bornsmioza:
Diezerteaeel fetsegee Atya VH Isten, 

legyen áldott az te neueö Fiú VI? Isten, 

ezeckel egyetmib© Laént Lelec Isten, 

ranradgyon a* te «Ide©ed az te bünöa nereden.
Isteni dicséretek: hiányzik!

á kézirat tartalmazza a zéróveraazakot, a nyaltatott unité- 

rima énokeekönyvbÓl teljesen hiánysík. A kifejezetten tr! ni té
ri ue tanítást magábflnfoglalÓ doxológia lényeges változtatéeeal 
él a kéziratban tovább. A Szentlélek és a Féu említése 

formában n«s ©arad meg. A mAeoló /forróiénak/ antitrinitéríue 

felfogásához
nekeekö jyvb 1 ez a versesek hiányzik, e< 

ez az énekeskönyv a kézirat forrás«. A kézirat ettől az énekes-

• • #

ilyen

férhet kétség, kiivel a nyomtatott unitárius 4-
iikéi>pea aero lesietett
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könyvtől független unitárius 

feltételezhetjük, hogy a máeclő 

tárius »z5v«gvariéno< »tat, hiszen a ?.b ének egymásutánjában olyan 

logikái fed«ehettünk fel, aminek ne alapján megánnpithattuk a 

rokonadgot as unitárius énekeskünyv 1605-7-1 kiadásával* Olyan 

unitárius éoekeskönyw#! lenne talán knpcaolatb« a kézirat, 

melyiktől esetleg a nyomtntott énokeakönyv le függ?

<51 tanúskodik* N 

szerkesztette volna ne uni-

Oh Israel szerető nenem* A 19* ének. Jóllehet Bornemisza {«öve
iétől gyűjteményünk éneke sok helyen el tér, mégis érdekes egye
zést találunk vele a 10. sorban, amely különbözik as Isteni di
cséretek esövegváltosatőtőlI 

9-10. sori
Idegön Xatenid kiuwl
Me legienek en ellenem

Idegen 1stenid kiuölom 

ne legyenec en ellenem 

Isteni dieeéretek*
•••én előttem

A többiekben esinte teljesen «sonos m késlrnt de ne lefcenl 
dicséretek esővegével* lemét egy »«él* a másold forrása «ж l605-7-1 

ánekesköqyv szövegét megelőző anyag lehetett.
54* sors

Istened niugödalmarói 
Bornemisza* ugyaoigy hozza;
Isteni dicséretek*

latenednek nyugodalmáról
OnrMUit topat«táljuk, mint as előbb* közelebb élt a kéziratos 

szöveg a Bemerni »»»-féle hagyomány hős.
65. sors

Sseot Vljaual ke kw tablara

let kő tablara csent vyaual



As unitárius énekeakönyv is a Bornemiszáéval megegyezd eső- 

renddel kiteli a szöveget* Ugyanígy lehetett másolónk forrásá
ban is; talán másolási hiba 

űrök Isten figlelmezzel az en Begitaegeffire. A 11. ének, A régi 
protestáns énekeskönyvek állandó darabja; Bornemiszánál is meg
találjuk, ^ Unitárius forrásaink nem isaacrrik, kéziratos szö
vegünk azonban unitárius módosításokról tanúskodik,

3, eor:
Aldot Isten oltalmaz otegh szent fiadnak altala 

Bomemi e»a:
Altod Isten oltalmaz meg szent Fiadnae neueben.

a felcserélés.

14, sor»

Bornemisza:
kié szerette üzent riadót magasztalunn díczeric.

22, sor*
Igi könierge az szent Dauid sok el1епяеде ellen 

Bornemisza:
így könyörge az üzent Uauid Christus Vrunc ka 

Másolónk tehát vagy maga módosított « számára teológiai о 

pontból elfogadhatatlan eredetin, vagy már unitárius forrásra 
támaszkodott.

чзякш

,« ííorrendben a 15, 
Ismét olyan változattal van dolgunk, amely - mint mór többször 

is tapasztaltuk - az Isteni dicséretek szövegével szemben a 

nesaiszs-íéle énekeskönyv szövegével hozza közelebbi rokonságba 
a kéziratot*

I», sor:
•••te nalad uagion kogiessegh es nagi irgalmassagh

Bornemiszát
• «•tenniad vagyon kedueeeg es nagy irgalmásság

Isteni dicséretek»
• • •
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A következő sor, a 14», sajátos módosítást tartalmaz. Fel
figyelhetünk rá, hogy másolónk forrása - vagy talán maga a má
soló - sok esetben következetesen átirja azokat a kijelentése
ket, amelyeknek tartalma lényegében igy fogalmazható meg* az 

imádkozó ember kérését Krisztusért teljesítse az Isten, Követ
kezetesen alkalmazza ezekben az esetekben az -ért toldalék he
lyett az ál tál névutós variánst, amely lehetővé teszi számára, 
hogy más teológiai tartalmat fejezzen ki vele,

14, sors
Es Christus áltál bwnwnkbel szabadongh

Bornemiszas
Christus Iesugert bűnünkből szabadság 

Isteni dicséretek: mint Bornemiszánál.
Bz az eltérés, amely mind Bornemisza, mind az Isteni dicséretek 

szövegétől különbözik, nem gyengíti eddigi feltételezésünket, 

hegy a kézirat egy olyan szövegre támaszkodik, amely az előbb 

említett két énekeskönw között áll. Valószínűnek tartjuk, hogy 

a kfízvetlen forrásban is az -ért toldalékos alak szerepelhetett, 

Bzt azzal bizonyíthatjuk, hogy olyan szövegekben is megtaláljuk 

ezt a módosítást, amelyek nem olvashatók sem Bornemiszánál, 
pedig az unitárius énekeskönyvben. Előfordul például a gyűjte
mény 14, énekében, Balassi Kegiolmes Isten kezdetű versében is, 

Nincs kizárva tehát, hogy a mi másolónk reagált nagyon érzéke
nyen erre a teológiai problémára, e ezért ahol csak módja volt 

ró, elvégezte a sokszor nem túlságosan "költői" korrekciót az 

által névutóval,
18, sor*

sémit ne bízzunk az mi ertemwnkben
Bornemisza*

semmit ne bizzunc az mi érdemünkben
Isteni dicséretek: Bornemiszáéval egyezik.

Jelentéktelen elírás? Lehet, Ha szándékos, akkor az unitárius 

radikálisabb teológiához közelebb került a szöveg.

íj
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Bornemiszas
Szent Dauid irta az Soltar könywben, 
ö leuelenec azaz huszad reszeben, 
mikor az Istent 5 meg earner e, 
soc io voltáról nagy halakot ada.

Diczertesaek Uram örek szent neued. 17« énekünk. Nyomtatott egykorú 

forrósokból nem ismerjük. Megtalálható» Kuun-kódesben^2^, 

a Komáromi éoekeskönyvben /73/ gg /lCa Mihály énekeskönyvében. ^
Később kfllön foglalkozunk az énekkel. Mostani összefüggésünk
ben csupán azt a tényt állapítjuk meg, hogy ebben az énekben 

is találunk másolónkra jellemző unitárius szellemű szövegvál- 

toztatást. A fentebb már emlitett jelenséggel találkozunk* az 

-ért toldalék»© alakokat módosítja.
43» eor:

Jesus Christus altat
Ezzel szemben a többi - nem unitárius környezetben készült - 

kéziratos forrás a Kristus Jeeusert alakot őrizte meg* Ugyan
ez látható a következő sorban is:

44. sor*
te szent fiad áltál

A többi kéziratban igy olvassuk* szerelmes fiadért. Tehát ha 

ez a jelenség tapasztalható olyan énekek esetében is, amelyek 

függetlenek az ismert unitárius szöveghagyománytól, joggal 
feltételezzük, hogy ez a változtatás nem másolónk közvetlen 

forrásában ment végbe, hanem maga alakította következetesen 

igy a szövegeket.
fsak te benned Uram Isten uagion bisod,almunk. A 20. ének. 
Szerepel Bornemisza énekeskönyvében, az Isteni dicséretekben 

úgyszintén. /75/ Csak egyetlen szövegeltérést találunk, az 

előbb is emlitett átírást* Bornemisza szövege sértetlenül él 
tovább az Isteni dicséretekben is* tehát a közbülső állomás 

szövege lehetett más. Ezt a közbeeső szöveget alapul véve
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változik а ХммИак»! gyűjteményben a szöveg - éa a tani- 

táe *tisztasága* alaposan romlott variánat eredíséf^yez.
17-20. eor:

£at engedgied Atia Isten te azent fiad altat 

Ab raegh ualto Vfrunk eltál Jesu» Chriatue áltál 
kit becsatol ez uitagra bénánkért halaira 

£a megh aldat mind örökké «ж minket kedue által. 

Bornemisza: /é& az Isteni dicséretek/
*®t engedgyed Atya laton az te üzent Fiadért, 
o* meg ml to ml Vaunkért na Хеше Christusort, 
kit boeyatnl ez világra halaira bűnünkért,
©a meg oldal mint öröcke minket 0 kódúéiért.

A megváltozott ri© miatt a 19. sor utolsó kát szavát termé
szetesen fel kell cserélnie a másolónak.
Ualgned «egh mostan tlÜJŰBO& inten. A gyűjtemény 21. darabja, 
íefrénoa ének, megvan Bornemisza könyvében ia, hakniéképpen 

az isteni dicséretekben.
4. eor?

Mert teged uallunk кágiее Atiánknak

Uvrt teged vallunc... a* Chrl»tu* Xesussrt, 
Isteni dicséretek:

az Christus Jeauaban.
Másolónk végrehajtja a szokásos módosítást: «ért helyett által, 

üttei eltér az unitárius nyomtatott éoakeskönyv le. Síivel ez 

a móöoeitós minden alknloiasinl az -ért toldalék helyett áll, fel
tételeznünk kell, hogy ilyen változat - a Bornemiszáéval megegye
zd - állott a Bornemisza-fél e énakeekünyv 4a az Isteni dicséretek 

között helyet foglaló forrásban is.
10. eor*

• 0 m
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29.M. «or*
>ч>киаог »1 lelkwnk aemh eaomorodot... 

Bornemisza:
iggJaggcggM

latent dicséretek: *•о asoaorodot.••
Aa Isteni dicséretek azövegéből kimarad na igekötó, d«* Tilá«» 

goe, hogy - közvetve vagy közvetlenül - a kézirattal azonos 

forrásra nyúlik vissza.
30. sori

®«rt «inog«« «oki aííigh bátorság«
Ikornemieza:

mert nintsen neki 
Inteni dicséretek:

«Bert «Ints 6 neki...
34. a»r:

bogi te uieellied minden mondáinkét 
Bornemiszát

hogy te visellyed minden mondáinkét 
Isteni dicséretek: dolgainkat

Kéziratunk tehát issét közelebb állónak tűnik a régebbi Borne- 

aiaza-fél« ezöveghez, aint az isteni dicséretek éneke! S 

képpen
A Üovncmiezéné1 meglévő dovológia mind a kéziratban, aind 

pedig a nyomtatványban hiányzik: elhagyhatta már a Bermmiezát 

közvetlenül követé unitárius fórrá».

• • •

i-
kéezülhetett erről az énekeekönyvról a aánolat.

Sicvertessel Atia Isten aenni egbetu borrondben a 22. helyen 

olvassuk, Amint a fejezet elején található táblázatból ie ki
tűnik, ritkán szerepel a nyomtatott éneke»könyvekben. Unité-

találjuk. Bornemies« kötetében 

Kéziratunk komolyabb unitárius "beavatkozást* tük- 

valóezinü, hogy a mi másolónk költötte volna ilyen
elfogadható részeket, bár lót-

riue nyomtatványokban sehol
/77/

röz. К
mértékben át a teológiailag: n
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tuk, hogy van bátorsága következetes átírásokra* A következő 

unitárius változtatásokat emeljük kii 
7* sor*

Christus áltál ualo nagi szereimedart 

Bornemisza:
az Iesua Christusnac ö erdemeyert

18 * sor:
boczasd megh bwnemet te szent neuedért 

Borndbéeza*:
boczasd meg vétkeimet szent Fiadért

20* sor:
kegielraez megh Atiái io uoltódért 

Bornemisza:
kegyelmezz meg az Christus halaiaért

2% ser:
Te szánt fiad áltál*» *

Bornemisza:
az Christus lesusert ha Iga s meg engem 

Az unitárius másoló legalaposabban a dorológiát Írja át: 

49-52. зог:
Diczertessel Felséges Atia Isten, 

ki megh oltalmazta! engen mindenben 

Szent lelkeddel uigasztali megh lelkemben, 
áldhassalak ez felden eleiemben*
Bornemisza:

Diczertessel felseges Atya Isten, 

vele ÖBZue te szent Fiú wr Isten, 

es az vigasztaló szent Lelne Isten, 

mind hármán diezöseg öröeke, Ámen.
Semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy antitrinitdrius másoló ir
ta át a szöveget. Sokkal lényegesebb, alaposabb az átirás, mint 
amilyenekkel idáig találkoztunk, azonkívül a doxológia bizony-
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aága szerint költői éraéke is volt, nffiint nem Mondhatunk el 
az toldalékokét ál tel-re változtató személyéről. Miv*l
esőmben «за s jelenség megtalálható ebben na énekben le, lega
lább két kéz munkáját különböztethetjük meg a szövegváltozat 
alapján* - Szt az éneket, amely hiányaik az Isteni dicséretek 

első rénkaarndt kiadásából, és amely megtol álható 1621-ben a 

Xuun-kód embsn, tartalmazóin kellett a már többször feltétele
zett korábbi unitárius gyűjteménynek, amely ше.'el őz te as ©la"' 
ismert nyomtatott unitárius énekeskönyvet, és forrása lehetett 

- közvetve vagy közvetlenül - Kassai István és $nksi Mihály 

énekgyüjtíiöéoye nagy részének.
A« Izraelnek net>e regenten. 25* énekünk* Mindkét vizsgált 

nekeskönyvben olvasható. 778/ As Isteni dicséretek szövegé
től különbőzé, de Bornemiszáéval megegyező variánst találunk:

30. sori
segh smabaditoia lel te niosorutt hiue^dnek 

Bornemiszát
ее aeg seabaditol* 101 te nyomorult hiuoidnec, 

Isteni dicséretek: hlyednek* © *

♦ ♦ ♦

A szövegek összevetésének eredményét igy foglalhatjuk ö«z- 

®ze: viszonylag gyakran találkozunk olyan szövegrészekkel, 
melyek közelebb állnak Bornemisza Péter natek hárem rendben 

ciasü énekeakönyvének megfelelő részleteihez, aint az eddig leg
korábbinak ismert, 1605-7-i unitárius Isteni dicséretek. As é- 

nekek egymásutánjának *1 mesés* alapján azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy mz Isteni dicséretek cimü énekenkönyvnek ez 

a kiadása támaszkodott Bornemisza énekeokönyvér*. A szövegkri
tikai vizsgálatok pedig egy olyan - talán nyomtatott - ének- 

gyűjtemény létezésére engednek követkortetni, 

tériua oaellamü módosítások, átalakítások miatt mindenképpen
dу az uni-
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később kellett hogy készüljön a ík>rnts&iesm-fél e énekeekönyv- 

nél, őa megelőzte az említett terjedelmes, szerkezetében 

sonbnn Bornemisza könyvével rokonságban levő nyomtatott én«* 

keekönyvet. A lűieMi«; gyűjtemény anyaga la
fel tét el esett ének ««könyvre trteneskodik jórésst* 

<>nekoek!Jnyveink 8*ssefQggé#ét igy ábrázolhatJuki
üornemisza: nakek három rendbe * 1583

a

Elveszett, da kikövetkeztethető
unitárius gyűjtemény - ?

Isteni die»éretek 1605

Kassai-J/niai-féle toldalék 1629

Varga Imre a Hégi ищуar Költők Tára XVII. esésed! anyagá
nak 4. kötetében a következőket Írj«*: "Csak а XVI. ásásáé utol
só évtizedeiből vannak arra adatok, hogy az unitáriusok saját 

kiadású nyomtatott énekeskönyvet, illetőleg eaját sserkeesté- 

eá liturgikus éoekeskönyveket használtak. Ami a nyomtatványt 

illeti, erről £nyeái György egyik prédikáclójábA értesülünk, 
melyet feltehetőleg a 90-ea években irt: is mostan az könyv- 

nyomtat 6 egynéhány esép dicséreteket külön kinyomtatott, az 

imátsógokkal edgyütt, kikkel montan szoktunk élni. -okán vad
nak az hallgatók közül, kik iránt értenek, egy néhány pénzeket 
ne esénnják, vegyenek benne és velünk edgyüti énekeljenek 4@ 

imótkoszanak az Urnák. - .....szinte te jesen volóezinütlen - 

folytatja Varga hogy as unitáriusoknak már a XVI. »sásad 

90-es éveiben egy terjedelmesebb nyomtatott éneke»könyvük 

lett volnaí Inkább arra gondolhatunk, hogy az Snyedi által 
litett kis kötet a köakésen forgó reform/* us énekeekönyvekből, 
kiszedégetett darabokat tartalmast«.

Uaoni Fosztó szerint volt az isteni dicséretek ismert eled 

kiadása /rm&lyről tudjuk, hogy 1605-7 körül készült/ előtt
**egy Mvid^Fereoc és segédtársai által rendszeresített gyüj-
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Uaorii Fosat<5 közléaót támasztja tehát aló kéziratos gyüj- 

temóhyünk forrásainak elemzése. Árra vonatkozólag terméexeto- 

aonfiuttuAk, hogy Tájon v&lt-e valamiféle köze 

ennek a kikövetkeztetett énekcsk nyvnek Mvid Ferenchez, Azt 
»«önben joggal fel tó tel eshetjük , hogy bővebb gyűjteménynek kel» 

lett lennie, hiszen » kéziratban olvasható néhány ének egyaáe- 

atánjóból azt Óllapíthattuk meg, hogy hasonló 

tett, mint «a Isteni dicséretek ele;* fenmtaraőt kiadásénak,
Hma teljesen valószínűtlen tehát, hogy а Ш. század utolsó 

éveiben volt mór az unitáriusoknak terjedői nősebb nyosntctt 
ánekesküOyvUk,

erkőzete lehe-
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ke. ütő. aduaány. ajándék. mellyel az Atya munkálkodik,
785/ Servet is hirdette, hogy a Szent-lyet 6 is, a Fiú is ad. 

lélek nem metafizikai lény, hanem Isten diapozioiói, ereje éa
ajándéka, nem Önmagában létező valami, hanem Isten mozgása, 
tevékenysége. Dávid Ferenc szerint "a Szentlélek az Atya-
istennek és a Fiúnak a lelkej az atyától származik és a Fiú 

által adatik a híveknek... Jézus Krisztus nem önmagától való 

Isten, de az Atya egyenlővé tette őt magával és iatádtatni akar
ta; a világ teremtésében nem vett részt; egyet?on közbenjáró 

és Ítélő."
Mnt minden szellemi mozgalomban, az unitárius tanításban 

ég gyakorlatban is természetesen sokféle árnyalat van. A ma
gyarországi ontitrinitáriusok ideológiája nem egységes. A rész
letek elemzésébe terméseetesen nem bocsátkozhatunk, annyit azon
ban kéziratunk feldolgozásához meg kell jegyeznünk, hogy "mig 

az erdélyi unitárius egyház a Krisztus istensége és imádása 

tana alapján konszolidálta magát, az alatt a magyarországi uni
táriusok, élükön Karáéi Pállal és /vári Benedekkel, megmarad
tak a Krisztus nemimádéел mellett И /88/• • *

Az egyházi "szervezet" fogalmát a szentháromságtagadék n 

ismerték, egységesen irányított tanaik ne™ is lehettek, üzért 

fordulhattak elő egészen lényeges különbségek a tanításban. Dá
vid Ferenc maga som н legradikálisabb: "Az un. tie«to unitariz- 

Kuot a XVI. század nem ismerte, és Dávid Ferenc utolsó hitval
láséban ia ott találjuk: - vallom, Ijogy Jézus Krisztus, a meg
ígért Messiás, az Istennek az idők téljességében megjelent fia 

nem természet szerint, de hivatalénál, tiszténél, fogva Isten."
ügy vallási közösség ideológiáját ál tálábnu híven tükrözik 

az istentiszteleti összejöveteleken elhangzó imádságok és éne
kek. lizek a szövegek azonban általában konzervatívabbak, mint 
maga a tanítás: a hitviták szubtilis észtornái csak jóval ké
sőbb hatnak az istentiszteleti éneklés gyakorlatára. A refor-

/89/
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Kéziratunk ideológiai hátterét vizsgálva problémát jelent, 

hogy mi az, amit valóban az egyes énekek hátterének tekinthe
tünk, ás ®i az, aminek a jelenléte már csak a környezetet je
lenti, amelyben az énekek éltek. Mivel nem egyetlen forrásból 
kerültek át a gyűjtemény egye« darabjai a kéziratba, nehéz meg
állapítani, mikor történt a saövegmóóosulás* Nagyobb anyagból 
történt válogatás áll előttünk, s még ha csekély is viszonylag 

a kiemelt énekek száma, mégis jellemzőnek kell tartanunk a vá
logató felfogására nézve.

A másoló nézetét tükrözik azok a következetes módosítások, 
amelyek különböző forrásokból származó énekek szövegében is 

azonos módon történnek. Bizonytalan azonban, hogy a más uni
tárius forrásokban nem, egyéb helyeken mégis megtalálható éne
kek teológiai tartalmú szövegvariánsainak kialakításában meny
nyi szerepe volt gyűjtoményünk másolójának, és mennyi a felté
telezett közbülső állomásnak.

Tanulmányunk 50. oldalán idéztük már a más unitárius forrás
ból nem ismert, de Bornemisza énakeskönyvében meglevő Immáron 

az nap fel iöuen kezdetű ének doxológiáját. Az Atya, Hu és 

Szentlélek Bornemisza ortodox felfogású énekeskönyvében wegy 

bizony örök Isten“. Az átírás származhatnék akár a mi máso
lónktól is, erre vall a záróversszak átirt második sorában ez 

a megoldás: "az w fiának altaln”. Az által névutós variánsok 

következetes használatát a r.zövegÖaazehaeonlitósok során lát
tuk.

n Kgnieregiwrilr aűndnaian az briet ennek kezdett! ének 51. ol
dalon idézett doxológi.ruc-változata /amely a nyomtatott unitári
us énekeskönyvból hiányzik/ valószínű kéziratunk forrásénak fel
fogását őrzi, amellyel másolónk is teljes mértékben egyetérthe- 

tett. Bornemisza szövegében kifejezetten Istennek mondja a Fiút 

és a ozontlelket: “Fiú V,4 Isten
lógia megváltoztatott utolsó sora* hirdettecseö szent igédét

ázent beleo Isten...“ A doxo-• t •
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uilacbaa t«r»é«*©tee resonaeaißr* tnlált * könyv©Bindert jBE
kéerk *>ЬЪцй a túl n Jdonm bno, nki а 2* levél д oldalra ©aeket
aa ьшоаг prófétától vc-tt «savakat irta* *l«aé el jtfnak az napok, 
u&yaond a* űrt és éhségei bocsátói as föliire, naa as kinyer ©h- 

ságit, se* *% vi% ©aoeffl® őségé t, Ьяпат. ©ж Ur. l&lje halIAtsának..."
As unitérin© forr ©bál esintín nm is»wt, d© я»4в proteetíns 

énekeskbnyvekben &\\nnűé*n szereplő jrök loten finials^saal,as 

an. asgitgsgswrs k©*<Maoru ének 14« sor« nz Isten igéjének fon
tosságét hangéul yosva tér al a bornemiaz*-féle a*Üvegtóli"kik 

ssaretik osont igédét aagaestolusn dicsérnék*; * távolabbi for
rás, liornomipBa ehelyett Így nontlja: “kic eaerrtie .,.■■% ént Fiadofr...*

Ugyanabban na énekbon a aődositás rétegeinek' ftagkaienbttctsté-» 

ее is kérőé© lehet, suert a % oorbnn ns oro3eti**eaent Pindna* 

neueban" kijelenté© helyett « aás to légi ni tartalmi *e2orrt 
fiadnak alt-tin" variánsra bukkanunk* Ь» a leginkább о»«.»beüt
ik Jelenség, eaael tolálkosunk a sorrendben 14. ének, Halasai 
Ка^еТзщг? laten kínok кааеЬоп Kezdetű ének sehol másutt ne® ta
lálható tübblei-versaaakában /13-14.sor/ 1©. / st aa éneket ké
sőbb külön la vizsgálni fogjuk, ezt a bővítést is akkor ol 
»ük*/

Лг unitAri us könyvekben is olvashatd I-’ttl аеьеа Isten huszad 

MnItanH,.n;\AÍ kenorvr.-, u*l ksiutotü ver» ijcl4. corn *uoitáriu- 

•nbb" цй unitárius variánsnál* Christus altnl. esetben as Is
teni dicséretei; Christus Jena© űrt kijelentésével. teljesen 

no© véltSBtntds történik gyüjtsnényünbiek n Ktuixi-kddexssel fcö- 

®:>* ínakéban - Adóiért nősek ЬТ-.«.а ure* ©sent neued: Je«u© СИ«» 

tim áltál /- as Krinstua Jézusért/, te ss*nt fiad altat / - 

Wliai fiadért/ © 43-44. sörben* /9?/

«so-

íialarri erfijterényOnkbon olvashaté ffláeik verdében, as aü^í 

gggLQ»»néa»aa«f>t-ksn egésaen világon leess, elért történik о» 

as annyi ©ac.r taposta! hntó -ért - él tel vdlteatatáa* Aas ének 
6. sorában eredeti!eg ©к állottí *kinek Cy^MSsJk^ * A areritufi
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"Erasmus életelve а bölcsesség. 'agatartéen, életének tud«- 
tae irányítása és gondolkodó«« ennek ne ő elveit ében gyökeresé 

életelvnek kisugárzása. Ideálja na autonóm
tuti emelkedik a* élet tülekedéaén, túl mindenen, ami ignz és ha« 

•1*» szent ém profán, «ki belát л jelenségek kétes értékébe} & 

beesői, csak m m*m függetlenségét ős lelke nyugalmát} 

szívesen vasai na élet apró örömeit, hm azok nyugalmát ©eg nem 

Ш'várják.*.*1 - igy jeli «mai Őt Thiene® **nn.
tény bileseseége több neazsdélc gondolkodásé* áthnsonulvn benne 

él a XVI. és XVII* századi magyar szellemi élet ben. A ssstoikus 

hajgycmutaiyofcat közvetítő Kpiktétosz gondolatéi «Untén elevenen 

élnek ekkor* iíi®«y Írje 8ópréj0il lesetérnék* Mugyanazon egy ör
vösnek és bajnoknak *piet#tttsitak Írásával is gyámol gátjuk éle
tünket és rém éqy«égünket*. 
rm fontos epiktétoazi sorok: %ue®admodUffi in ambutando caues, 
ne eleven ealees, pedem ne distorqueae; ele in degenda uita
a«»iz-Mjafe«3ftSdyMOftSI^^ « * * /22*1 évéi
$*/ Jelleaaő még* "Ji qua® quae vire® tune superat, indusris ties 

ima i idecore «ntet M лш тт sustlnsre possls. negligee. Vs7/ 

A kötet leírásékor idéztük n toldalék utolsó levelének д ol
dalán található két tpl|HiiSiillftt verset. Jellemzőnek kell t 

tanunk mindkettőt arra a környezetre nézve,
gyűjtemény ha esnél at ban volt. **Igön sokan hluattatnak, de ksus- 

sen ual a víz tatnak, ainnyaian iutalmaztatnak" * olyan kérdés ez,

, aki

mit

/95/ üpasawe korsss-

/96/ Könyvecskénk tulajdonosa ezémá-

elyben a sár kész

ly izgatta a hossz eeszort a biblia olvasásakor is, mert aláhuz-
avakét.ta Máté evangél igának 22. fejezetében a vonatkozó 

/multi eoi® eunt vocati, pauoi verő elect!, at.22,14./ Ebben a 

korban az üdvösség kérdése több volt puszta frázisnál, az eabe- 

reket heves vitákra serkentően is foglalkoztatta ez a probléma.
A ki® vers azon kívül, hogy nm tanúskodik túlságosan nagy élet
örömről, érdekes felfogást tartalmaz. Kevesen választatnak - a 

meghívás, a kiválasztás problémáját veti fel} ne® ortodox pro-



- 51 -

teotána csengésű sor zárj» neonban n nreeli innyoian .fatal»
meztatnak"« így tehát elveti nz örökké tnrtá büntetne elméle
tét, nincs örök kárhozat* Ftteleveníti az origeoieta tanítást

/м/ez «rookatneztaszigg pgnton-rál. '
íi« tudjuk bizonyossággal merüli api tani, kitől, származnak 

a nyomtatott szövegben tnlálhatá aláhúzások. A szent Ír ági szö
vegek kiemelése mindenképpen jelleasd a tulsjáonoern, az iái 
XágXmí környezetre.

kt«4»10t Botainoífi Dsus tuuffi adorabis et ilium wlat coles.
Imádáe etmk ns Istennők jár kil
A Uimty&ak szövegét mind káté, minő Lukács evangéliumában megje
löli. If valáezinü tehát, hogy ahhoz a radikális 

»ott volna, amelyik még a kiatyánket is elvetette.
A* utolsó vacsora elbeszélését is fontosnak tartje* XfiÜeé és 

Kárk közlésében megjelöli ezt a szakaszt is.

/99/
tarto-

potsat duobus dóssá, ni s »ervire. /Mt.6,24./ - flfouete vos 

a peeudoprophetie. /iát.7,1%/ - Verum qul sustinuerit ad fine® 

hic aalua fiet. Cum auteta pereoquuti von fuorint in ciuitnte 

hac, fugite in alia». /Mt.lt),2%/

К
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Két Bnlagml-vori^ne

A 26 éneket tartalmazd toldalék Шбп érdekesség* Balassi Bá-
lint két istenes énekei m gyűjtemény sorrendjében a 14. és n 19. 
ének, a Segielses Isten, kinek keseben »1 etedet attnff én ne Adat 
шаг czeodeese^et kezdetű Vera.

Belesei versei sár « k81 tő életében kéziratban terjedtek* Be 

a kézirnti elterjedés lehelévé tett#, hogy egyes énekek aég « 

gyűjtse é«y es kiadások előtt nyomtatásban is meg jelenjenek. AOö/ 

Erdélyi unitárius énekeekönyvekben olvnshaté n "ocréed meg ür- 

isten, e gyftjtesényOnkben is* megtalálható Adj mér cnendesedset. 
valamint л "arénc’okok ének®, «Melynek keséfwsret észtében zei- 

dókat vezérlő Úristen, äs evangélikus és reformé tue énokesköny- 

vek eleinte nem vesznek fai anyagukba Balnaei-éneket, *All|b- 

nm éktelen élet módja és érdekből történt kától isél ás« ©isit 

kerültek bel® énekei az egykorú de kősőbbi énekeekönyveinkbe se” 

- jegyei meg Csesvtss fdth Káinét»* 

hogy üzenezi rnlnár Albert m oppettheisi énekfftgel ékbe Л612/ 

felvette Balassinak * her borsi első «но It ér ki adás /160?/ elő- 

uzavábnn sár mintául idézett Bocsásd шт Úristen kezdetű énekét.
Belesei erdélyi baráti kapcsolataival »agyar-zhatŐ, hogy ko

lozsvári énekes könyvekbe hogyan kerül be báron istenes éneke* 

"Bizonyáré sék életében küldözgette énekeit odn, elsőeorban az 

egyik Bánffynsk, aki bizalmas barátja volt, és innett a kolozsvá
ri énekeskönyvek dioeőaég®„ hogy ©lednek hozhattak oyc©tatáéban

/101/ Mint kivételt említi meg.

Л02/
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Balaaei-énekttwt•• • már ив 1вОО-п* évek elején* A ktt»öasé|t neon* 

ban »ária kisajátította a költő énekeit» wert a esésének »ég « 

szerepel az énekek előtt, Aí5/ 

üo«y a közösség valóban »ennyire ^riLnnjétitottn* Balassi ©gye© 
énekeit, annak érdekee bizonyiték© a kés iratunkban e*er tapló Kjg- 
gielwes laten kezdetű ének, a®elу эй© unitárius forrásokból ne®

neve

érdekes adalékot közöl Sekhnrdt Geréedi Hubán nyernéd Balassi 
verseinek kritikai kiadásában, amely némiképp támpontul «Belgái- 

hat m késirat eltérd esövegréssleleinek axsgitélésekor. *A Buda
pesti ..gyeteni Könyvtár egyik 1501* velencei kiadású bibliája 

/Да 1905/ előséklapján est m ismegy vei eget jegyezte föl a könyv 

XVII. «sémái tulajdonosai
Oh úristen maotie ugnin /I/ ásson vagy 

íttghy hatalmad mnstie ulan igen nagy, 
kirlek engenetie ne hagy
ad meg töky »öksighesaet es ad meg az en Hetemet - 

JEslSöLÜMygtg^^

mert bi
irta» Pulay Шлшут Merten л no 1660"

шш
Л 04/

Sár kéziratunk szövegét közöljük я függelékben a 20* oldalon, 

a könnyebb ö eneahasonlitás kedvéért itt is leírjuk*
1* KegitlM« Isten kinek keaeben eleiemet attara,

uiseld gondosat aid »eg utamat, mert csak rád marattea,
2* Gierweksegöastwl foguan Úristen tudod teled uartacu,

«int Atti» után fiú kialt«до», teöniereguen iartam.
5 5* Monti* csak benned reneneegeinet /I/ warn heliheetetteni, 

Had tfvaasekotta® magam rád Meten te read marattam*
4* Az szép harmatot miként hullatod tauaszeeal uiragra, 

sok iauaidat ugl hullnád r
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5* Bogi mindenkoron ssiuera legten uigh teged magaeetaluan, 
10 ®e mindenkoron ktaiergesemaet sisant muúűet atgiam#

6* A4 *«gh eoriekö» an rmmnmmgm azereot ualo ioknt,
áld aegh в»1ие;лоЬ ki bissik benned uiselá iol gondolt,

eletemben
A* Christus alt«l minden dőlgomban mind Örök« Дат«

15 8* Esakst Iran m Tenger partién Ocinnu® ©ellet,
Eser Öt esneben mikor ironnnk másfél ezer felöt*

/105/á varé kelétkezésének ideje 1591* 

seiuek bárt fai kiadó sáből a példány c«onknaíSga miatt i|«tt i
retee*
déliben /1632-55/* 

diáét ®@g kellett előznie egy bárt fai vagy leesel editionak: eb
ben ©»iratén szerepelnie kellett mz éneknek* - A aaövagftörténet 

korábbi állomásai homályban vannak* Unitárius nyemtstváhyofe vagy 

kéziratok egyáltalán nett tudnak róla később mm,
Saövegünk variánsai*

2* sor* mindenütt a ygajr/Vő eső olvasha
tó* Csupán a fentebb idézett XVII* saésadl bejegyzés ismeri kés- 

ifetttnk szövegváltozatát • Bizonyára nm két egymástől független 

«áttoló változtat megegyező módon m alapszövegen, ban«» létesnie 

kellett olyan szöveghagyománynak, amelyre mindketten támaszkod
hattak* Ebből arra következtetünk, hogy szélesebb körökben el le
hetőit terjedve ez az ének, »int m eddigi előfordulások alapján 

feltételezhettük.
3. mm Úristen tudod. - Másutt ©indenüit igy olvassuk» 

glfftt^keegetttffil, ЗШЯЬ -*»-
vegünkben elromlott a belső ria, a tudod közbeszóld* azonban 

küsvetténebbé tessi чж éneket*
б. вот romlott abb, a gyakorlati énekes hagyományt talán 

jobban tükröző variáns* A versszak első sorának /3* sor/belső

As 4mk Balassi

/106/ megtaláljuk a Nyéki Vörös Mátyás-féle bécsi kia-nm/ Klnnicsai kimutatja, hogy a bécsi kin-



- r ttóeosegeimet - b*Uh9it«n«ei 4 következő eorrimeit
rimkapcto 1st* tu«l seiiogy
tsm - marattam. üm Кцу égésén eltér na ismert variánsoktól. A 

bécei és a lőcsei kiadásban a veraazak két sorvége rkili h 

1 véshettem - vetettem. 'Ил я váltósat két serre tagolj» a verse*«- 

kot, mig n kézirat variáns rüvldebb ességeket 

az ol Őt tünk ismereti en dalia® hatása lehet es я rim-га ódoeitás, 

ílyben jobban lehetett érezni m egyes dntl«aorok egyaáshoz 

tapadásét, mint a hosszú sorok párhuzamos jellegét, tízért vsa: 
hetett el az eredeti páros rím.

?• sor: ezt я sort költői szépsége, egyszerűsége «usgÓvts a 

romi őstől. így maradhatott mag; váltó«»tinóul a valószínül eg 

lékezeinél másoló tolla alatt.
6. sor: sok Javaidat - szefcbco a sok jódot Vrw változat

tal. A ssátagssám marad, a ritmus 

kelni. - mint szegem! szolgádra - e
variánssal, űsintén változatlan a szótagszisi, lényeget» tartalmi 
módosulás nincsen. Ä assgénv szol«» közkeletűbb, t 

kapcsolat, mint a régi szolga. ennek megfelelően alakíthatta a 

szóveget az emlékezet.
9. sors hősi minden koron. A bécsi és lőcsei variáns* hogy 

mind holtomig. Valószínű,hogy a kézirat romlottabb. A bécsi és 

lőcsei változat rímei jobbak.
10. sor* szövegünk egyszerűbb, közérthatőbb; se mindenkoron 

kOnlsrge*emmsl. Lényegesen eltér ettől a rímelő minőnek előtt 

s mindenek fölött formában rögzített bécsi-lőcsei szöveg. A köz
érthetőbb, egyszerűbb szöveg jobban megfelel a közbe éneklés

>1 ki. 'Talán

zökken, lehet tehát 

ben a te^é^ szol^ddal

áezetoaebb

12. sor: issét csak arra mutat az eltérő szöveg, hogy az ele
ven hagyomány egyszerűbbé, költSiség tekintetében talán silá
nyabbá, de közérthetőbbé tette a szöveget* aló mach felemet he
lyett azt éneklik, hogy nld me^h ssiuemet. A viseld jól gondo-
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«at é© a viseljed gondomat eltérés oka a «söveg rosszal hallás*
X«hatett*

15-1Л. eor* többlet ez eddig ismert voltos©tokhoz képest*
Л$m eéróversszak-az «lésé versesek tovébbköl tésének tűnik, 

n»k, »«it ä sorba ssétagssém tekintetébe* is bsillesskedé Ámen 

bizonyít. fárhusaeosan folytatja mz előző versesek »d юедЬ - 

elds шеяп kéréseit* aldzl mesh testemben. »Isi —sb lel késben. 

MÄJiÄS atb.
á veressek második sora elárul,]«, mennyiben módosított я mi 

máeoltínk в esőmór*» lémért szövegen. A toldalék több énekében to
lóikon tunk már aszal л jslemtéggéi, hogy я másold meinte адй- 

lyos pooiosmécfiél és következetességgel módosít я szövegen, 
kor érd ©isteni teológiai problémák merülhetnek föl. Minden alkar* 

lommal átírja as eredetileg -ért reggel ellátott ilyen kijelen
téseket» Chriatuesrt. fisáért, és őtÍrásban következetesen az 

éltei névutóvat szerkeszti meg « számára már elfogadtatta eeöve- 

«•** fiadjtlUl. A».§А№Мк1Ш^1ШйМ' nagyon va
lószínű, hogy itt lm másolónk beavatkozását látjuk. Unitárius 

szellemű módosítás ez.
15-16. sor* összefoglalj» a szerzés körülményeit. Amit má

solónk leir, teljességei értelmetlen* ezer St к gazban mikor ir- 

**ЯШ||С maefel ezer felet. Balassi nagyon ie vőlaeztékoe évszám
jelölés© a szöveg egyéb forrásai szerint a következő* Щ ertcven- 

wet mikor jedzettek másfél ezer felett, szokatlan, ne® minden
napi fordulat igy fogalmazni évszámot. A természete© m volna, 

bogy előre kerülnek az ezresek és a százasok - másolónk is igy 

tesz. az ének utolsó sora - éppen az élő gyakorlat következté
ben - mindig jól rögződik, nagy ritkaság, hogy utolsó szavakat 
torzítson el az éneke© hagyomány. így aztán megmarad & «юг máso
dik fele az eredetiből - erre jól emlékezhetett. Az elejével

sokat tudott kezdeni a mátrlé memóriája, azon felül, hogy 

tudta* szerötásás - valahányban készült a vers. így áll azután 
©lő' ez a furcsa variáns, .amelyben a sor eleje és a vég© is ©ina

dig
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ránt ezerötszáznt jelent* Úgy látásik, kéziratunk »«eredje emlé
kezetből irt« le eat a verset* Más bizonyítékunk le van erre: őse- 

szekeveri a« ének vereiszakainnk sorrendjét!
Vessük nesze m kéziratos ssbreg versszak-oorrendjéi a kriti

kai kiadás esővegének vereszakaival I
Késirnt Kritikai kiadás

1« t.
г. г.

4. 7.
h. .§*
6* 6.
7.
8. 9.

A kritikai kiadásban megállapított »«üveg 4-5. vereazakát kéz
iratunk szerzője ne® insaeri. Az eled három veressek sorrendje 

mono*. Az ének 4-5* vererzaka /kritikai kiadási/ azonban már "ki
esik* az emlékezetbél, ezért a harmadik után a hetedikkel foly
tatja az Írást. a hetedt« veresünkhöz tart«Imáméi ée nyelvtani 
sserkesstettségénél fogva egyaránt szorosan csatlakozik a 8*
©zala *8oк lauaidnt ugi hullasd re«® mint szegeni szolgádra 

- hogi minden koron sziueet légién uigh..." A hogy kötőszó 

szorosabban kapcsolja egymáshoz a két veroozakot, jobban 

rád az emlékezetbe ie, biztosabban l^het idézni együtt m kettőt.
á 6. versezak-beugrik" az emlékezetbe, a következő veressek 

pepiig - mint mér mondottuk - továbbköltéee az előzőnek, tehát 

szorosan összetartozik vele. az utolsó versszak nagyon jelleg
zetes, a szerzés körülményeit fcglalja össze, megjegyezni tehát 

megint áss nehéz, bér - amint láttuk - az utca só sor komoly buk
tatót tartalmaz az emlékezetből idézni próbáló másoló számára. 
/Hasonló torzulásokat bőségesen lehetne gyűjteni az istentiszte
leti éneklés gyakorlatából./
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шва laten kezdetű éneket. I ésirntunkbnn azonban pontaem fordí
tott a helyzet./^* W&w Valószínű tehát, hogy másolónk 9. 
gyanabból a forr ebét venal a két éneket.

Az Adgi mar czsndsaserst, lelki bekesaagst Balaeirirm* azok 

közé fi versei közé tartozik, amelyek unitárius körökbe» különö
sen népszerűek voltak. kerepel as Isteni dicséretek 1603-7-i 
kiadáséban * és tartalmazz* az 1625-ban Kolozsvárott megje
lent Itasd eagos er enekes, kézbe hordozc Koenyvsteke is.

кг i,c ihnrdt-f ál e kritikai kiadás es unit ári ...a változatokat 
'‘csak az Akadémia tulajdonéban levő második kiadás 4a a kézira
tos Unitárius Oraduál /182.es./ alapján’* idézi./Ш/ ^ind
rowlott szövegre vallanak, és későbbiek 1629-nél.

Gyűjtöm ényűnkhet» a 18. helyen Thnrdai János zsoltára 

pelt Jc az ejforieaaegbori. Háta jel sásában utal Balassi énekére:
X» Adgl mar. Bz a jel zée szerepel később az unitárius énekes- 

könyv 1652-i kiadásában a 674. lap n. korábban ne® találkozunk 

vele. Thordni zsoltároskönyve 1627-ben készült élj nz első uni
tárius énekeskönyvben, amely gyűjtse ínyünkkel azonos forrásra 

tekint vissza, ez a zsoltár természetesen még пега szerepelhe
tett. - lássuk most IWlnnri versének variánsait!

2. sori bud о go elmentet - mint az unitárius variánsok!
4. sor: haragod ne terjeszd - ne rerjeazft helyett.
5. oor: nem Vicáin czudaual. fiad hatalmiét ualtotal raogh.

»z a változat másutt n 
olvasható.

6. sor: teeren к w altala. minden exwkaegvnket tél liesios megh. 
Az eredeti a kinek erderaeert tehetett. Unitárius szellemű vál
toztatás ez, az előző fejezetben foglalkoztunk ®ár vele. Hason
ló jellegű megoldhat tartalmaz az Unitárius Craduáls kinek szent 

neuében. Аж 1632-i unitárius énekeskönyvben az érdemeiért ezó 

van* hehet, hogy másolónk ugyanezt találta forrásában, elfogad
ni azonban nem tudta, tehát as ismerős sablon ezriot változtat-

u-

tatálható, »indenütt a munkával azó
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te aeg az előtte fekvő «Bőveket# - Késiffttwikban ez*r:<aeg*nkst 
olvasható szükségemet helyett, «i nyilvánvalóan я közösségi 
éneklés igényeinek negfelelőbb változat« /А bért fai kiadja ha- 

eonló változtatást tftrtalfímz я» ének 7* soriban: vét кеш helyett 

vétkünk./
в* sor* m többi unitárius forrással negsgyssősa aenned öli

ss&tim*
9* sors az utolsó ezó ereznetö. ás unitárius énekeskányvsk 

ssövsghagyon uy« ezer int ereszthető.
10. eors az utolsó ezó eltér az unitárius énekeskünyvektől, 

de megegyezi as Unitárius raduál szövegéveli teríthető.
11. sor: imüét olyan változatokat tartalmaz, aaelyek szive

günket az Unitárius uraduállal hozzák közelebbi rokonaégba, és 

eltérnek m Isteni dicséretek 1632-i szövegétói, ben kel ketel- 

keünön sót iot czelekednöa. Itt a» énekeskunyv ezt a szöveget 
adja: sok jót...

Forrásunk tehát az 1632-i Isteni dicséreteket megelőző szö
veg lehetett, amelyben megvolt már Vhordai 13%»soltéra is.

A 14. eor azonos az unitárius énekeskönyv 1632-i szövegéveli 
engedet feiganek le tört ezanmt.

1% sors a nyittatott énekeaköry vifcc szövege egyezik a kézi
rat tnis röpül 11 ek-nlitialak, s eluen imadgialak.

16. eor: ugyancsak megegyezifc az ónekoskünyvbeo rögzített 

szöveggels kit haluan erteelek se te ueled leniek.
Az egyezést-el térések nyuson kisérése a következő konklúzió

ra vezeti az Unitárius CMttál f liggstl *.*i az 1632-i ének évkönyv
től. Üsövegünk korábbi és altér az éneksakönyv szövegétől* ' ind- 

hároa váltósat azonos csilládba tartozik, в visszanyúl! egy m 

©okkal 1627 után készült forrásra.

A 15-16-17. sorban képzavar van. ííehezen érthető a "n,y< mórult 

fejednek letört szárnyát*’ eralitŐ kijelenté» a kritikai kiadás



I 9 I
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1. sert Jo as щ1мм^в11| es esw> bekeesegben 

iBMdrSflQrvben: as (HSSp békességben
6* sort ij|i «* békénkben minden nz eleiben 

vánpbmn ellenben* «я g;myetm#gben.
8* sort igi m eg&lesö s»w и» will Iдед es hw.,. t talán ca 

a régebbi váltott, »ig n* éo^keekönyv szövege - igazán hO - 

esetleg ennek romlás«* összetol va&Isa.
15*«or: szárénál «1 térd art tail álunk. Késiratunk:

Uz At eg/r.iezaegbeo. es a» bekeserJbs« a* boldogsagh» A nyomtatott 

énekeekünyv el áré veszi a békesség «4t, után© jön ne egyeaaég. 

Bár egyik megoldásban sincs зш! zökkenő, úgy véljük, hogy a 

késirat ssüvege tisstábban őrsi meg as eredetit, mint « nyom
tatott énekeekönyv. Л zsoltár mindvégig párhuzamos t* orkeeztées 

•lőre vess! mindig az sm-ességet, csak utána említi a békessé
get, mint a» egység, egyetértés gyümölcsét. A., 8., 10. óe 12. 
sor*/ as exponált tétels” jé ** egy ességben 4® szép békességen 

együtt élni’* - a lezárásban visszatér, miután “kidolgost«" о 

versben a témát. Ugyanoda tér viasza, «honnan kiindult - as egy
ségbe® ёо békességhez /ne® pedig a békességhez és egyességhe*/. 
Kimond ja 5 Jd as sebességben élni; kifejti, miért; majd össze
foglalja: es na egyes»égben és az békességben *z boldogság.

Hogy а ауч mtntttt szöveg n romiottabb, as is bi Sony it ja, hogy 

a nyomtatványban a 15. sor második réssé em&yes eleiben válto
zatot Őrséit meg, arai sokkal nehézkesebb az ináité voresznk for- 

dul«tőnél.
MSövegünk diktált szöveg lehetett, innen eredhet « 14. sor 

el Íré©« « zsoltár számát illetően. Шг as ének el e jére jől Ír
ja fel a számot A55.*eoltár/, itt elhibáz»« - talán rosszul 
hallja: ssas harmincz hatodik «oltárban adatik ez tanule«gh.

Шкбшб érvelésünkhöz hozzáfűzhetjük »ég, hogy ha az m vers « 

latin zsoltár parafrázisa, átköltéee, bizonyára nem független s

ez éne-• •»f

a nyomtnt-
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«agyar vérre lényeg©« tartól«* m Intim íboIWp lényege® eondeni- 

vol éjátél* £s pedig я *6 vétkesé: "bocs пил» bcmum et qua» iu- 

eundu® bébit arg fratre* in unure." As лрутбр. seolt ár« elséeor- 

toan, nem pedig л bék«i»í*ég6. A perafrássie sdróvereesekénatr ie ide 

kell tehát visszatérnie, «a egység gemd< latches,
Oeesegesve и fejeset megáll»oltásait est kelt «endnettnV, ho^v 

as 163?-i unit dritte énekerkéoyv elét! létesett egy olyan «skveg- 

Ъяц&оа- ny, mely lasierte Belesni Ad| mér csendességet kezdetű 

veraét éa thordni 133* seeltárát* As éne kor könyvben e két ériek 

nótajelzése kólcpónösen Qgywtámm utal* Kásir»tünkben csak a Thor- 

áfti-ssoltár hlvetkőzik Balassi énekére, A két ének sorrendje móo 

я kéziratban és «és es énekesköqyvbao* Oybjteoénylnkben először 

a seolttír elveeheté, majd Belesei verее) e nycertatott énekeekQnyv- 

ben es Adj mér c&endeeeéget jé vei vlébb, e ?*>?, oldalon, e Jó 

egyeeeégben kezdetit zsoltár n 674* oldalon ven* Az éne’ ek sorrend
jének nagyfokú konsorvntivlsKsueire vonatkozó kijelentés valószí
nű ebben tts esetben ie érvényes, a kézirat é® m 1632-1 nyomtat
vány közdtt képcsőiét minősen.
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R«y f kitавsi—tanitvőoy , fiiélvl Andráe ének©

A fyüjteaénybes sorrend szerint a 14* ének. Előtte 4» után* 

olyan darabok vaurmfc, aeelyek ilyen eiyteásuténban sehol másutt 
oea fordulnak elő* a 12* számú, Lattis uitngh dolgát laton kez
detű 3ogáthi-*eoltár, az előzőkben részletesen is tárgyalt 3a- 

laasi-őnek, a regjeimet* laton kinek keaebea oletemet att«. va
lamint a kettő között helyet foglald Ulralmos ieij gzoual Iste
neshez kia^ tok, amelynek »«erzője S zákéi András*

'.gyedül a Kolozsvárott 1700-ban *As Unit«rln Occl «eia Typu- 

eaival* kiadott "Xsadaagos se Énekes kézbe hordozo könyveteké, 
ttellyet naponként «indes rendbőli keresztyén ember olvasgathat* 

ismeri est az éneket; »károsak kásir ttunkban, ebben as énekos- 

kőnyvbm ie 12 versezaka van az éneknak. A szöveg roialottabb, a
romlást tanúsító kieebb-nagyebb el tár ősökre a továbbiakban raág 

Л15/
ősekei András nevét a versfők Őrizték »eg, Hogy ki volt Ő, 

hol ált, isikor «Okádott, teljesen Mty fsát, nevével «ásott 

nem találkozunk, Mindenképpen érdeke® volna azonban, ha alak
ja kiesé feltárulna előttünk, asrt verse, amint majd látni fog
juk, jő költői készséggel rendelkező, érett vermeiéről tesz bi
zonyságot. Kéziratunk szövege már romlott szöveg, mert a név 

minden betűje c*mk a kezdősorok némi átalakításával rekonstu- 

áV «tő. Kevésbé romlott azonban, mint az említett nyomtatványban 

ránk«aradi szöveg, ott ugyanis a név a következő tor sülősöket

visszatérőnk.
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mutatJní 8 Á В К 13 H 8 V H & S • ;<é«ir*toB asövegüak verse
inek ÖRaaerrtkánébál •* jön kis S 2 К If E H Й S ß 3 I S. A 6« éf 

7. versi?*aV keaáőeorn torzult el *e idők enr^n. Kisebb aaárenői 

italaid tárnál ffikersil tatán helyreállitanunk щ 6* vtnreesak «г< 

deti esövagét.
céairat ßekonutrukcid

Eelkdffi had éledjen 

vigaestalá kedvedtől,
IllüS ^nd főijén 
gyógyító keaeidtül•

Üaő elleügien leütöm 

uijgasktalo keduedtwt 
had örwllien osiu< 

gtegito kezeidtwt.
A 21* sor szórend! változtatáséval ч versasak élére kerül a« J* 

/lel köm/, ой a módosítás nzonbon megkívánja, hogy a párhuzamos 

szerkesztés mogőrsáM érd de ében я következő sorban te hasonló 

szórendi változtatást végttlidt* így a «óv, «mely feltehetőleg 

a »lármázó«*« atal, tisztin áll már előttünk* S Z-S К S L .
A 7. ver: szakban szórend! változtatást sem tudunk végezni. lí

rái tetet tnek tűnnék m Ilyen beavatkozás* így tudnánk átírni n 25» 

sort - s neta biztos, hogy közelebb járunk az eredeti •süveghez!
Arcod haragjával 
ne nézz sok bűneimre 

Nyilvánvaló a következő eorral való párh s«:a: haragos orcával - 

kegyelmes ekemmel, к pórhúsom második tagját megfelelően átala
kítani nea tudjuk, a* első tagban esetleg végrehajtható szóren- 

di körre kőid tönkreteszi a fMtetiuwMotf amire pedig az egész vers 

fel van építve.
A verőnek két Írásban fönnmaradt szövegváltozat® a következő 

eltéréseket mutat j® s
Kézirat /1629/

haragú* orcsaual 
ne néz aok bűneimre

Nyomtatvány /170(3/

11. sor:
két» it£barka wit kessitem • » *
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Kéisirat /1629/ Nyomtatvány /1700/
12.sor:

hozd el iob kezedet hoteM* * •
ТЗ.еог:

Sn iffiusagpsmak neszed gierige.,* ne nézd
16,©er:

Had elledgien lélkö®
uigaeztnl© kadueötwl vigasztaló lelкedtői

29.oor:
Hat inge uilngat hozd fel lobogó világát

37.8or:
bocraad megh sok b^nüia... gwgnyatgjg ód meg az én nyel vess...

A 16. sorban látható eltérés nyi lvímvalóan a« unitárius énekes- 

könyv szellmének jobban, tisztábban megfelel, magéban az 

deti e&m lett volna kivetendő, de a vigasztaló jelsőhös unitári
us környezetben különösen i® magátólértetődően кареtolódik a lé
lek. A 29, sor két változat« késül kétségkívül a kézirat va
riánsa a* eredeti: a* akroestichon is olyan szót kíván, amely £ 

betűvel kezdődik /András/. A 37. sor nyomtatott variánsa elront
ja a belső rimáért, a késiraté ellenben tiestén megőrizte. A kéz
iratos szöveg tisztább, romlatlanabb tehát, mint a ny mtatvény
ben olvasható ének. Kanak ellenére a kézirat sem mentes torzítá
sa kt ól, amiből arra következtethetünk, hogy többszörös másol4 

mehetett át: ®z pedig feltétlenül időt igényelt. Nines ki lárva, 

hogy az 1600-as évek elejénél régebbi énekkel van dolgunk.
♦ * ♦

A vers tulajdonképpen zeoltár-parftfráeie, átkültés, hasonlóan 

a Ш-XYII. ez ázat? sok-sok énekéhez# Tartalmi-hangulati szempont
ból több zsoltár is van, amely rokonságba állítható .aékel András 

énekével: a 22 29. vagy akár a 85. zsoltárt «©Üthetjük, aint•t
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MNíty** rokon «sorokat tértél mezünk, Mé&íe t ni fin nz 50. seelt *'r 

áilithntd leginkább рёгЬжтЬш énekünkkel t gombi «tmenete, kép®í 

föltétlenül hűtött ok a talán hason!ő 4%т4пщ& és q«b pueatán 

divatos hangulattal rend tkezd székel áadráe ©adeár*.
Bünvellottés ée kérőé, bünboccáentért veid kbnyörgés m mérne 

énok. Est látjuk Dávid e»olt firÁbnn i@.
?»i®erere sei !>eus »ecundusa ito&tm ml&erkeorütm tűm,
•t ©ocundu® HttltituÄiem mlserationu© twsru* dole Iniquität 

Kiralsoо iftij «somi Istonßehei kiáltok, 

heruadot or&mml felé gain© föl© heijiok, 

sert sok rul bwn föint kitol lelke® riet,
talpig epedben uegiok.

A»plius lava a® ab ioiquitnte aee,
et n peecato non »und» me,

Zekege orcsnual »sert «ledben aiegiek, 
teredetшее akinél nincs égieb m mii uigiek, 

ne enged Istenem kertek azt «опека»,
bogi a* bmn rabi« legiek*

uoalim iniquitntm mem ego eegmme
et peecatun шша ec otm sie est amper*

Kletöm ад# rutult háborító uetfemtwl,
Veil io«» mikor ni erek kenteimet letenemtwl, 
mikor ment ®egh Ьююг kit 1síkom niÁgh uar

as hwaek fegiuareiwl*

Tibi ©öli peocavi; et mai ura corn® to feci;
ut iuetificeris in ©ermcmibus tűi a, et vinca» cuss judicarie*

Keserű®© kenőkkel rettent uetkün »oksági*, 
Bárkimet ke»*it- nionaruengos babra, 
Bősé #1 lob кözedet n® erem ©ngemet

az ueesedelaies napra*



-все enln in iniquitntibue ©onceptua ®ua 

•t in pace#'51© conceptt mater tae».
En ifflueagoainnk п®вс«и! gienge erelet

Aepergee ae byseopo et ©undnbors 

lavabia me et super oiv deal bn bor,
Hied ategh kegie® Ati«a Ыйиттп önc* 

leégi elmednek kút feiet.
Audi tűi se-, debée gaudiuaa et laeiltlaa 

bt exsul tnbuntbe oasn huailiata.
Had ©lledgien lelköm uigarstalo keduedtwl , 

tűid drei lien &zíum giogito kátéidtól.
Averte faelem tűm a peecatia steie 

et oanee Iniquität ess весе dele.
Haragún oreftsual ne пек »ok bwneisire.

Sautdn tartatni többlet követkesik n% énekben, krleetolégiai 
©e&okoláa, Kriactucra való hivatkoBáe. a ja a 10, vereeeaktei 
ismét «гб»ebben ér* ni lehet a ásol tár hatását, A «»oltár eszel 
fejesódlk be, tiogy Jerusaéteai falai fél épülnek, A* ének befej'
Kés®* a kék ég aljén följön a csillog, vegyi« a oyocffinnácte hely
cet jóra fordul.

Ab itt felsorolt párhuzamok valójában n 

*é»ek, eaupán az alapélmény escnosaágáaek, a gondolataenot ha
sonlóságának blaonyitására höchst jak fel eseket, és asgállepit- 

hatjuk, hogy itt-ott rokon kijelentések telálhatók.
***

Általánosan ismert tény a XVX-íCflI, ssásssd énekeinek tartal
mi-etil ií etikai rokonság»« Ver»sorok, fordulatok, kifejeséeek, 

képek kö*tulajomnak uzáaltsosk, egyik ének sssbndon ver« át a 

másikból megfut elő részletet. üséksl András étiek» ie sok ilyen 

elemet tártál заев. Feltönó neonban, hogy mennyi egy ©»ást, néhol 

e*ő eaerinti megfelelést találunk Beleasi Bálint ietenee ver-
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ün ÍffÍUSagO&n«k rS«SSS4 gionfe ereiet,
ne ho*d eietoe ■•gél bwotetesem ideiét

Bocsásd Mg» Úristen, ifjuséfomnek vétWt^2^
Had *U«égl«iK XmtkOto ttigsas telő k«du#dtwl,
ha«3 örwlllen suli»«* ráogito keaeidttrl

ín élet sasi, líra®, te tá®ogí*töd,
Bttffiü borult lelkernet aegvigasstaloá
Ne fossa m*g lefedtél, sőt Üdvöeeégeerdl 

mondj örSaet nekem,
üsontelő lelkeddel hadd épüljön »eg fel, /,-л/ 

mint azelőtt bus lelkem. n2W
Haragú© orczaual ne ne* sok bűneimre,
set к égi ©lat ев ssemmel tekinc* ama* fcöresvtr«,
kit piros uereuel leik«® 8r6«eiwl el dot fiad feressts.

Ne emlákessál MMláB goneetaági^rul,
.'undd est inkább én lelke nek te jdvoltodba!j
I® én, ki te idvöeeéfed vagyok, sok budbul
Kimenteni Jelen vautok, «síért ne bueulll

Csendesedjék meg sseat felengednek 

feigerjedt haragja 

Ne tartsd »okáig rajta® hMNtfriftt
Nem kicsiny munkával, fiad haláléval váltottál meg,
? inek érdeméért most ia esUkaégemst teljeaited ®sf*^ ?9'

Be bogi «sent nouedet ör#a©el dicaer'neeeem, 
simán kort ke, i el cet «ágiad hogi el ueheeee®. 

aert »okolásokkal, simlaae Jaj«s& ks*l 
kér fejének kegyelmet.

Hatiogo uiÍnfűt heed fel fenies napomnak, 
ezvrnniek mgh gietrelrae repede»et csontomnak.

Fényes Nap világa

15*sor*

16-17.:

/125/

19-21.:

A 28/

27-2B.S

29*50.:

A 51/
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ври1$ИЗЭХР 4(ЦМр^Я 2врИ ®| Ш»НХ»Х Up *f

*Х®в0»г**®йОТР ®®W T»oq 
aput!*«® ЦН®Ю >,o*w siou*q цо® q£F«e pewsooq 

*t«»9«3t ®u tu им г «нюц ||^p«9«*awv|!Mljgc
4 !;•**•* ‘ ад п»ш|в&»4*?

•Ш9П\9 X»Af(S eP«Xft
í*9£~S£

/6йШ/
l*W*a X*tW* *a*e W £гГ*и я» *a©i

•w>9t»tlT*a «• w WIW
ü«í|U« ц^& НЩ Ш9 f9w| utmtpj ií® ш»П|Ч 15 иов*^

***«4*«* im«q ppp
ct* 38Ы ®nq ш sy tao®*e£

/Ki m/
в©1®% *9«»®» t
•%®«®hxpa mi Huj t® p««®
ЩЛ swptt *u * l^q®ox«o«D

*%**PP* pi {**«*?*» ®u 

Чвщидов U9AUXX14 %*щш%ф р*%т«щ 

*$9U°* 9ШлАкщр1 шртт* \шт рэюарж® 

•fpfpXlA ррзд© setfuyj, крд pi p«®efj»x

I

/ZÍV

- и -
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vül egyéb írül sí és belei értelei hozhatunk fel «s imént kimon
dott tételünk bi«o«yitá*ár»*

A mersfcrss*, »eelybe« Ssékel András »egirt» énekét, Belesei 

©'«■körletében le baasoálatoe. Yennek Beli»«ei-m«r*ek, melyek u- 

©anebben « versformában fedésültefc, és mennek oly»« költemények 

is « öat aeei-életeüben, n»«ly«imek merefonaij* közeli rokonság
ban ma« @02<íl a mere forts.vént,

A «sétctgesée és bslsf rímek «lapján a *3m étkezőképp®« tagol* 

haté énekünk »tréfájai

Slralsoe inij «sonnt 6 a
Istenéabes kínltok 7 b
herundot orcznunl 

felé esine fele ímijlok 7 b 

©ért sok rut bwn mint 6 e
kitel lelke® ri«t 

talpig epeduen uagiok. 7 b

ílárom «eriidust alkot*ink tehát a rövidebb eornki 6-7, 6-7m 6-6-7« 

Ynrgyae Lajos est a «tréfát a ГШ sasi-mer sas »^kialakulatlanabb* 
formájának mondja, 
négyezer fordul elés

Csikóimán es ®in»p es éa mép e*«retfa»tj 
Vajha én tűsemnek na© tűrhetetlen volt«}
Ssobadeáypi vagyon »fr én rftrgény feJennekj 
Bocoáeé meg Úristen ifjúságomnak vétkét«••

A kialakult Bnlncni-otrőfa 39 alkalomra! talál haté meg* finnek 

* mer eesakt i misnak is lényeg«« al kátééi eme » 6 és 7 ssétagu so
rok máltekosása« Покой formákat találunk még egyéb Balasei-köl- 

tesényekoél Is. Előfordul pl* a 2-?~? »1 apegyeégekbdl felépüld 

versszak 6-6, 6-6, 6-6-6 ősét agu sorokkal a kömet késé versekben! 
Bisonnyal «smér e» rajtam nagy haragod, 6 t® esni érd világ, 

ás én enréLiteifl haragszik most reá©, Lel kenet »«állotta »eg 

nagy keserűség, Bsentlráo sserint Is«*«

6 a

6 c

/1W üs a verssenktipus 0*1sasinál mind;sas©
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к 6-7, 6-7, 6-6-7 «©rokbél -iimriéduftokbil álKS atго»
ftlS№l«i«t Вдену versei k6*5tt eiiniSmmme egyesor bukknn föl, 

a Bocsásd szent lelkedet égből sit* laton keadcta énefc-
Ssákioc®©, feifejtsimlrisalet«, vcrnkompímieiie önjét-П 39/ben*

adgni telJeeen eltérnek S#4*ret Aodrée énekétől* He® Itamynil 

kell teteit keresnünk я forrást, hnne® * nitft 8ftft**hfta»rüitha- 

tmttanul jellegsetssebb asset érnél, 8mlmaci»41*
f ♦ 4*

Tipikusnak mondhaté versbelysst: egy magét bűnösnek valid 

ember na Istenhez fcteáeakodik* ®i teoltárok, seolt dr»átköl- 

tl««lc állandóim visszatéri alapállás« e». - De ne® nyugodt oda- 

fltdásesl, teamem beled vívódásokkal, gyötrődésekkel telve lrön.yé- 

rttg »fehöÄ, akitől m>rm Jobbra fordulóéit reméli*
Snjátos vitatkosá* m a vers* ám én én m Isten eseabmillé» 

mm* ügyolrlalu vitatkozás* Monoiig* Moden kijelentés, minden 

kérés mögött meghueédik egy lefojtott "tea*} lm nm teljesedik 

о kérés, pusztuld® a sor©«, be ottvan a reménység is: lm meg- 

könyörül rejt« ac loten, ekkor övé m élet, s akkor majd 

tolni fogj® es Or nevét*
S* a etjátoe logikával megsserkseztett vitatkozás egy kije

lentéssé» indulj letenaahmm kioltok* Megokolom Mteretfemmiks mert 

aLCflUag! műt kltwl lelkem, riet* '«*чг*
rámá kijelenté»: До.Чт-з» qrosaual azért elődben magiak* itt 

jön az elei nyr-ntikoo kérés»: üe ggg&| le term Kariak azt annekeie 

bogi a« bwn rabi.® Ingtak*
Aa **j kijelenti.««*©; ©tető« «©grutultteaborite uetkewtwl kér

di# következik, «melyben van bisonytat®n»á|í is, de van remény 

is: a Ibrn®» I ean-romini ezeenotikfit maitati valljon» mikor ni erek 

keglelaet Istonemt^l.* mikor «п»гИ r«y lmgw»r kit talk«® МЫ- car, 
a« bvffl ek frgimiretwi«

A kijeientések-kéréosk láncol«te után feltűni» я cél is: 

had el leégi en 1 e? köm uj gsgastiit o. fcadiiefltml* / had ürwilieo. «siuem 

gjogit knzeldtvl.
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t9%tm HbKio a j imnsiepa *»*••*161 9Ш lp<W<H»*9 

-e.íf>A nfpfaiimj цожоаэдиц *г%»г*99э|зт9 ttí* a*tpsa*f# **g&o»fj*% 

•u *soá^||A if *з| »«tpf §ri»n«ia«***#*e ^ь^лгелл» 94**. *» ушиягцр 

•rfflí WMÍopj^ *1$рр<|9Ц991 ,3t«S»aöJL UQ*04 ítlíö
•9pJ(«l¥ 1#црщ рищ%Яи&%щ £$1МЙ» *ЖЬ WaUtíJ.i:.4í)A It ш»£ *v«
-ti |МЛА 1И«М 199Ä\«MI к 1$Ц%9Ж«Аи*ЪЧ IW*6 » *9п©ир «* *«© 

fl liöi» dUNIf^MHHIA|%iNi ЗЦ.#1«§*1ЛИ11» |f»f' 9 941 U?un9& t»«U 4»<|

* # *•

Pliet сг«#9*Мф1*»9 Jpw fpv 4«w«pv fnuttex? шцрш ц 1«мц ш»%9|. 
M*«ti^ #ittasé рг, \ш qvuf..веэдяциогк иг* Чй1^ i«uiutí»?9«iftjf

U9%t»|Ofj fim £399900 *tft/ ОЗрСЗОА AjSítflUlpf f991»19g **«»
-д/Ч« •ipíte^lpít u >-jfc uftmo/^3 9ррщтт% т*щ рхьл \*w9%»x «¥

Un«rT| pmnvwoad eetfvut 909«
-IBA 1999993 •lIAX~m: w %919U9 xw %гш ц&шщ —fmgifu u#f'm 

9%щт >;'>»? ЦП« prttqiq ijMűftíoat в «»Ррьллаоз 

-y@aX9 ъ&Ац n ' xoH©£*«~»ppa?i ~sr *ee t»fTI • '«tsspwjamfi
ЗДОЖ0^Х<Ф1Н 1£? *9в»рвл»9 «9 ^»М)|Д18МШ «Oifapa» же *<sr

9 9«»
/

*|9ШХ
-t»f 1*9рлрЗ| » e»q*i99jpex9 г*вра *п ¥ м*»ов«оа *хтт © <лд 9dea 

-9*e *u»q»»p«* *i au 9w**i9fpi « тдцош рраэцадп *W1Ö »tape 

-»I 9 1999999А #ХХ pXtf 1£ф|«»вр^®1*Г'Я 1®®в 9 lUfOlVlbA 4li«qpf 

-Itio dp*ti w т*ш%иой щ&таъл. 9 доииыюа *Л 9UK %9Щ&*9*9Ч «pá 

~nao «t 10П*«*й*зл»А qqmiff0(801^91 у - n«*l< %o*oduuv: j:«x®«*P
4l«flXfiftíOHí арш оиздОЗООрХОД 9§фД?1 V X^todw^xpíl

-l®I qqeupa^j ^тшыХт *9*фЦ V * UP ®*т*У- »PI
-l«% ÍK8t®94p «I »** >us»X»% uoe^i i«bXXP-/*i»^upi 

ll««®fß9ö#x ШЦ9$%ШХ»$%Ц ь *vtoiof9» v *3*9*16* f»l*aup qq®«
-«лвф?®! « ipssotaoit н*»рг<»<Н®Ги у * хуарз*»мл*** $«x»q aj»*. 
© ^т^ищоц* i«d£i qq«*u«А’иар зр epsa i&zxoa
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**dnnk bizonyítékot, amely чг átlag fölé* 4a Bálánál környeze
tébe emeli Ssékel Ándráat* Balosai kitűnő e&erkeesteni tudása 

®e/ nyíl átkozik verseinek parelelismueftibnn ie. A vizsgált ének 

ie kitűnik ebből a
ü&ralaee leli asoual letenömhes kiáltok 

herundot oreznunl féld sasinn fele beijlok 

л eor végén práhusnm eao elhelyezett, ki ltok * hajlok .4ШШ- 

чуок belső ellentétet is hordoznak: le-hajlok.
Tökéletes ч megfeleld« tartalmilag de gremmatiiKnll«ß is a ei- 

rnlmoa jnjís»5 én n hervadót orca között is*
Ugyanilyen tiszta pd.rbuenm formálja meg a ?, verseseket. 

Zokog» oreseuel - teredelmec ssiunt»! ; megiek - uigiek.
A % verselni párhuzamosan elhelyezett állítmányéi én b*td~ 

rozéi tiszta képletet mutatnak, de a funkoiíbeli párhuzam tnr- 

tálai ellentéteket hordoz:
Sietne ••'Q.,h rutait haborito untkemtwl.
Vall ioné mikor nior-vk kneels -*t

h rutult - nyer«1” n negntiv-pozitiv ellentétét mutatja, nkórceek 

a vétek - Isten ezocibeél!itéee.
A4* veressek eled két »erének két kijelentése utón ?§ fel** 

esdi it <5 formában ©eg'fogul esett kérés intensitéeátf nyugtaien- 

eágét, érselei feszöl te égét eredménye»! ч 3. sorban tnlálhatd 

Icwétlées í-osé el lob kezedet ne erese engem#t 

kérés kap frétfnjt» merfogalrn ásást • A párhuzamban aaonono ellen
tét ie ven: az eled felszállté« él ütő, positiv kérés, «if nz 

ismétlés mér tagadd, nógatÍv: hr*d el - ne erese«/•
Az 5* versesek kiassrtikusan szerkesztett két kijelentéssel 

kezdődik:
En í ffiuengoennk »eszed gienge ereiet 

tie hősé riet seggel bvnteteeey ideiét 

fleets párhuzamt gyenge erejét - büntetése® idejét* Az előző

pontbél.

Ugyané» вsee



.HOfUKce
*'ЩитШ^ь Ti?i рП**' у*иц ^ «1Ц1 оио^\щ

t8| ЦЫщЫЪЬт^А *0Í * -Í^IíUíA JteUUJ ©ОШИЕПЦду^. 

#^«4«а«йх8 pvii!:' tat/ - Щ$лЩ g$&i}j&9V'H, iteAj»%««üy>t «t4 * 

«f 1оыои-«ц w^suCj# uteuoao« * *«у»*иа»д t« im* |«i*euur4v;:/
-%д*.«д»«в <w*% into/Duofg *Щ§Щ% pz>M*\zv - ас|уА**ц хЩскГ иыыапц 

•ауЦ © %\o ищуЯриЯйв ухшлшц *йчу*у1» а* з*«и^*»дв*ША •£, v
иои^лтаод

X» р(ьц ©и - «ои^ид*» }^<иц «ж tv*$ay3 te %mi ысумтц&ил 

-pj «o^y^tetxKwCii шкф$$«л^и yt»i«* *«иу«иуу*д*»и y*\o%n цнианмл 

•mm *ti ь 4уи«*Н'4*лу^ и tote«nqayci te вдс^иур} »©&
•<4» «j *?&i«ytivi x* xy«x»f »9 <*fj?isx«p wiüHWßi 3SÄ 

• дГа%©»1«<4 ~oe te дамапцд ?<á и%*х*щ *г»цеЯуииа pq.*qap>i#ji üík^p* 

•tßöXö—twiHI® « |ussö%^ia«$a ©идоч^i цс*< лог и«»аг©де? «aöi, • ^«*«н*впц 

-дуй ijtessöbMteA 4 « *егс •Х®®*«®«*$ едо|х*1 - Хвтаддп коо,|С :uoqao«

te * te

9ДУ* ^ №*i«mH§id $Ш4л1а/Г»з •uacidsaaaa рзддофвс^зд *ey xxi <Kin»*e 

душ w Р«1®Я *4«»**«r.t|*yd автокодов •%-u* tno?tt'
- eoíS|-«wvq 1 тадака«« ee \ - xttiwssao e«Ü?«aii*;

f 1«}#Ш’ ж« «04'u# pTTiliSiM‘¥S *;a»H»u **•'"' рГрЩ'"' $75“х
S|teA9te#^|ixy i>U^(fc щшХЛф цй»$л#ц *Ю&Ж**Ъ\ы№W ypw» 

-te* üf pHlt? *te pyo*teWute* tya*4uutetly]f'iltet -uyate
-aj дую to tej.'...'tel гуэ* y»iö Jtteuyaote уд«««1 «додоо у

•U*W1»**Í «жира® шГЩЕ5й'*риц
дор£п|*»>1 őíifaaiiífn ~'«ß'n>T CafP'pr Г1* ~Р®?? 

• инц^игэвдод *9 ш ют}% ’.ведом® «ояъяпцдуй к

-г«\ - *pf»PT - г?Г*д* iteaq^eya»!?.; t» >4ою»ли1ЦД-н1 te *[и#и%*ч@© сдуло* 

1йИМ>*®*в^в?д#(|(*uSf®J~»5uQ ^aucs»nf>te>t *&te|*te &9\Шц Щ^ШГ7Ж\Щ
:atj5it«,xa»»4 гогаихяцдпЛ воЯрххл »\ до« рд 

-ya у /•• дэБуду^ fe"рзоц ц«я**лм. у*д\* »%* х».ггшг»«\А u»tf«fx&* 

-уд<> paoiflStf у/ -yisoq ©и - рххкуи *Х'*Ау»у^|Ш> HQsateanqa^d
«i’itetyjt ppteJte* Щ P'^nv; ate Л|ип^80УХ?7>4 U8Q i|»f«Ч»Л»А Я*9\* Щ

• «
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koneég asonbnn nr! H%t jelenti, hogy Beát *1 András p^blonce u- 

tárná lenne. Ыт nyomja «1 benne В*1ям£ Ы»Шя » Mitől egy 4- 

oieéget« Bata sai formai «lieti nem után*dóként telhetők föl 

énekében* S»4k**l Awiráe nm Bnlniiai-tttáneá, vet*s# ne& üalsieei- 

után4r*4a, hanem ennél több. Sajnos több éneket n 

б оevőhe* кипев*1ni, de a* ének etea*4ee sorén kiviláglott,hogy 

költői tálentumánair nem. lehetett ess hz ének egyetlen ne. nyitat- 

kosáén. Jő tollú költő volt.
Bén Imre m követ*e«£ket mondja* *A eeoltárfordité ThorAnl- 

tőt nehéa önétié es^rkesetl megöldánokat esámonkárni, elvégre 

egykééi tMMMMttflnt a*á»ém káaeíllt verseiben n bibi lei asüHreg 

tarjedelnc 4» gondolat»4nak rendje előre Begeenbtn n költemény 

belső formáját. Benn és Buehanan nngyeeabánu humanista esőitér- 

átköttéaeinek követésére vlneont erek a velük egyeornoíni Be- 

Inesi Bálint »sert vállalVoeni, teljes »ikerrel." 

fíhBhetJük ebne* a «egáltwitéeho*, hogy telén w Belesei volt 

a® egyetlen, «ki hneonlé Jellegű *e©liár-átklltéere vállnlfcos- 

ni sert. Jikeree, teljes értákü és víesaonylag önéit6 megöldán
nak kall tartanunk &sékel András várat ;-ее iai.i eaoual letenür- 

he* kiel tok kexdetU énekét ír.
Baiékel ^ntlráe sajnor ismeretlen. neke segítségével a»ónban 

megkereshetjük a helyét a magyar protestáns énekköltészetben.
Kát leben találkozunk eseel «ж énekkel« ДОХМмп égy nyírta
tott unitárius» énakeakftnyvben, valns-int a Kassai— -nkei-féle kés- 

iiatoe gyűjteményben 1&2?-Й9М>ап. в utdbbi eeintén unitárius 

eredetű. Tinákét aeövegeo kiautathéták а romlás Jelei. & kézi-» 

rátör variáns I» másolt nsöveg tehát. - Kifejssitten protes
táns teológia itatja át a* éneket, hangsulyoeott kegyel extern 

minden kegyeim, minden isteni segítség n kereetthalálbél fa
kad, шиа H oeelekeáetekbél igazul &eg ее ember, Ыю ebből 

a hitből, «»ért irrtatja* "Ne hagyd a®t a R*«nt hirt tői 

ni héjába, bogy e*ent fiad »an* a* eaomoru halálra".

tudunk 4Z

/142/ HOSSá-

múl-
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telizhettük« A iyiLik:«s«U énektés ideajátltott* n aaolt ‘»i— 

étkSlténekat* 4© mutemk az unitárius nyo»tatvéayok ban elé- 

forduló htóroto ®ale*8*»Í-4t*ek tehetett népszerű, hanta talán lé- 

щ/щв&шт több la.
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ára forráéból ne» ismert három ónak

»annak, felünk élező««/:©” kirnll ia. Л kéziratos gyűjtemény 

10. éneke. Vei© kazdádik a gyűjt«»ényitefc «г я ожв- паям, «arty 

néhány - a korabeli protestáns éoekeekönyvekben nem található - 

vényben í smart, részben 1 

rágsit*
A 3-9. ének - kivéve * 7. der «bot, a Nga«il«11 luk köresz- 

tionok az Úristent kezdeti! éneket - mind olvasható unitárius 

л 15-22. ének - kivéve m 17* éneket - szintén

>tlen forrásból származó éneket

forrsokban.
megtalálható unitária« környezetben. « 25-26. ének ugyancsak 

leveri® unitárius énekeekdnyvekbÓl./Vö. 26. oldali/ A 12. 4* 

nők £3og/ti Fazeka® siklós zwei tára; Lattia ttilmfc dolgát Xetao 

$& -forgattin, a 13* ének Uoákol Andrásnak az olőzó fejezetben 

bemutatott verse, a 14. pedig «Jelesei istene® éneke, « Kagiol- 

m®& Isten kinek keaeben eletemet attas* A 17* ének m йши- 

kóóeaból éa m Koaároai énekoskönyvbü lesért die» ért essek Urne 

erek assent neuoó szavakkal kezdődé ének.
& 10. ének közvetlen környezetét vo&yea eredetű darabok al

ti bizonyosat ne®, eondhatunk. Azkotjók. A forrást illstóan 

eddig használt forrást valdtezliiü félre tett® egy időre я
soló. Ugyanez a forrás nyomozható ki e gyűjtemény vége felé uj- 

A felsorolt énekekhez lehetett olyan forrósa, amely val.a-m*
mennyi /lü-14./ éneket ogyütt tartalmazta* de ssmui bizonyíté
kot nma találunk ennek az alát Л, a e ztás/ra• Hm zárható ki az
ада, hogy több helyréi válogatta Sscme ezeket a verseket.



I 03 V» *



-•Mpt &пг*Т>ЩО *» uuqao« *trll ь ©f -Ott * ti**A
-**•>, qupto«9tt л$ц *зцтъ\ш$тш %%t *и»г j®* vbW>«¥Ai3** ®&*m$upx 

&оц *ъщпщ\ъа. ma •*#«,*«»* fe щр(лр9 цодо» ^oiii
~1«а*сдееш tteApT^'Ptod^, днщ#у а»ол >»ц\тжв шь tцы&п&лш• $г~вё

API/ *1йЯ*?1** WNM 9 «w **#99Щ ‘a*í«i жь даПП
д зь л^оц *j|3s?OttortiO«fq*q ‘^wu щдъцръвй&ш «и •^ejM&iía^asotfiq 

uuq^wn.»© i«t «*^чге • "zS3J 99*311««©an : цшынльа*I.Z
«и»4»8^^и&^ГИ fe ими®*® %g нзга^м* т'Мршш 1%вЗ«ЧЗ|1?**®л •? tói 

•ФШдШшхщ, v *йд9*цшш%щ *»s»U'‘A*T4 •в|*рв11**^ *г*р9даод|
-et*!^ ifH »3 а® ца#«» жаде* ‘ ^0щЩ9т9~%тяМ дь%%т цы<- %оц ьг| 

1%9цд iew sj ®«за*»з é|| з^£.яиш| ш&ш£\шц А&ФЦ *U#%&£ Sts Н1Ч 

-#о «tqptttoa ауш «*н - Ч«»а заводив«» шд&» луп £|®»ы ***i?9e$sß( 

-зщ ut»^to wo« ш4й(рщ%тт9 цт%9ЩО£то.:-' 103 • i «*&з® цШ' 'Ш*в'' qiä| 
-uf~ä«4.?ie~pfn '*»ЗЕп1ЯКГ0м ;n»W4 W*3

•Ш*А UI»qy«Cl|C>9^« |3*|ДО* %« *qOUv®AU«S« *Ä»n »v *92
•wfi»»v*** Щтч

2Ш3 щщь *щштл тфршщтащ ‘иь-цоа ^auoaoui^ •ХЕРфФЙйГ 

з^оаьш sffaf"faaiW® Í3s : дозах zu рлрц * 33® досцеЛИ зд
•o*tt*

u*%9i zb шзщи' фмГЯйГбШЩ пае 34»« *зп$<* »«»t э| хр^зажЛ’^ц 

30*390« % АИск* #^{3AfeÄuß^ ta-M^aA'ufíiaöjL :>|«sö8aaA*ir2
*ЗДО9*%А tUA*n*y®|p ue*ej ж® öSj ^®P

-up» !^.ft^0Ä’uf*i 49330009 до. tffpp* а о uf 39 ^.«зд^аво*; н*9««о®а*£2
*1рц%;ы2щ. и %%®АЩ щ%в%-ъу-щте1% л|.уиш u«^I *7 *u®q3«l 

-о» düh ььл t»tiup30f?q *рз§4 330311Ш0 <WÖí*»t ’ *uuq
-fuq 9 3.321*9 11030 r a* Ä&oq ‘uouin^a» eajfauf» яоз®о,'Р weqí^ 13-3*1 

«op«io9 3»$>J39»os« u q*ti(»o](9^№3 vpaa« put« *Х9Ч*А*-$Ъ**®*$
щ Ц9%»ия> t#p ш£\& ‘ху; Jtttt'uao^uoe 3011^3^3 * разово |ашзи®да»з 

-вазГп шр - •ae^aoíiate^em арлрц ззог^иищв иш Sí^raaeaoA*^-^
*jfaup®Atuöaa

ЗвЯрвзШ«* з*АЩ ац с3|м1|и и» у» wpAifuq neu ‘u«3»i su i?aa
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•UnA'updj tiOii© здомеА WP«H4 *» ш^врчешр! «в
~pza>il®puoa >j»i& *эиия ©#liP&*?s<*40 рф&»% а©

UpX*** *1Щй4о& ©Оа««Ц1»Ц J|Un^UI{UbA|i> иофЦ*«вв.ША *9 to XíMA'iötBto
•»flQÄi V ХДвир 5ÍÖ *о тящрЛифШШ* ът1*и?\л$\ u«a'U,1

•%ШЦШ*9 ргГ«ЧР
«Pl^p^tosß цдих&И^и&'ЦВ ppptÄuje ьвсдовдк х»4?д%»дщц ©qpAti 

-pa»$ffíJC$ toux-л ©гг©А ©to ©Q i%gv *uu\o& щщ%$ ТШ**© U?*IA* *г»ч 

«••рдовДОТЧ Xteq^q •pioetfut» %$ a-а иг«*}*? 1©^>«»©Х»»0^Х«А&3| 
ШЦвАСХ *1«Рриоаг SO^pXpOtíto :\и$\Ж$Ш Щ #lpJ.'fy^©Afeit ^|А1РУ ÁifttA 

óéinál имдоир Sto UAqqo здцэг рг© г^Ч*>1 М#ЦУ ••u«»«W4ít*n öo% 

-©рптий íteiipptotaatoq y»x® •XX&X * Иг®ЦХ®8рАm*»q и*лховкМ{
*Аи*/тотщ иолах* ^tödöqesö ^©гвоздииол 3^im^Te *oq©dt 

впгршио^а жв&%*и$%а&% JiOöpxwxn st» 4*3« «*ц ‘у*«**#©© an» иыццт 

- з*азраош| i?pe> хиАиъозхч иори|ш VX91© p l-»« pus *©4©уу г« Jt©Ax«ia 

-« ex«J|OtitoAfx® * atoifito^awi uoeyi/yiipq *»*4<*грх«*хп |«1»иу^<ЛйХ Ах»ю 

-у вц®ир uiiKiQ ищХирт%£&Ей1 вахаргрип и©%9.оаоА'хшУи«ц 0Д|Аии» 

*ii э-гх п©Ч^«Э( ъ<&£\&ц иорвд •Jtnf^yqtoUAi© Utoqwpax^y птц&гы еп 

-|.i,4tun ©I ‘j.ö^öijöUy р*ЫШ х«х UbC&üUyvUoj. ва)ущип ть у *»р<* 

-в®»1 xpqjjoevijuiöj вп|ар^|ип в&р&щ%% ХМтл здо»ир ay u®qpAupa»% 

•foXt А‘хрчх4 |«4ts/í-upA%«x xasfitojj' лаг^ц *в»дорар W4»v lo*uojM*®r
•дпГриош ^вирврго^хь 1>ьа 

-fat? *IA>: © xd^uy^aup uyptíw x© испцхв **4fl<lMÍ ьуврл* *хуаив в#«
•p9tu */xi x fr/ ©5.©s©^a©23fcy.p4^a щълхщт£ЯШ9% pwspss *хдх V

♦V?fq8Jtwp £ov-4&><*9p АА:иу^еоду^ха®а pips^eApssp s* ^изодр*© 

**®sa©A « %y tof x«X| ®?W#ot мдр©^рх Др«*1Р Т-Н шс^Х!*!«* sw иор 

-toAM V •щшлов to jf«u|eA|,ii toe^öx вР •%©®©0|р u©XöX aw хих**даа ^í®*
и©А ufcqxto tpsodu * aoaosG *ID^ß® *саов ь |н зцив* «SpXP>4*l®$

•ив» tfpaXöAsaap aaqa» pxiPÍH a®4to*XiJ t»«qx®aA‘x®4 x;naoa*. w *p% 

-wqi/iw^atn i| utoq voapxi»®* Аирахр^ху »v ъл***л?%1иа%
•wqxT4 w pXitopa© шациц 

и xp^P^totoXtoi зпха^ИА •ив^зх Й-®е I®IPIV»®*S w #|X|V
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•%ипляг в| u«Q^»ioeodeji «потододо* '•« 

-nÄS *0| xpaouaaaá Р|АМ u**m »**|W*» SSW *tű*tótitO*í?
»•ueqppuc’ise blüi u^pawu лцр*9 Jt«uuntawnut»p «х*Ч яшт uoöypXyd 

U^V* ftóXUUpt öAWftÄÖ *g ttójtóA SííAtótó ^ьшдоаауг XV* гцц ‘tllUÖX
f »»И И»и ex **Jf«*W4t} u^Auupi • uoqq» u*«**ff #^«^ЙЯ ^SM 

»цаиш ь -41,гш иулиошха 1&Ж$то£цо% 0| ®»»о »y Ä&aq ‘*гг»а uuq?$ 

~$&и*\гъ\щ%пКи ÄI»ö A’xi© staiaaaoiaet ptxe'i «* иохоц иФ^%д1щ,^ т 

Ц$ь%%9%ьг$ь ЬДУАрй Cfyi.%l%4&^ 2№ l4Bfitpu|« XU»!! ®| «*9МЦ*4 tó tót
“tóptóA X**<¥U|t9A QjQui(JS* A'tX© XQA|4 U0J|«S:A «АХОЦ *0^в^Г1}Х2 гвПрШ! 

-|Ь* Ю0 l©p© főj AOX8XOQ |А>%РЦ tAptótóypon«KWt^jt Ottó 'Wtót| ЦЦЬ% 8#Ц* Ü»?
iap»a uevtí»tB*0 лолмцаа «ра |b{« %>а|к%и*&<Ф 1Шв^' аоииц 

tfiV№lßl гиоаг; у mu < |ОАрц yafJpo%pmm %?ч u»4 «T шаи '»•)«? 

HQäQ шои öniöjaq; и шц t%u*%ium% рукоц so ia©£ хуи^цьариьш 

§ХР»»Ш1|в^ uuqAirieopn* аогьзоцаи* у bufm «| aaqia; *р%а2»1ав8А 

2ааг iioiíf HQfp* хуа;у«^х qftfi* Ъ^ршало ^НРОДГ l«»Al0* *m#g 

-дщ рраан %Ли-;тдщ, хо®р»ы>арц*1£ к «р toa»qpx *xw«v>t
/»^l***!!** «I 2«« %*&\19Ш/ *Щ&й9фл МЩ %ОЩ\ФщМ#Ш% ZO
ХвлрРХ tó^yjputó tjj и«%п$г<* *upi нап^ушао^е^ «у у лайке « qpxq* 

Set. öej tuusaaaqaa aeipa enjte^ *uetl* *«опхьшао,*аа «
%1»ра*©Х«й1 г»^ов A0Q4ö ßpoaeoQ »аудио. *ри,о»в идеал? и©!** eúmd 

jxtAShm впии<тщпх |4ающ uoqpei© so У1«Л *Xt а ш»и иаувздиг 

-»ofepet* 3*ш oxi.yi8aoj.aa. у ©»fi^ase qqoJ&uu tyuu© даиЗодар *w
•ssss иуй&ждщ а#цщ олщ ш 

401 win put ** 4МЩ9рЦ®29 ца^цоо qawoífoi ш& 9Щ%оцр*^ иали£3 

-tóm X8AJPU0l28d Spzo tut® Щ%П ЦО£щт&'& SU 00Ц»,Х pOy V*f*8
/^^w-vwoaiso »Pi г Ui# UVX4I*8J?Ä ь tpwuo® AiyHpu %u%WH 9®л»оо 

t»oo;.i .’4tißti»v*pt eesoafa? *цоа aa»^pt uwapf *%рьШ
«&m в шаи «ка^^иогхя aßj^pl © : й»ир^а6Ч|В o#xie Xuyvwpni tuet* w 

tuxaaas efp*ae»e ЦИЩви^ *tl«t oßiagq о «f члаов oueaaj PtAVü 

/9fi/ - •il<:*a,>Aip4ejv x^’o iioiujpo ox© l©WQßi У у г/ирлаи w «t 

•1»a ущуиьЗо^ ÄJtotit. ц apqwq *1X!SA oXupvpaa» иаи >>с^ох«хх% 

и А2оч *mpo^etiutói xpaató XPl«J^o t®w ‘^оцвц cApq uoi^J 

3jwni»11tí'n9°« ООАр-ХУ^ 40apt2fA PllH ÍOfl^AOUUt »V*
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György mellő állítsuk» kik az %иа hit és *#e&y£s6dáe tbrhetet
ten erejét кб»Ьазшш 41 atS' falóid. sáaával is késsek voltuk meg
pecsételni«"

. e0c^Üthetjük «súg ,;шс l -tleoloijufi is, aki ugyanilyen 

acrera jutott, *z olaütsi рйьрОк lefojt to és ki»sul$,ál tatiák a 

rémei inkvialeiének* Tébb aiut három évig ©inylédétt börtönben, 
aig l$65-bsa uughalt«

CtyUjtenáityUnkiiek es a» ismeretlen asersátől való éneke »in- 

Öen biaomyal a2 unitárius hit áldozatairól hessél.

♦ ♦ о

As unitárius főforr leben megtalálható 20-22« ének után eáeo- 

Idok agy *sol tár-átköliáét iktat a gyűjteménybe: -erKeni fel on 

lelkém aa te? nn;:i hímedből korcsé. idueaeoKOdet. KorváM isaeret- 

ten, »к-'rceafc a kOsvetlónul utána követkeső éneké.
lü strófából áll a» ének, na ele ' ée az utol só mintegy keretet 

(*ös uuiA ad példát, illetve: »-sent au id rronneta ez enp-
fcgtJ.T-tfl
verseink meg is «onüja. fontosabban: iávid énekének mondja a ver
est. Ások a sorok asonbnn, amelyek nem a »oltár «»Öregének for
dítósai, Ы»пеш csak a versforma megkivénta bávit&ény cserepét játws- 

esák, sejteni engedik, hogy m énekesersd milyen hitet vallott aw- 

fáénak« - Lássuk tehát, miben áll énekünk parafrósie-jel 1 egeI 
Az öléé várassak serkeni fel on tolk&a felesélitóén lényegé- 

Ы) ísegfulttl a aeoitár a esdé sominak: Lauda aaiaa mm ШЛпт etb. 

SmkvúnyQts Ыvitás a -..y.ent inaid nű példát.
t* 2. Veronánk egybe foglalja a soolthr £-3. versét, kíllánoeebb 

bő becsé d (leég vagy hosszadénak nélkül. A 3. vernesak is aegfelel 
n »oltár eaüvegáaek«

A 4. veraemakban ellenben már lényeges bővítést látunk. ldés- 

»ük tehát na ének 13-16« sorát:

A 146. zsoltár átkdltésu ez a ver©, amint a sáré-a e a
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Se nrysi boldogságban 03 diczeeegben resseewlhfenek azok, 
kik a* Terseinek lp« Zateoében lettek t5k©llet©s@k,
Cznk Artet tisztelik es wtet keresik tellies ezwbel imagiaks 

teb Isten tarsokat mell ele ne* tesznek fel»©geo Urnák mondgiak, 
Minäoms'&tö ennyi с» latin megfelelője* Qmtue, cuius Saue lacob 

«Őiutor eiua, spea eius in Ikmino Vm ipoiue. A versszak máso
dik -fele tiszta hozzáköttée. Az Isten i®ádá«a áll az énekszer- 

ző szeme előtti csak őt tisztelik, és aás isteneket nem tesznek 

aellője» A» Isten imádősánnk torzulása « többietenhlt; a szent- 

hőreneágtageőők számára bálványimádással egyenlő n trinitárius 

hiten lévők vallási gyakorlata»
А» 5» vemezek szép felsorolásai egeknek es felének meliee- 

ge© ton érnék ez czak egiedwl Ura - színes bővítése az eredeti
nek: *QbÍ fecit caelum et terra», шаге et omnia, quae in ei© 

aunt”. A оtréfa zárésera azonban több mint egyszeri bővítés* Tar
talmi többlete van: azért kik w benne U:aaa» hihetnek lenzen megh 

aegiteja. Újra előtérbe kerül az Istenben való igaz hit kérdése, 
hangsúlyt kap m igazan szó, mintegy megkülönböztetés akar len
ni mindazoktól, akik esetleg múe módon iráérik ©1 az Istent*

IKlágae az Istent erről beszél a 6. verirnzak. Unni ád az éhe
zőknek, igazság«« Ítéletet tart - amint a zsoltárszővég is tar
talmazz a.

Foglyokat szabadit, vakokat világosit, jövevényeket támogat*
A ?. versszak utolsó ©ora, a 28. sor azonban megint érdeke© hang
súlyt ad egy kifejezésnek: Irata hiteleknek utókban uezere le- 

szen igazgatóin. A hitről nincs sző a zsoltárban.
A 8. vereezak megfelel a zsoltárnak, terme ez ©tosen a versfor

ma megkívánta bőbeölédüeéggel.
Minő Srekfc® lenzen ez fel©©gm Urnák uilagon birodalma: "heg- 

nabit öominu© in ©aocula..." De hogy kit boldogít az Ur, arról a 

zsoltár nm beszél. Énfefcwferefftk azonban világosan kifejti n kö
vetkező két sorban:
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Äzert boldogságát testi lelki t»ex№»t w nnla telelhet tint 

Valaki ezent neust igazon becaelli lelek gzersat Immdgia*
Isten nevének iga* becsiiláee, lélek eltriui való iaMAltt ugyan
olyan hangsúlyt kap itt is, «int a* előző szakaszokban talál
ható néhány megnyiletkozás: csak ét tisztelik, benne igazán hí es
nek etb*

i4iek a kijelentések tormósáétesen nea* sújtanak bizonyíté
kot amellett, hogy unitáriue szerzőtől ez'rranznék a zsoltár- 

fMMfráüis. sértetlennek tűnik ««ónban n szöveg - kivéve talán
« 15# sor utolsó szavát /tökelleteeek - ne® rimell/ és nincs 

benne i olyan motívum. ii ne felelhetne meg a* unitárius 

hit elveinek. Talán пеш tul*ott merészség megkockáztatni a fel
tevést, hogy unitáriue eredetű énekkel van dolgunk! Mindeneset
re пеш «árható ki ©z a lehetőség, sőt az ének tartalmi eleteei 
ebbe az irányba mutatnak.

A 4 x 19 szőtagú sörből álló versezak a viszonylag ritkább 

strófaképletek közé tartozik, 

tagolhatok 6*6*7 osztásban. &я a tördelés tapasztalható is 

a szövegben: az ének Írója a párhuzamok iránti jó érzékét ta
buéit ja, világos, áttekinthető szöveget készítve. Láornmk né
hány részletet.

%veres*aki
$. ki megieri w leikők

tsst-Зк fel de löszén, elmarad urasagokt

/151/ A hosszú sorok 3 egységre

10 emmi gondolati ok 
többe msflfr nem marad ol ueez nagi birodalmon.

Jó érzékkel szerkesztette meg a lelkök-teetők kapcsolatot /khiaa- 

mua!/, tiszta párh m*m a« urasagok-birodnlmok* - A 11* 

itókositő ismétlése: senkit nem segitnek - senkit 

A 4, veri;szak első soréban: boldogságban - diezenegben. Ugyan
csak párhuzamosén sssrksszti meg az Isten tiszteletére éa a töb
bi istenek mellőzésére vonatkozó 15-16* sort.

őriznek*
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&sdp» logiime felépítésű «в 9* versszak:
épeknek *я feldneÉ 

liaeges tendernek
Minden «tbtobuk 

kiésínnek es naglnafc

02 cznk erlethrt Ura

Fwueknek es fakoak 

eres kw sziklaknak hatalmat trreateie 

A vereazak ©Ist? és harmadik torának megfelelései is pontosak:
ebeknek és földnek - füveknek ée fáknakj mélységes tendernek - 

erős kóasiklÓknak. - folytét dél к a hasonló jellegű pontos ezer* 

keestée а 6. versesekben: ce*ik mintha fordítottje lenne ez elő
zőnek.

As kelletleneknek «egh ronfcia feleket 

ezegientti eletet
éhségét táplál1 in 

«в me;sh ad/da kereset.
A párhuzamok játéka figyelhető meg « következőkben io. A h roa 

•lyeé^ből álló hoaasu »óráknak most újra na első két egysége al
kotja a pőrhuzma alapját # mi/, az utolsó egység a köretke só sor 

utolsó egységéhez kapcsolódik.

A benne bízóknak

As szegen i foglioknak w szabaditól« 

rapaaghbel ki hozol«
ullagealtuia 

petegek oruoslola
As megh uaktil laknak

♦ • •
g.veressek:

As szép igaaeaghbnn elüket es éreti 
ее igen oltalmazz«,
igen takargat!!« 

keze alat hordóssá
Az iwueuenieket
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Usegeni özuegieket 

nioSKWttlt srunkttt
ш«1го pn'Maxikat

tmierben tnrtia,

neHk megh halgattia 
ellenaegeket rontin.

A 4 x 19 esdtagu vereesak /a Etolaaal-atréfa "nyer»anyag»*/ le
hetőségeit mm ének«eerső igyekezett kihaeznőlni, n«a bonyolí
tott« túl a aeeltárt, a hoersu porokat arányosan réorekk© bon
totta, párhuzamos aserkesstéeeődet használva,

A ©tréfa négy sorát ragrlmek fűtik 8sexe# Salad rimáié«?# 

ne® törekedett.
A ez veget bizony-'ra énekelték. Hogy a lehet edges daliások 

késül melyikbe* kapcsolódott ex « seolt^r, ne® tudjuk megmon
dani.

♦ a ♦

Az ismeretlen eredetű énekek közé kell sorolnúnk gyiijtoaié- 

nyünknek 24. versét isi forrásra ki utasé® feiern# ás ének-fü
zér egyetlen halotti éneke, » gyűjteményben megkSselitéleg sine» 

haeonlé vagy rokon tartalmú ének# Ma forréeokbnn ne?® találko
zunk vele, ©sért külön is foglal koznunk kell ezzel mz énekkel# 

Varga Imre feltételezése «serifit es unitáriusoknak etjét
szerzést! halotti énaknik nem voltak, egyes alkalmi kivételek
től. el tekintve# /152/ Аш teervbnn megjelent In exequiis Őe- 

functorua canendae, Halott traet őskorra vnlő énekek val éasi- 

nüleg nem ©led kiadd«« az unitárius halotti énekes1 önyvnek. 
Kanyaré Ferenc 4a Erdélyi Fái 
1651-1660 közötti Hadáét vesznek fel* Bisonyce, hogy unitá
rius esersésü darabokét nem tártul®»* як, mert az 1660-i ki
adás két Thord*i-z«oltáron én egy thcrdai-aaolt 6r átöolgosott 

szövegén kívül kizárólag református eredetű darabokat foglalt 
magéba. Ugyané» áll az unitárius halotti énekeskönyv 1697-1

/153/ egy 1631 előtti <5s egy
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een sovány. Krimtu» vigeestaidl ass 6 megválté halála nyújt vi-
gMSteléet m kermmtény
hallani. Kríestue fültámadóén, a test fttlt&badúea olyan tétel, 

«mely n Ver©a«tény temetési esert&rt ásban-éne kben valamilyen 

•éden elé kell h©i*y kerüljön. brr© itt a leghalványabb utalás 

mm V«na t ко zik.
А аVII, esésed protestáns halotti énekeiben “a fohász éa a 

vigasztnlés gondol* tol érintkeznek, mert megokolniuk sozúm ne 

Ur keljeimére és különösen Krisztus haláléra velő hivat kosáé; 

viezont и ind « két c?©portba beleol vad as intés is, A legrégibb 

termékek vigasza n«m egyéb, «int valamelyik megfelelő aaenti»
menő ásokrési részletnek jwsrafFásiee, v® bibliai vigeaeteld 

6eaxefüséee* • Írja Alnseghy.
Énekünk csupán m intés motívumét tartalmazza. A esentiráei 

ezé- vagy káphasználntoek nem sok nyomát lelhetjük fel benne, 
Irdekes, hogy a gyűjteaény énekei között esép számban találunk 

saoitár-parafrásiet, olyan énekeket, amelyeknek komoly teoló
giai tartalmak von - &m m ének azonban elüt tőlük, üzentirée 

toldalék a es ének gyűjtemény: aemeikáppon um mondhatjuk, hogy 

idegen lenn© a oaehtiríai gondolatvilág aa énekgyüjtömény tu
lajdonosától, Ösezeéllltájátél - mégis helyet kaphat benne es 

a csaknem semlegesnek «оnihaté ének.
Valié so® motívum ebben na énekben mindössze ennyi: l &L köd

ben légién ujjalae. valamint a» »teled veressek buzdít'»«:
Iámbor ioaea eletw legij 
melliert erdömöfc ie te uegíj, 

bogi elekre megijs 

Oh halai halai.
Meglehetősen profén búcsúztató es a gyűl ekemet ráesőről, 

e legalább ennyire profán búcsúzd - a halott ezeraesögéből• 

á tipus-énekekkel veid rokonsága kimutathaté ennyiben, hogy e 

btseeued halott itt ie végigtekint a saját életén, в a esek-
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vényem kifojasásakkal rámutnt ят», hogy minden mannái @»©n 

л világon:
b.vereessalís Mimi*» allmpat it tehát 

aula bátor senki sémit 

ne bist«***« hat, 

oh uilftgh uilagh.
7.vnr«0»ftkí Minden esen eltel m*|d*n,

nm kodtaes ez bátor eeegoni, 
betör kiről Í légién /I/
<3h belel bel el •

8»vermeseks Kasiagengh ее Vrij aseselij,
if fiú, u*n9 niomorult essegeni, 
mind az litre kel, 

oh uilftgh uilegh.

Ügyenigy t*m«tá*i köshely e 12» vermimki 

íeldeiBonnis igen tanulij,
©ülendő tokra ne hal jk>li j, 

uossni ne imiolij*
Oh uilegh bálm&km

íln aogbiehatunk ne énekmonii «savaiban, é& пота e tomotánkor 

эйоЫйой nagyi tó«, пптш»1Мш*ф: e*ápit4» történik * vérebén, 
ekkor пешео «®ber halála el‘ almából kdosiüt n.z ének, «ki tőbe- 

tő» veit ál étában, eVl vegy óimét rendel íresettt 

lü.vereeseks Ssap uaram fele, вмгпа!»
•Írnak ssap nmm aduerie, 

sok ssep hasaim.
Oh ailftgh uilagh.

í'iwmt fogddsdnk nine®, h< ®r valamit le mondhatnánk arról, 

ki lehetett, akit es as ének búcsúztat, illetve akinek: a nevé
ben. as émkm®r%ő a buesusét megírta*
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Л V3. VdPMMk, аж utolsó, némi teológiai tartalmat foglal
magába. Хпшш>г ioanu el«?tar legjj - hányáik *» felezőiitáej az 

ilyen élet érdesasaei'zó voltéra utal a következő sors mod 1 iart 

erdöaiötis te uodU. Az érdemazerző, józan élet lehetőséget te*
r®at и további életre: hóid eleire gg^i* »** különleges in
venció ez egészen .Jelentéktelen, he megemlít
jük, hogy érdekes egybeesést figyelhetünk meg Bornemisza ólektrá- 

jnnnk egyik részletével. Ott a Meeter üresteeznek a kivetkező 

tanácsot adja: "uéwbcr 4я tiszta élatü legyen, ha úgy nem akar 
járni, mint m 6 elei7‘*^

. Talán rv

Költőiség tekintetében 

ge laza, kifejezései, képei eablonosak, szőkéé* ank. Versformá
ja: в ♦ P ♦ 5 * 5 ezétngö sorok, az elaő hérop sor rimel, a 

etrófszáró sor pedig refrén, á pára ti un aitó&íékr efrén je: oh há
la! halai, a páros veraeznkokoké pedig* oh uitagh uilagh.

tűnik ki a vers. Szerkesztettsé-

Meglehetősen ritka versezaktipusénak megfelelő dallamról
Л59/nincsen tudoméaunk.

Az ének eredetével kapcsolatban semmiféle adatra n«n tá
maszkodhatunk. Belső érveink is gyengék, ezért különösebb kö
vetkeztetést merészség, volna levonnunk. Szinte kizárólag a esö- 

vegüseaefCggéare vagyunk utalva, valamint az énekek másolójá
nak feltehetőleg tendenciózus válogató műnké jóra. iái vei » tol
dalék unitárius variánsok gyűjtemény# /olyan énekek is talál
hatók Itt, amelyek unitárius variánsával csupán itt találkoz
hatunk/, azonkívül máé forróéból oem ismert, de bizonyíthatóan 

unitárius eredetű énekek is olvaehatók benne, legalább annyit 

moddhatunk, hogy nea tudjuk kizárni az ének unitárius környe
zetben való megszületését. bzt a fel tevésünket az ének néhány 

negatívuma - az ortodox protestáns tartalom, teológia hiánya - 

támogatja, de nem szolgáltat elegendő bizonyítékot a következ
tet éehez.
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ü « n « f «Ш . H I

MuhMsk eredményeit я kivetkezőkben ösetegesbstjiSk* 

lm A győri üencée Könyvtár l550-b<*n nyes tiltott Brnssaue-fé- 

te Wevu» Teetftftentunének tulajdonosa я XVII. esései elején 

Kaeaei István éa Msfcai Mihály volt. HmuI István feltehetőleg 

azonos m erdélyi fejedelmi uiverhsa bizalmi feledatoknt ©Há
té Кладя! Istvánnal, akinek nevével nz egykorú fel jegy «lsekben 

é& iratokban дупкгяо tatálkozhntunk. - Мака! Mihály kilétét 

elkerült felderítenünk.
2. A kötet elejére én végéve fűzött leveleken olvnahsté ké 

Írásos szövegekből bizonyítottnak véljük, hogy n könyv unitári
us köi**ye*etbeti volt használatban, én m énekgyüjtemény, mely 

25 teljem és еду csonkán sa«r*it éneket foglal emgfábf», unitárius 

eredetű. %»iktéto«at idéz a tutajiemoe, unitárius teolégiéi 
telist* epígpnmmút jegyez föl, és ni yen forrásbél «seri ti a gyűjte- 

saépy törzsanyagát, melynek szerkezete «я 1607-1 unitárius Is
teni dicséretek cimfi éoekenköoywel áll. n legközelebbi rokonság
ban. Ssbvegkrltikai megfontolárok pedig erre vezetnek, bogy ez 

* forrás korábbi, «int az említett énekeekönyv.
5. Belesei Bálint istenes énekeinek unitárius körökben veid 

elterjedtségét bizony it je я gyűjteményben meglévő két Balaeei- 

ének. Az я tény pedig, hogy olyan Bnlesei-ver© is öivaehaté eb-
rtyet unitárius környezetből egyéltelán nemben я kéziratban, 

ismertünk, sdioaitja я képet és íuagSÜyoiM Balassi erdélyi
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népszerűségét, - Ugyancsak n Belasei-filológia Jclrébo tartozik 

аж a negáll «pit ásunk io, hogy erős 8a! osoi-hntáe ©Veszthető ki 

Székel András Siratna« jelszóval Isteoénhöz kiáltok kezdetű vet*' 
sóból, A hatások elemzését folytatni lehetett volna a kötetünk
ben io «égtélÖlhető9 biöoflyérbeo morzett ének /Dicsérteseék 

Угда Згбк ßr.ent neved/ vizegd! at/lvnt,
4, As unitárius eredetű énekek jegyzékét ki kell egészíte

nünk nz unitárius hitért börtönben sínylődök szabadulásáért 

könyörgő énekkel /-’ennynek földnek dicsőséges királya/. Való
színű ugyancsak unitárius környez.atban keletkezett a Serkenj 

föl én leiken kezdetű seoltérptirnfrásis is. Mindkét éneket esek 

a Kaenal-Wakei-féle gyűjt eaénybÓl i ne érjük,
5. »iáé forrásból nem lenért éneit« még gyüjtményttnknek a 

Forrásra klet«sem főjem szavakkal kezdődd halotti ének 1».

* + ♦

Dolgozatunk a nyomta t Vány hoz és a kéziratokhoz карее*. Iádé 

problémáknak csak egy részét tisztázta, 4 további megoldandó 

feladatokhoz tartozik pl. Makai Mihály ezmilyémk felderíté
se» a könyv köt é& tör téne lének vizsgálaté» a csak kéziratos for
rásokból ismert néhány ének- szövegtörUnete, ш kézírások ponto
sabb azonosítása» szeuélyhess és iáéhoz való kötése etb.
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142. Bán Imrei А »agyar »anierieia irodalom. It К 1970. 460.
143. -
144. Bibiiái párhuzam* I Kir. 10,21-39.
145. ШУТ II. 74.
146. teödetainer* Jacobus Pelneologise. XXIII. Jahreebericht

über de# К. К. Joeephetdter 0ber-Cy»«aaium• vien 1873. 
44. - idézi: Pokol у J.: tint A# unitnriznus Magyaror- 

ezágon. rrotJMKl 1B98.
147. ocei lóerőé Bélint: Kőeziklén épült ház ostroma* Ford.

Bőd Péter. - .Kiadta tiilágri üáadori Lipcse 1366. - 

Az idézetet a gyári Bencés Könyvtár kéz írató e példá
nyéból vettük* - Vöm Fngyarorezég története II. 1962. 
60-65.

14Ö. Hévé#» Imrei Magyar referraétu# egyháztörténet. Debrecen 1938. 
162.

149. »vsnyard Ferenc: unitárius vértanuk %er vidékén. KerMagv 

1896m 13-14.
150» Kimét Antalt i.m. 116.
151. HMD? II. 74-75. 268.32. - Vö.t ШШ I. 28. A 150. zsoltár

fordításét énekelték erre a dallamra.
152. ШРП* xm.e* i#*d 4.kötet 536.
153. ЯКи 1895. 33o; tíKSz 1899, 132. - V».* ЯЭДЯ? XVII.ez. 4.kötet

536.
154. ItK 1916.
155. ШК I 116.
156. AlttHMfc? Zsolt* A «agyar reformáció é# antireforaácié te

metési énekei. ItK 1916. 2-3.
159. Alazeghy Zsolti к magyar reform ció 4e nntiref ormác i<S • • • uo* 

158. Idézi: Klaniezay Tibor: a magyar reformáció irodalma. Ие- 

neszéass é& barokk. 124.
139. Ш II. 74-75.
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Déüsi Lajost '4gi »agyar verseeköny vak ismertetése. VI.
A üpceei-codex. ItK 1916.

äakhardt ikíndors A ré*.á »agyér költők képei* Hmkwmám aiegyer 

századok. 1948*
ÄHrherdt Nándor: Hz ismeretlen Bel‘»esi Bálint. %* 1943.
Lckhsrat Sándor* Balassi Mint. Bp. 1941.
Ас к barát Sándor* Balostól Bálint ősesas müvei. I-II. Bp.l95t.
Eckhardt Oador: Olaeei Bál int na kteanum «ellett. üKSa 194f.
Mküssivftt Eckhardt vind- rs Belesei Bálint аШ1 «te. It 1955#
i-ckhnrdt Sándor: ttimy János összes mi ívei, %>. 1955.
Erdélyi Pál* A «emáromi énekeekönyv. LPhJC 1899.
Lrdélyi Páls ünekee könyveink я XVI. és XVII. száSAdban.

MKS* 1899.
*e»e Tamás: Ягемвие nyomni Fagyért; rsz ágon a Till, század

elején. Debrecen 1970. /А debreceni Kossuth Lajos 

Tudo»ányegyetem -3nyv tértinek Közleményei 67./
Fejősek Magáéi íi*gyo«áB^oeeé vált aondntképletek középkori 

ás A 71. századi varseinkbon. 3p. 1942.
Ferke« Vilmost í elyeeirásunk hangjelölé e-r endeztrének tör

ténete. 3p. 1971. Nytud/’rt 74.
Fit« Jáaseft A kbnw ecree Erdélyben. Erdély. Bp. 1940.
Fit« Jdssef: A magyarországi nyomáé azat, könyvkiedá s én 

könyvkereskedelem történet#. Pp. 1967.
Freknái Vilmos: Lgy jezsuita diplomatn hazánkban. KnthBzeaile 

1902.
Gál Kiilraoni A kolozsvári unitárius kollégium története I-II. 

Kolozsvár 1935.
Gálái Ы»álás Xm^rjük mg n versférmékétI Up. 1961.
Oerézdi Rábán* Masai Bálint. Kritika 1967.
Gerézdi Rábáns ЯПквшв és ez erdélyi unitáriusak. It 1947.
Gindely Antel-Aeeády Ignác* Bethlen Gábor és udvaré. 1580 

1629. Bp. 1890.
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Gründlsr# Joseph í lexikon der ehr Inti lohen Kirchen und ekt©n.
I-II. #ien-Preiburg-B«»e1 • 1961*

Oulyáe Páli A k^nyvnyoaiatúe : а^мсч>гн»Л£у.о m XVI. 4e лУ1Х. 
»sássdban. Jp. 1951*

Berepsi Jáns st dat< Ír régi euigysr versekről. agy 16- ЧМит 

ké est tilt kéziratos graduál. ItJC 1962.
Her epei Jám es Adattár -:71Х. saásadi mmiIImÍ Bosgnl maink 

türténetéhea. Op.-Hsegtd 1965.
Horváth János: A kösépkt-ri r.^-ynr vers? ritmusa. 'srl in 1928* 

Horváth Jánej A reformáció jegyében. A Mohács utáni f41- 

ssá&ad magyar íródniműtörténete. 3p. 1957?.
Horváth Jánosi Xgy magyar versből i monda tkápl sir dl, Bp.1929*

/Т nn ulmány ok 1956./
Horváth Jánost tend es eres magyar verstan. Sp. 1969. 
iíöfer>Jo89píi-Rnhner,^nrl: Техikon für Thenlogic und riche 

1-19. Freiburg 1965*
Imre Jims: Hel see« Bálint hatásé a XVII. szituid névtelen 

Műtőire. Яр. 19У .
Imre uamut A magyar nyelvjárások rendesere. Bp. 1971.
Xncsse Gábor: A magyar református iv'dskg a :’VX. ás Х7ГТ.

az^andban. Debrscen 1951*
Jakab idei) Adatok indices könyveink bibi ir.grnphi 1 Jóhoz.

MKHz 1382.
Jakab Siek: Ä 'loroe*koi-fál e greduál leírásénak kiadása.

MJCIa 1082.
Jakrab Slekt Dávid Ferenc emléke. X-II. 3p. 1879.
Jakab Klek: Xhlossvár története. I. 1P69. II. 1870. XXI. 1089. 
Jaké Zsigmondi A gyalul vártartomány urbáriuméi. Ketosevőr 

1944.
Kálmán Mis: Nyelvjárásaink. Bp.1966.
Kanyaré Ferenc: A Batthyányi-kódex mint unitárius graduát. 

ШР\хК 19 7.
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Kanyaró Ferenci á legrégibb unitárius énekaöküoyvekről*
mm 1895.

IKanyaró Ferencs Unitáriusuk Magyercreiiágon. Krtossvár 1891.
Kanyaré Ferencs Unitárius vértanok Eger vidékén. KerFsgv 1896.
Kardos Albert: á IV. ozáx*& »egyar tjwi költészete* Ш*Е 1885*
Kstona Gé*mi Egri titkáé» éntitrinitáriue-snnbaotista nézetei*

ItK 1971.
Kmény Jánosi Ondiét Írása. Kiadta Bealey Léseié* Fest 1856*
Kemény Lajos: Barskonyi Ferenc életéh®». XtK 1908.
Keserű Bálint: apikiét®sz magyarul а лVII. ss'zad elején.

öeeged 1963. itt* hietoriae Litterarum hungaricarum 

ton.m.
Kiss Íren: А Ш. ez'zadbao tartott magyar reform tus zsina

tok végzései. Bp. Ш»
Kiss i.ndre* öávid Ferenc élete, fölcsővár 1912*
Klnniczajr Tibor:á esgyar refemécid irodalma* XtK 1957*/Rene- 

»zún&% és Barokk. Bp.1961./
Kimiesay Tibor: A «agyar kéndreaeeaánse problémát* Btoiei*- 

taue és easierIsssus* It I960* /Hentesén»* és Barokk.
Bp. 1961./

Klenicsny Tibor: A reneszánsz vétsége és a asnierieeue. ItK 1970.
Klaniczay Tiber* A szerelem költője. MTA X.O.KSel. 1961* /Яе- 

aessánss és Barokk. Bp. 1961*/
Klanicssy Tibor: llo**ás*éláe Balassi ém M*a& verseinek kri

tikai kíadáeáho». it»» MTA I.O.Közl. 1957.
Kniessa István: A «agyar helyesírás története, Bp. 1959.
Seime» István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás ko

ráig. fíp. 1952.
Kocsi Csergő Bálint: Kősziklán épít M% < stroma. Ford, Bőd 

Péter. Kiadta* Szilágyi -»Andor. Lipcse 1866.
Kovács Sándor Iván: A reneszánsz verskompossicié és felbomlá

snak néhány példája Hiffiaynál. It К 1970.
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Soltész Zoltánná «Шее *irze«$het : A angyarorazági könyvdi- 

szités a XVI. században. Bp. 1961.
Schiller István* Donáti Fazekas Siklón élete és vallásos 

tárgyú költéezeta. Bp. 1915#
Stoll Béla: A magyar kéziratos ériekoskdnyvek é© versgyűj

temények bibliográfiája /1965-1340/. 33p. 1965.
Stoll Béla /яаегк./: Hégi magyar költ£k tára. XVXI.esázad. 

4.k»tet. A* unitáriusok költészet#. Bp. 1967*
/шввх ши/

Szabó Gyula: Lsabedgondtlkodó társadalmi rétegok a törílk 

alatt Pécsett és Baranyában, léce 1965. /А pécsi 

»Janus Pannonius luzeura 'vkönyvei 1964./
Saabé Károly: Régi magyar könyvtár. X-III. Bp. 1879-1696.

/1ВД/
Saabé T.Attila: Kéziratos énekeskönyveink és verse® kéz

irataink a XVI-XIX. században. Silnh 1954.
Szabolcsi Bence: A Balassi- és ilisfy-vere történetéhez.

bp.1953. Vera és dallam. Bp. 1972.
Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai. 1. Bp. 1959*
Szabolcsi Bence: A régi magyar metrikus énekek történeté

hez. 1928* Vers és dallam. Bp. 1972*
Szarvas Gábor-Simányi Zsigmondi Magyar nyelvtörténeti szótár.

Bp. 1890-1895.
Ssnthmáry JSzeefs A református énekeskáryv története. 

i’rotSa 1892.
Szilády áron-Déaei Lajos: Régi Magyar ШЛбк Tára I-7III.

Bp. 1877-19%.
szilágyi Sándor /özerk./: Lröélyi Országgyűlési LmléVek.Bp.l875- 

Szilágyi Sándor: I,Rákóczi György. Bp. 1895. 
íízinnyei József: Magyar írók élete és műnkéi. I-XIY* Bp. 

1891-1914.
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л/
Дувшие quotieian/u»/

1 Latod laton süti nőinket, 

iol latod alookaaginknt, 

el nem reitiwk bwneinket, 
vnriuk kegielmeaeegedet•

2 Mindninian hanint buruluan
fcBniargwnk neked ея/ont/ A tinók, 

feleid «1 mi benőinket

5

tenderben el be /I/ uessed wket.
3 Vllagoraa#» lelkűnknek, 

föl göriaasase mi esiuwnkat, 
bogi dicaarheeewnk tejedet 

neued/oe/k dicseaegauet*

10

4 Haijl©koddá mi ezimmS-et,
•santalliad kerwnk líri/ete/n,
lakodalmat mi asiuwnkbari,
©sörös

15
nagt niugodalmat.

5 Kngedgled est aai ©z/ent/ Át iánk, 

a* te irgalmA aaagodért, 
ne tanaiiögiwnk lelkwnkb/en/
Uijcs aegh minket mi /I/ esiuwnkb/en/.20

rraaeatio
Urasa Jäten eiee minket magit ftfUmii, Ili n*gjk 

genkben, «к/ent/ oeuedert an nagi irgat aasen; ódért•

üijm/пие/ I m Lucie о г to

1 Immáron as nap fel iöuen 

könlarügiwnk Hz I/eten/oe«, 

tmgi mind es ageas плро/п/ 

bwntwl minket megh őrisaötu



/2/

Meluönkat aegh tartestae»«, 

bwnre bogi m «осдиШммк* 

eeemeinket be f§d§s»e, 
Gono®o«ípt ne nessenek*
Ti ess tu к leniének mi esiueinlc, 
goneas bent b© ne uegienek, 
kouelieeget аеф> enihiesen,
Síelt Ítélt mértékéilián,
bogi ®i koron mz nap el ni ügetik 

ее ne J&J el köselitend,
#2 eil«gen tieetak legienk, 

Dicsérlek ns nagi Uri/eten/i.
Diozőeegh légién áti«n«k,
«2 w finnek «Italé,
ki sinket az w es/ent/ léikénél,
Vigaestallio/n/ minden wdeb/en/

5 2

Э
Ю

4

15

5

20

hija/nu®/ VII dieij

Feleegee I/ete/n юв/n/nek feld/oe/k Vra 

ki mind i>n ek/ne/k u*gi terömta At tie 

4» maga® mhnek esepe/п/ alkotnia 

Ее nagl bíróié*
&Я mi kedmmkert es вгер feniee Hippii, 

Te aaegb rubesad es Sebeket nappal,
4» itesekatie as ullage® Holdéi,
Mint égi la/a/paeeel*
tfegi segb «inigoeeon as mi munkáinkból, 
Törödesenkbol ее far«tenginkbol,
Néha peaiglen mi nagi bánátinkból,
Ев airali&inkbol*

1

25

5
10



/3/

Nagi halat adunk kegies Atiank naked, 
Ibgi te ez napon nekwnk ezt engetted, 
Nagi szép beszéddel élnénk te eltetted,

4

15

5 Immár az Napnak az w kezdetében 

Neked köniergenk AtWn/k igaz hitben, 

eegeli ffiegh minket mi könier.?0«vmkbe/n/ 
Aldgi megh lelkwnkb/en/*

ílogi tiszta azwböl aldhnesu/n/k tegedet, 

Szép enek ezoual diczeriwk neuedet, 
Józan el Bieuel iaadhoeau/nA teged,

20
6

Az amtet eijnek reánk iwueoebe-i,
Adgiad bogi lelkwnk ne légién ewtetben, 
ae penigh hitwnk tbkelletleneegben,
&ш teueligeeben.
Un az mi te©ti szamaink el hómnak, 
lelki szemeink read uigiazzanak, 

mi bwneink mind el alugianak, 

la megh hallinnak.
Tarcz tiaztan lírám eltwnket elménket, 
őriz megh bwntwl almunkban*»!* minket,
Az alnok drdegh ne birion ®i uelwnk, 
iíretlenekkel.
Adgi bakeeegbe niugodnlmat nekwnk, 
le tönnön magad ulglaz Угл/«/ ertwnk, 
Ilogi szép bekeuel légién fel keleewnk, 
Telliee eltwnkben.

725

8
30

9

35

10

40



/4/

Anti/phona/ die smrtis
áss kiről esőit ones, arról az Attia Urieten, feniee 

kedbel Iliién bizoneagott tön, Ш áss ®n «serető fiam, 

kribe/n/ ennek©/®/ keduo/ю/ tölt, wtet hnlgaeeatok.

Stolekezzel »egh az te szolgádnak «ondot beezededröl i1
Iliéi mgeaet biztatni.Áss

AZ uigaatalt ©ogi 
Mért az te beszeded eleuenit гтф ©ngeaset.
Az keueliök fölötte ige/п/ aegh ezufoltnmik engedeti 
De azért az te töruenied aellöl el nm állottá®.
Sezöaben lutottnk Vápára az te öröktwl fogúén ualo Ítéletiét 

Be uignaztalfaet uette/ш/ azokból.
Irtózó® en latua/п/ az I/ate/ntelenököt s 
kik el hagiak az te tcrueniodet,
Snekök giannnt ueltenak ennek Шп az te eaörzeeid:
Az en eznrn/n/dokengh iarasosoak belien.
Megb «в!eközö® Urna Kijei az te neuedrelt 

Be ffiegh tartó/®/ az t© törueníedet.
Ш penlgb ebbel let «nneköms
Bogi aegh őrizte® az te pineuiobtliit«

2

5 3

4

5
10

6

7

15 a

Az halhatatlan ее lathatatlan etc*

Anti/phona/
Vgieond Ie»ue ©n uagiok az Vt e® az bizoneagh, ее az elet, 

senki ne© Begleit AtIámhoz, hane® cznk altat

Peal/»ue/ 6.

1 ítél etet ее igaeeagot czelekötteeas
Me adgi ©nge/ffi/ azok/Wk kik ©Uene/ш/ p»tunrkod/na/k.



/5/

lob«« «ionierkött«»»«'! »S to »»©tgftdatt 
bogi magh no nioaoriesanak §upi «8 keuellek«
B1 fogiat kost «к «8 on esőméi® «esuen as te esabAditaaodrat 
Sa as to ig*MM»godftak i garet его.
Tagi as te esolgadal as ta iouoltod »serints 

Ea tani os ®egh eng/eme/t as te sRerseeidre.
Ta asolgad uagiok an;
Adgi amiaf о/ю/ er tol го© t hogi tudgia/®/ as te törueniedat*

idei© iuraar hogi italatst tep.it 

el »»aggattak as t© türueniadet.
Unnak okáért szeretem as te para/o/csolatidats 

Inkab **» arminai es drag© kwnek/n©/!*
Unnak okáért minden р«Р«йвsot«tidat mo/n/doa:
•e Bsindeniket inasoknak uallotta/ai/í 

minden hasugh Üauent giwteltero.
Ab írni látatlan es lnt/h«tatlan/ kiral/naA csak as
égi bales I/öte/nnekí
Ti/estee/aegh ее dwcaeseg adaaeak
ö dicserteseek »ж/ent/ ©gihas/n/b/an/ as Je/eua/ C/hria/tua 

attains most ee mind ОрШФ/п/ erek« Ugi legie/n/•

2

5 5

4

5
10

6

?

15 9

9 Ш

Inuocatio

Vilagoaeagnknak ©sent Attia, 

Aijandekoknak kegiee oastola, 

ше/п/шк @a as földnek hatalmas Wret 
te »ж/ent/ ©gihasadnak go/n/duisel'lie, 

Crük ©let©*

1

5



/6/

Id szabadit«! a* Varhrzntbcl, 

а* estetsegnek nagi hatnlmasragabol,
Sa be heliheztetel вг/ant/ orezagod/ban/ 
örökesse teuel nngi kegi elmedbe!,
Die»esetedben.
iiaiez te hozrank szent falaidat 

Se halgasd тяh köniergeiwnket 

Oltalmazzad mosta/п/ igassagodat, 

mutasd ©egh X/ste/ni nagi hatalmadat, 
iia/ant/ országodat.
Cnézeti reánk te szent lelködet,
S» tisztied megh az ai aziueinket, 

ued ell mi elmenk/na/k ht mai ioeengnt,
Se az mi 1oTkwnk/ne/k sok teueligeset,
Sret l a/n/s eget •
Semerhesswnk teged iga» Istennek 

Se ual hnesu/nk/ kegies Atiank/oaA, 

aaradhasau/nA raegh hius/n/ te io keduedb/sn/ 
neked вес»!gallunk tellies sltwnkbe/n/
Crskke Amen.

2

го
3

15

4

20

5

25

In/uoc.tio/

Kagasztalliuk köresztienek az Üriste/n/t, 

ki nekwnk aegjh kegielmeze nagi io uoltaert, 

twmwoket megh beczatn «а/ent/ fin «Ital,
Es örök eletet iger, az Ur Jesus C/hris/tunban.
Ш Istennek hozsa/n/k ualo kegiessege.
Az seli kegiel 
mént az megh hizonitti.n az ; zent Pál könijus,
Hogi ezak az Ur Jesus C/hrie/tus, leszen az terueni uege.

1

5 2
fc soha ne/m/ lesze/n/ uege,



/7/

Ooesesd т&шпк Vrleien te e»/«nt/ telkedet, 

had indies« kóniergeare na sd esiuwnket,
Spies© eu uijcsft «a isi elaenket,
elegicse aegh beruwnk «к ad »ok eselkeeglnket.
A* Ngb »»©«ott «ed »»»let el m tördel ti#,
!>e sőt ее fietetg6 eseppwtt 8 asgjh ellesesse,
Ae ai ktttdergeswnket ior» uesertie,
Iá# a» örek dieaeeegre leXkwuket ae#i se/geAie /V

Igaegnsaon eihtfen lore w ssent et des*»,
He t«uozzek et ai tstwnk uigeeeteleee,
Seellien ae ®i 1 el kwokr© w ssent «Idee»,
Hogi ne fogion reitunk

3
10

4

15

5

20
Légién neked dieneret mz шш&ьвтяЪщ/п/6

SngßA hossaad tehessünk heia adesben,
Ls latheesu/n/k »ainröl aeinre m örök boldogságban, ш/n/.

Inuocetio

Könieregiwnk aindneie/n/ es Uri©ten/n/ek,
Bocsess« kl a*gae aenijbel **s w uileget,
Hegi® et ai esiuwnfc/«e/k minden hornet ist,
Hogi ertbeerentf I/ete/ne/nkne/lr aiodenb/en/ akaratiét.
Oh esent I/eto/n eruAk/ne/k kegietae» At tie, 

esogeoi gierte bmeaek/ne/k be torit de, 

hwt«kb©/n/ et eetek/neA «rSs gi«nsoli*,
1® ess w gierige hvtek/ben/ esek te uegi táplálói«.
Те UHgi es ai Xelk/wn/k/ne/k «de© ue/n/dege, 

ás ai ®sti!3‘. ru ©siuwok/ne/k igna Mi«,
Lelki háborúinknak eae/n/desitöie,
ás őrek etetnek bennwnk esek te uegi el kezdője.

1

5 2

3
10



/а/

Те tanitad regelten a* prophetakat,
Jgnsgatad w nielueket ее Írásokat,
Te tetted belese аж еж/ent/ Apostolokat,
llogi megh tericzek te hosszad, mind еж esel во állagot*
Ved el аж mi ®sínünknek hw-tetlenseget,
Шago»les saegh elsae/n/knek nagi ewteteeget,
Rones el as giwleteegnek kegietl eneeget,
iinge as te ва/ent/ igédnek mindenwt eggieeeeget.
Valaes minket magadnak ej.6 te/m/plomul,
Veiled mi köniergoewnket es/ent/ aide,satui,
Ved ki mind as uilagot as karhoz*tbol,
.angedgi igaz hitben ualo ki múlást es uilágból*
Diósérteaeel Peleegöa Atla Vri/ate/n,
Légién áldott az te neued minden ideben,
Maradgio/n/ megh ss/ent/ leiköd as mi esiwnkbe/n/, 

hirdotteeeed as/ent/ igédét mindanöt ez uilngbnn*

4

15

5

20
6

725

Cnntio, Optima;
eiue Dacai ogue /!/ Шео/due/ 2o.

Oh Israel e*er«tö népi 
halgaornd as en törueniSm,

l

te esíued megh m kemeniedgiek,
lelked ebbe/n/ gienlerkedgiek.
Aegiptumbeli nagi rapeagbol 
iesoniu unó кетонеekbel
Tegedet ki senbadltelek,
Se maga/m/nnk unlaeetalak*
Xd gön I/ete/iiid kiuwlea,
He tegienek en ellene/a/, 

ezekeegedben eegb tnlalij enge/m/, 
ne kőtelkedéiel en be/n/nea.

5 2

5
10



/9/

4 Л* mermien földen uizbe/п/ unió 

teremt et «Hathoz hasonló9 

Amni
öalua/n/t ne csinál i esekbel.

9 Héttők magad ®«gh ne borozd, 

Terded feled megh se haiczad, 
szemedet miok ee fordicznd, 

ее tisztellied se inadglad*
6 Mert boszszu allo Vr uagiok ©n, 

ki AtÍ«k üstkét fiako/n/, 

hamsad es nemied «hokako/n/» 

•aegh fed de/®/ giwldidimet.

ezwct se drag« kwböl15

20

?25 t
islzär isi# oaokmko/n/,
eaegjh marad engem ezeretekö/n/.
p«m/n/caolati/m/ Őriвокön.

%»adnak I/ete/nodne^ neuet, 
heiaba te ne e»líczed, 

mert Vrad ezt bwntetes nekel 
ne/m/ sze/n/ued feddes nekwl.
I4egh emlekbzzel az innepröl, 

Ifsto/ned niugodalmarol, 

hat nnp keduedre au/^Aslkodgial, 

hetediken meg niugodgial•

8
50

9

55

Te magad fiad en leanid, 

szolgád, szolgáló lobbagijd, 

es minden mu/n/k*l lcodo bármid 

dologtul

10

40 niugodgiamtk*

Mert me/n/niet fel det es az Ten. ért11
hat nap terempte ezSket,
heted nap az Vr megh oiugouek, 
ee w tőle aegh alantok.



АО/

As te Atladet es Aniadnt, 

tiastdld lumber ®2vrl©idút, 
bogi te niosoe /?/ lehe» áss fel den, 
aeltiet neked ed *s Isten.

45 12

üe fegiuermddel se nielueddet, 

embert ne Öli haragoddal,
15

50
hasoaangh törö buiaongtul

14 Grsaatul es ragadósastul, 

hamis изогаз salastul, 

od rnagmd hnaie tnnusngtul,
Atinfi ellen ualotul#
Felebarntod/naA w hasat,
ie keuanind hasa® tarént, 

a&olgaiat ssolgalo lesni at 

se beermat
As :>inai hetinek toteien 

'lagi fest lángnak kösepibe/n/ 
Trombiták/na/к sok osengesebe/n/ 
rettenetes menijdörgeebe/n/
Osont Vijaual ke kw táblára,
Vírad I/ate/ned fel ira,
Moijaea áltál est ki ad* 

ategh örisni para/n/csola. Ámen.

55

15

i marhalat#6o
16

65 17

«ennek feldnek dicsöeegee kirallia,
ki Vru/n/k Jeeu® C/liria/tuo/oa/k üs/ent/ Attia,
Kapnak, holdnak idenek hordosóim,
Hindiin allétoknak hatalmi»* tartóin#

1



пх/

feged »nőiben ezwntelen dwc»oitn©k, 
Chtrubiwek H)i%«a«nui/a/ dicuratk, 

féld kerekeegenie tövedet felnek, 

köresztienek igaz hitbe! tisztelnek.
Szolgáid eltel nek/wnA parn/n/czolttad,
; ízwkaegkor bogi hozsed foliaiu/n/k betted, 

köni@rgeeba/n/ raegie halgeez fogattad, 

iodert twlönk dicséreted bogi halliád.

5 2

5
10

ííart mindenek fölöt uagio/п/ hatelaad,
wdet

4
tud ellendő birodalmad

igh rofitie nmí haragod, 
de nepede/n/ dwccöited i© uoltod*

15

Mozta/п/ mije hosr.nő nagi eztrkeejpmfcb/en/ 
Se/ent/ Atiánk feltárnunk köniergeewnkb/en/ 

Lee hozza/nA ne hngi eirnleme wgiwnkb/en/ 
Me borul liu/nA el negi ueazedetiftwnkbe/n/.
lm minős/п/ röndök ecet fel t*mntt*M?ak, 
Sz/ent/ igeeongod ellen tMMeskeenek,
Hogi teged uallokat fel und 

2m mind eggigh ez feldrei ki irezanak.

5

20
6

к

25 7 Jfar nehaniet temleczbenie uettenek
tijeid köszwl kiket lelhetlenek, 

Szent tudoraaniod ellen diheelridnek,
Ke haiídgi Vr«n ne hagi bogi el niellienek.
Se® sok керре/n/ regen mutogattad,
Hogi ualaeztottldat eppe/n/ 

twz uiz fegiuer ellen aegh öltalmazhad, 
Tümleczbel elleneegtwl ezabndithad.
Viszel bogi az feldet mi/n/d el buritad, 

Berkeiében Meet ezepe/п/ magii tártad, 

Izrael tie tengörön eltel htssnd,
Pherehónak bedet uizbe/n/ burited.

8
tarthad,50

9

55



А2/

10 Aehab uerzteni. te het ozer nepedet /I/ 

tik Balnak пе/ш/ haíftink térdét feiet»
^елгЬ tártad hogi ezek felninek tégedet 
Igi emtatnd ifsm Xeteneegödot.

11 Dothainrn Síriénak kirallia 

Hogi kwlde prophetnd uitettni fogua, 
Elieeueonk ekkor lö} olt^lsw*
Sok twzee ezekrw hadad iwt aale»

12 Siria hndnt ott m©gh saegienited,
Varne nlat uakoagol satnd s&egh uc*re‘,
Samariabft/п/ wket uezetteted,
Az elleneegh közt 1aktokat engeded.

13 Keueli »saga báni© ' enneheribőt,
Haddal hogi aegh esni le lerueateaiSt,
* zürniö beszéddel каго/ш/la neuedet,
Megh rontod es igi ae/n/ted aegh nepedet.

14 Mentői® lel 
kik terdet feiet пе/ю/ hnitanok Üalua/n/nak, 

Tezee kecaenczebe/n/ hogi haninttntnak 

Sppen ki iwuen tegedet eldánok.
15 Béniéit

Be uetteted hogi w neki nrczannk 

Viszont u&dloi hogi be hantottatnak, 

kegietlainrl ottn/n/ el ssnegattatnak.
16 Letör keuoll /n>*/n/nak rósz tenne se,

Aeuerue kirőlt orra inditti uala, 

üresagnbn/n/ ainde/n/ fele el ima,
Uagiot napo/n/ eidot fflinde/n/ uagnaia,

felelted Jacob »nradekat,
Megh haliad airalnae fohászkodásokat, /I/ 

Aaanra ferdíted inkák a* halait, 

kedueeee ted kirali elÖt Sí dókat.

40

45

50

x haro/а/ iffiunak

53

hagtad roszlanioknnk

60

65 17 Be



AV

18 itolo«eue Sidokat hord rontani 

H«^i(uinlAkk«l tipitliilat
Igieközsfc пере keűuel tölteni, 

kik kiuarmk néped aeesetet láthatni*

19 Szinten 
Side rabok kömiöl nagi* eok nép uala 

Czudnra mar kik ele giwltek aula 

kiralt elephantokkal uariak uala.

70

hogi a* óra ielö/a/ u Ina,

75

Ш bogi azokia20 rí orfcözenek,
sirua áldok hozzad eeedözenek

uadak «г kiralira 

Sidok penigh ezepe/п/ men*akойотк.
»

80

21 Sz/e*it/ Falt unros falan ki bocsáttatad, 

Damascus пере kezebe/n/ по/m/ adud
Fok ©ágiban «к-кваог aegh betöri tad
ez/ont/ neuedert gialaaatba/n/ пе/ш/ hagiad*

22 Sz/ent/ Pétértis Herodee bogi aegb foga, 

C/hrie/tue nettéiért ötetni 
róla bekoit Angiéi«4 oldoea, 

kapukon uczak n вind áltál hosa*
25 szokszor ill cztidako/п/ aegh szabadítsd, 

Bemed bi »okát elueezni т/т/ hat tad 

Halai torkara noha taszítottad, 

de szintв/п/ kelletekor ki ra/n/tottaő,
24 Hozzad mije взз/ent/ Atia/пА eeedözamk,

85
»

90

taneez ве/гй/ erő ni/n/cz ellened, 

Azért сап,к te sz/ent/ felségedre neswnk*
25 Irileközzel te ki в *aarok népedről, 

ki teged ual ев szolgai igaz hitbei, 

szabadiez ki megh uetet kelepczebel 
Bogi diczerie/n/ lelke negi öreaebel•

95

100



/14/

He had Urn/т/ felbe kessdüt aiuedet, 

uid uegh«JS inkab szép »pwletödet 

M hozzánk attad ez/ent/ eamereted^t,
Teures «egh не te kie giwl»kőzetedet.
Cram mutasd igaz Istenségedet y 

szabadulnsunkbn/n/ bötezeeegedet, 
es uilagh bogi letua/п/ dlozeeegedet 
Velwnk algia a tiszteliie feleegedet*
Folianodgiunk ml n» kegiee t/ete/nhее 

C/hriв/tu» eltal «int mi kegle» Atiankhos 

Pordioz» elme/n/ket akarattinhos 

Uogi iuthnssu/n/k az örek boldogsághoz.
Imádunk mi téged Atia Varietén,
C/hria/tus eltel kSniergemk mi szwoielen, 

ibgi Went/ lelked az mi ©siuenkbe/n/ légién 

»rdaekkek ®i/n/ket as hitben tagién*

26

105 27

28
UO

29

115

Psalmus 70

örök Isten figielmezzel as on eegiteegemrs, 
Vra/а/ leien eiee hamar nekem segedelmemre, 
Aldot let

1

oltalmaz megh es/ent/ fiadnak áltálé*
Mind megh szegienvlteeeenelr, en ae&b gieleeteeeanek5 2
kittxakarask ж a*kí* x gw es aste хя egb ж » « «glßste1 teeeenekt

kik kereelk en Irlkernet el ueesteni »karnak.Aldot...
Betet adni uizhe futni, mind ken»strittessenek, 
kik akarnak neköa gonoszt, mgh seegienwlteeeeiMdr«
Aldot...
ü» légii ottan pironsaggnl, uiczha ueretteegenek, 
kik en raito/m/ boszezut tesznek niaualierao/n/ őreinek
Aldot...

5

10 4



Л 5/

drwllieoek mind te benned, kik tejedet kereknek, 
kik szeretik еа/ent/ igéd at langaeztaluan die sernek, 
Aldot«
*n peniblen szwkelkodö, «kiesőről t esegeni uagiok,
Te Vri ste/п/ aegeli engem sert esek egiedwl ungiok, 
Aidot.

5

15
6

Te uagi nekem nagi segítem, te uagi ne^ szabadítom.7
Asert aies Vra/aj/ latén mert uagi oltalmaao/m/ /!/20
Aidot,

Igi kőnierge az a»/ent/ Pauid eok ellenaege ellen, 

moot könieregh keresetienae^h w nngi ueazeíelaebe/n/ 

Aidot,

8

Lnttia uilagíi dolgot i/aten/ ее forgatta, 

ki iaabor ee ki nem uegre ki mutnttia 

Mindenek felt égi kor töruenihS* hiuattla, 

Jtuened enekben szent Äeaph ezt iria,
üst hirdeti az Vr az hatalmee Jehoua,
Kap kelet nap niugot iwijen octauara,
Feld пере iwije/n/ be en ki uagiok l 

ílogi hatalmas uagiok bogi ur uagiok tuögia

Szop «ion umrabol teszi ki tnepnent 
eint kirali mutatta nagi felee&ee uoltat, 

V@/m/ tori mind holtig az gonoezok dolgát, 

Mili hatalmas légién Stegh hal Itatok azjtuat,
ßgi ropogo iw» forog ot elbtte, 

lezoniu fiat ee twz körleten kamiele,
£1* v felaegenek rettentő fegiuere,
Hogi io légién toknak, n% gonoszt ueezitae.

l

5 2

5
10

4

15



/16/

5 йва hazurh emberrel bizonit terue/nben/ 

d@ az eghet feldtft hijn tanúképpen,
Azok nltnl tet lot перепек ez felben 

Azokat t«»«ezti« neper« teruenieben.
6 Mond ©lessor hozzánk giwczetek ez löket, 

kik ®egh c»elekettok pnrnnczalntimat,
Czek neke® tartottak ©gease/n/ «egokat.
Áldozni fogattak w ia®bor»«gokat.

7 Itt az egh elő «11 es szimat megh юо/n/gia, 

Igaznak »ind/an/b/en/ az nagi I/ate/nt ualli«,
bogi w nagi »ok tet /!/ erezzen kialt1«,
de az

8 Neked ugimond aagh hald en пере/«/ en ezollok,
®n faiati® /!?/ szinte/«/ fiai/«/ tw aiduk,
Tudod, hogi rerolta Istened m uagiok,
Láttáink eok iokkal kibei atind uagiok.

9 13©Igod Áldozatból égi «« czepnigh ве/т/ uadlo/ш/ 

mert Áldozatodat ainde/nben/ ©n latom, 
пеке/ш/ eok ökrdt uagez kit fel egecz tudó/«/ 

Azért abból nincze/n/ te read panuaszott.
10 Lbben igen biztat ez eggtet ige/«/ bano/®/,

Mint ha fe tisztelet nz uolna azt bano/®/,
«aga ha kel barmod teled ol ne/т/ hajtó®,
Шет «klódból, juhod en el ne/т/ Idu&ao/m/«

11 Nincs© riakbm juho® ha kel nicze bnr»o/®/,
Ha a ind ení/ш/ hol mi vm eok puozt&mo/«/, 
mim minden mep und nz erde Untakon
Ikiim műmr mi«d®/n/ uize/n/ Lghe/u/ fnke/n/.

12 Hines hire® nekwlie hogi kit hol találok, 

ha пеке/л/ abból kel utannad ne/а/ iarok, 

mert az kerek felde/п/ en raaaet ne/а/ tudok,
Az mit tucz ев пе/ш/ tucz enie/m/ mert Vr uagiok.

20

25

gonosz az iot keueo turtle.

50

55

40

45



Л7/

KezíSme barош huet ungi raint te tabae 

Vngi Ьяго/m/ uereuel hi zote« kinek hitte/m/
Az eldozat mellet mzlmá tieita legie/n/ 

hu égi mndnrt h< aseie keinen пеке/т/ uele,
Keduea áldozni a* bogi lete/n/t diozeried, 

mindenek io tettet te ©egh eal 
Vilagh elet ifiwbort tiextallied becssetlied

«k mit töftjsmz ad net el ne foleieeed.
Te he ili io§líe¥éáz ©nie illád le»eek 

KI eted legia/n/ ez/ent/ a io le toned leszek 

ha ai esik mitnd tál ellj megh, megjh ae/n/tlek,
Te neke/га/ kezsonnied ili nem er.« о teszlek*
Ka után fordita az íiiro beszedet 
All orcánв szentire ueti kemeni ez
ml ovosnual tartod ezodba/п/ beezedeaet.
Ha csak eeadbn/т/ tartod m tiszteletemet.
Ocaanoi te elated
ее/ss/ io rend tnrtaet ne/т/ ues® io ©rkölezet, 
hntad möge netted ая elet tdrunniet,

il iaunllod, т/т/ tartod igémét.
Houaezeznl latorral ®i«de/n/ te tanácsod,
Ornal ее tolnaiéi tareneagod tartod, 

fertelme© pereme az t© io baratod, 
mind latenreagek/nnk/ hail ekn ezallneod.
Ver az er ént unióra te torkodat tatod,
Aztle kiuel égi uagi te megh rágnimázod,

szollnasT teilte© te eeotlneed, 
azért ее mas birst ueestenl т/т/ kari id.
Ili embertelе/п/ uagi kit en ai/n/d iol latok
egirb bwneidrel eűdigh mind bal gat©к
azt uellede hegi m mi/n/t te ollim/п/ uolnek,
Vagi bogi m/m/ latnaink u*»gi irgie/n/ ee/n/ued/ne/k /Т/

13
50
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t ne/ю/ ezerее» int®at65 21
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A 8/

25 He hid a* te emb/вг/ aert uagiok ев élők 

uagiek I/ote/n ungiok ml/n/dопекеt nozek, 
megh hid hogi te ueled aii^h ketaenie/n/ psrldk, 

minde/n/t reed rakok kiuel aegh bnmtetlek.
26 Ietentele/n/ nepek eat iol raegh erezetök, 

kik s»z Xete/п/ felel el el feletköztetek, 

kezemben ekettok he lore ne/ю/ térték,
eenki 1esze/п/ stelltet keze/e/bel el ueeatlek*

27 énnekem áldozzál betör ugie tisztel ij
De ©nge/ш/ magasztnii légi ieasbor enge/ю/ felij, 

Je*j az igaz uto/п/ ее terueni e*ere/n/t elij 

Саек ugi idueawlhecz ugi elheez Istennel*

85

90

Siralsos iaij ©zounl I/ste/nöahez kiel tok, 

heruadot orozaual féld ezine fele haijlok, 

©art ©ok rut bwn mint kitwl lelke« riet,
talpig epeduen ungiok*

1

Zokog orozaual azért etedbe/n/ stegiek, 
Teredel®es szirfnel nincs egieb az alt uigiek, 

n® enged let

2
5

kériek azt ennek«/®/,
hogi az ben rnbia legiek*

Siető® ®egh rutult heberito uetke/m/twl,
Vall ioné miki-r ni erek kegielaet I/ete/nemtwl, 
mikor ment megh iimanr kit lelke/ш/ aligh uar,

hz bwnek fegiueretwl*
Késárué© kenőkkel rette/n/t uetkíi® sokmga,
Barkamat keszite/®/ nioa rueagos habra,
Hozd el lob kezedet n© eresz enge/meft

az mk uaszedelmes napra*
En iffiusagomnak nezzed gie/n/ge ereiet, 

ne hozd sietséggel bwntete 

Hied ®egh к égi ее At in/m/ kedu eese/n/ о ne в геев»
kegielmednek kút felet*

3

10 4

5
ideiét

15



Л9/

б Had el lesieti 1е1кЗ» ulgnsztale keduedtwl, 

ha« ervUie/я/ ®«iue® giogitc kezeidtwl, 

legi kegiel«®» пеке/ш/ ne rek«®z kl enge/и/
«e Anglall seregbei.

Haragú® огсгаиa! ne ne* вок bwoeimre,
eet kegielstsec szemel tekinez ama* köreeztre,
kit piro» uereuel telke/и/ öreaauel,

Aldot fiad fereezte«

7
20

»ülni heinbn/o/,Ke had azt a* ez/ent/ hirt twt 
hogi e*/ent/ fiad aene a* ezoaoru halaira,
Jaij ne hagi лцтпйпо/ш/ ne hagi el roehadno/a/

8

25
Vetke/ю/ kopor sciab/an/.

*>• hogi es/ent/ nettedet Згею/u/el «Uesarheaaeo, 
eirua/n/ kert kegielmet adgiad Ъод1 el ueheene/а/, 

hogi pokol ezenebe/n/ szikrázó twzebe/п/

9

uetkeiaert na оеее/ш/.
Katiogo uilagnt hozd fel feniea пароипак, 
ezwnniek ©egh gietretme repedezel czo/n/tn«nak, 
Tandekelliek кеге/ю/ dragaiate® uere

raitamis ег/ent/ fiadnak.

io
50

kz en bue sziue/a/mel neuedet aagaszt aloes, 
noha köni hullassa! aoit ftegh mzet «»ztalo/a/,
Ы hitte/»/ en nilua/n/ bogi az kek egh allia/n/

feliöt az

11

Czlllago/ю/•
keregek/ne/k Yra ärekke tieztSltessel, 

irgalmasságodul hozza/ю/ iwnnl ne késsel, 
beesned

55 12

gh sok band® azok megh sswnnS«,
hngi twle/m/ diczerteesel•



/20/

1 le Un kinek kesebe/п/ el et ©.act attarn,
ui sold ge/n/domat «Id meg utnnmt mert ezek p«J amrntWa/.

2 Glermekeegöaitwl Г unn Vrieten tudod twled Herts», 
ilint At tie utн/п/ fiu kiel tuen, fedni erejűén inrtnm.

3 Üoetie ezek benned remenee^eiaet urw® heliheztett©/»/ 

líad tasönszkottm® mm,gm red biztn/ш/ t® rend mmrmttn/ю/.

4 Az ozep herrantot síként hullatod tnuaazezat ttlrafNif 

sok ieuaidnt ugi hullnád гвзд sínt szegen! szolgádra.
5 Bogi siódén koron eziue/ш/ légién uigh teged »ngasztmlunn,

iel ez/ent/ oeuedet «Igis».

6 Ad wegh enmköm en remensere/m/ ezerent unto iokot,
Áld megh sxiueoet ki bízik benned uieeld iol gondomat.

7 Áldgi megh teste®ben, algi /I/ megh lelkemben elgi ssegh
elete/e/ben

A* CAriя/tue nltnl minden dolgombm/n/ mind őrüké.
0 Ezeket iram m% Tenger pertiett Ooieaue mellet,

Ezer Öt eznzbn/n/ mikor irmaink wnsfel ezer felÖt /I/.

3

Ее aimdekoro/n/ kömierg'10

15

1 Föl reges T/ete/o hozzad Heltu/n/k nngí keeervseget, 
kenlergwnk neked bogi légi ©égitserei.

2 Tok Inc* mi ree/ок/ fcemV ?ri/at®/m Ili nngl ezekeegwnkAen/ 
Se segicz mi/o/ket eretlengegwnkbe/n/.

3 Mikent az fogliok temleez feneken eröee/п/ fcieltu/n/k 

senki ne/m/ hal He se® fcönierwl roitu/n/k.
5



/п/

4 Pokolnak kenni» becsnek eokenge diheekÖdik raitu/n/k, 

le~i ©egiteegel bogi mi/n/ó ein« ueszezwnk.

5 He bwneinket te fóegb t«rta/n/<3od Felee/gee/ VM/ete/n, 

Vallione ki leese/o/ etetted bwntelen.

Ő Finessen ártatlan nine*e/n/ bwn nekwl eenki te eletted 

Azer-t kdniergwnk utunkat uezerlied.

7 Mert са»к te naiad uagio/п/ kegieaeegh ea nagi irnlameeagh, 

Be C/hria/tue altal benwokbel »zabadeggh,
8 ürreadőz aziunmk Fel/segee/ X/ete/o te igeretedbe/пД 

Бе hazza/n/k uate nngi kegieesegedben*

9 Negi rase/n/eegmk ee biaodaleu/i/k legie/n/ ass I/ete/nbe/n/ 

Bernit ne bizzu/n/k «z mi erterownkb/en/*

10 Oti «eltoeogee n«gi if^amag kedueeoegh ®i raitu/n/k,
Ikernek ördeg/ne/k ni/n/er hatat .ma rnitu/n/k.

11 Magh szabadultu/n/k az C/hria/tus attal drek karhoznttul, 
Hinoze/n/ felelmwnk immer ez hat altul,

12 Oh ogi rwaneegh aenibeli I/ete/w bizoiii egi aegiteegh,
Te ezlgnid/na/k adgi őrek eletet. Aeen*

10

15

20

25

Гаа!/шив/ 121

Г er ealekSasenk kürdeztie/n/ перок 

az rtagi I/ate/noek az w iouoltarol, 

aert веек w nek/wn/k minde/п/ io teuSnk, 
Menőién ea feldöo csak w igazgatónk,

En »zömeidet ©n fel ©emlőm 

»z nagi hősiekre az n«fd uelglokre, 

bogi eegedelmet beimet kel шггпо/в/, 
de ne/»/ tálelek többet az X/ete/onel*

1

5 2



/22/

Тачк w еапек8/я/ en eegitaege®, 
tarnte! tiniül túl retteneté« ki/n/tul
и» kwrtotttttl aegh ma/n/t eagenet, 
ki tere/m/tette m Ke/n/niet && feldet.
íiem hagi tégedet a* Kesertetbe/n/, 

as te labodnt gcneesra ne/m/ uiszi, 

mert as Vri/ete/n uiginz te read,
Mert megjh elmerted w aldot еа/ent/ neuet.
íme klröeztie/n/ mell nagi örömwnk u«gio/n/ 

uagio/п/ mi nek/wn/k *is nagi Vri/*te/nb*n, 

mert ne/m/ alussik csak ren/n/k ulgias, 

ее csak w ai/n/ket őrizni akar.
As nap as napo/n/ teged el m/m/ ro/n/t,
•e ns eteznkan as Hold aegh ne/m/ emészt, 
mert az Vri/ete/n teged aegh őriz, 

minde/o/ gonoeztul lelkedet mega me/n/ti.
ürizzön teged az nagi Vri/ete/n
mindön dolgodba/n/ tégedet raegh nlgio/n/,
Valahol te iarss az w névében,
megh oltalraazo/п/ most «se mi/n/d öröké.
Szent auid irta az Polter könibe/n/ 

w leuelenek 121 reozebe/n/, 

mikor as I/ete/nt w megh 

вок io uoltarol nagi halakat ada. finie

3
10

4

15
\

5

20

6
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в
30

Picserteneek Vra/m/ Örök «z/ent/ neued 

ki ez idillien gondomat ui seit ed, 
méltatlan uoltómat Vrietoo 

hogi ez idei arte/m/ hala légién neked.

1

nézted



/25/

Irgal®«©ö«göd/na/k C*ud«l»toe unit«,
gh пе/ш/ foghat in, 

gotmatos uagi el taplalaeu/n/kra,

5 2
*»
aeli
remensegh kiuwlis «эк lot «de* giakerta.
Oti nagi go/n/dod uagio/п/ az mi #1 etünkre, 

•1«tw/i/кЪ/on/ unió fflínde/п/ ©zekaegw/n/kre, 
mikor go/o/dolkotí/un/k taogh an/n/ak «tette, 

felsegednel go/o/du/n/k ©t uagio/n/ uegezue,
ik>k buual o© go/n/dal mi raogie magunkat 
gieteriwk fnraostiuk ©ok gondolatinkkal 
d* cznk ugi kel tenni az mi/п/t t© akarod 
mint e* bogi re/n/deled megmaradaainkat,
Sokat go/n/dot koda/ю/ az re*dii Atiákról 
S* uilago/n/ szettel ©ok budosaeokrol,
Mill nagi go/n/dot Vra/m/ uiuoltel azokról, 

megh marhaltkrolie ne/»/ ezek w magokról.

5
10

4

15

5

20
6 lottudom hogi moatie te »zo/п/ latén uagi,

irgalmasságai® szintе/n/ öli igen nag&, 
ki soha n< hattad az benned bitókat 

Azért kertek Vra/а/ sscaat megh hnlgaesad.
ián minde/n/kor tudod fslsegedb/en/ bizta/ra/, 

minden ieuelmet czak te twled uarta/m/,
Az en ezekoege/m/ben hozzad fohaezkotta/*/, 

eegiteeget Vra/m/ czak te twled uartam,
Hon/т/ teki/n/cz Vr <■»/»/ ©őst keglelmesee/n/ 
uieelij go/n/dot Vra/m/ Ili nagi вйоkaegemb/en/# 

ne nézd benőimet oh en io Istene®, 
mutasd megh bogi te uagi go/u/duisel©/®/ nekem,
Dwneiaet penigh megh boezasd ennek«/»/, 
az kikkel megh hantiak napouke/n/t X/яte/пега, 

az nagi giarloangh uieze/п/ arra enge» 

de az te neuedert légi kegielmee nekem.

725
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/24/

Ez feleien nigh el Эк fuigi io ©geeeeget, 
finden hiuttiddel lelki czendeeneget,
Fel® barntisa ke*t tmlo ssaratatbt,
Jo hírrel e© neuel «1gi ®egh 9rn/m/ ai/a/ket.

10

40

11 timgX halakat odua/п/ naked mi/n/d ©»©kert
dieseeriwok neuodet in?« 1«ммюадой er t,
©а/ent/ Lelkeddel holtigh Jeisu© C/hrie/tue alte! 

neueli igaz hwlbe/п/ t© ez/ent/ fiad által* Amen.

Faalmue 155* H/ota/ Adgi

Io a» eggieaeegben es azep bekeeegbe/n/ ©ggiwt elnis 

Ля eggiee ©zw uiaze/n/ Д/niode/«/ iora uisze/n/
пе/ю/ Imgi felni, 

öröa ©a uigaesngh, kedues azep nlj«ti«engh as bek@©eght 
Пш/т/ luttat bánathoz, gienierwaegben hoz nt eggiaaeegh.
Mint ax Sal sarnu/ю/ eengh, n% aolltwl minde/n/ tag

frue/«/* ре «11,
Xgi a* bekeeegb/en/ olndw «z ©Tetbe/n/ 5r esset leli.

Annak io illatti» nt hasat el hattia keduel fereezt*
Ißi «* egglezö azö az well iga* eo hw aldaet ereast.

Mint haraattal a* fold, ©irc© leazen es z®ld,giwsjelcz©t ho* 

s*ep eggieseegh az aroui bekeaegh eofc ioknt ho*.

1

A*.
2

5 5

4

5
10 Iß i

Ooldogh töegh aaradae» lelki toati «ldne czak ot lenzem6
rll, aid net uiezen.

S® nt eggieeeegbe/«/, es a« bekesegben az boldogaaghs 

harminc* hatodik /I/ ©oltárban adatik ©z
7



/25/

Adgi шаг ezendeeseget,lelki bekeeeget, itonibeli Vfc*j 
Budoeo elmemet od butut «ttiMt, kit sok Irin fur*

Gok időié bogi mer, leiköm saosniuho/n/ usr mencaegeres 

Cried ne had ebrond haragod

Нею kicsin csudaual, fiad halni «unt unl tóttal meghs 

kerwnk w altul» aioden saekpe«.imket tetlieaíez megh.

Irgalmad вя|1мр| ne® uetköm rútság fetlieb uniós 

Benned öli uegtelen, eek bwnííT ektel en, rontot unió.

lo uolfcol ualtozaot, kaadsgaagod f о ginét ereszthető s 
ingem te szolgádat taint regen sok.nkot teríthető.

( set iot csel ekedntMa igéd szerint s 

-'•gh »dód keduesee/rt/ kit Ígérsz kari«mae/o/ hl töm ezerint.
Hied fel hat kari dónk, szentr.eges markodnak,aldot sáriétt 
Ad raegh elete/ra/nek épségén feie/ss/oek le tört osnruat.
HöpwlViek el ginünk e «tuen tranig! »lak uetMr nekwl: 
kit hatóan eresetek, es te ueled törlek, bu в kin nekvt.

1

2
törtesd ueeze/n/gere.

5 3

4

5
10

6 sr kel ketel

7

8

Task te ben/n/ed Уга/m/ I/ete/n uagio/п/ bizcdnlau/o/k, 

mórt se eghb&/n/ een es felde/п/ nincs teb rerae/n/eegwnk 

azért hnl gns rae&h вi/aAet síért neked küaiergimk 

eo tekincz le magos aoaibel köaierwli mi r«itu/n/k.

1

Légi ueserwnk kegiöp I/ate/n legi erbe hadrwtgiu/n/k, 
légi kw unru/n/k légi pniou/n/k légi mlade/п/ oltalmu/ii/k 

Ne mo/n/gisk set as pogsniok hogi nincae/n/ letenvmk 

Ne knro/m/llak boesoauasgrn вя/ent/ neuedet nekenk.

5 2



/26/

Oltalmaz tatsch aoeta/п/ ei/nAet sinde/n/ ell e/n/aegtwl, 
T«®**dgi mU«ft wert inerted aMiend eegiteegwl 

Jcnbndicz ««egh iamnro/п/ *z hitetieoaegtwl t 

Diozerheesnmk isina©/n/ktro/in/ teged ign* hitberl •

Vad ©1 rnlu/nA kegie© I/ate/n «« n«gi ©ok ineeget, 

e«rt latod hegi wind рЬчгяНок smein/n/ »z fw oepek, 
Lagicss hoza«/oA ®lnt na uinsat w ke®»ni eaiuekot,
Heg leheeawnk mi w Belek tel *kb/e?i/ eggieeaek.

ü.zt enged ied Atia I/ate/n te ez/ent/ find ml tál,
Az megh ualto Vfcu/n/k «Ital deeus C/hris/tua ©Ital 

kit bcczatel «« uilngr* bwneakert hnlatr»,
Se nsegh ni dal mind Пгекке oi/nA©t kod u© »Ital,

Fiele.

5
10

4

15

5

20

M«e

1 ííalgaed »ágii atoetan Fel/eegee/ laton 

Fennek ca földnek ©ss/©nt/ teremt ej©
o$ kSniergeewiket, 

b’e te uieelliod minden gonduisknt 
miképpen te fedetted*

..'■ért teged unllu/n/k képién Ati*nk/Wk 

C/hPi«tu®/ J/esua/ altni.

2 Sok ellenségek uannek ellenwmk F/eleegea/ I/eten/ /I/ 

lelki ее testi ai n*»gi ellaoaegwnk,
kik mind teetwoVben es aim! lolkwnkbe/n/ 

ige/п/ keeerget/ne/k.
He *mgi te twled bogi el szakndgiu/n/k 

ez aroiek uil/agbm/.

* 5

5 fe uagi oltalmunk ee bizodalsm/n/k F/elaegea/ I/eten/,
légi ©i ginmlu/o/k ne uigi kisertetb/e/ 

eznbftdicz minket ©inde/n/ gonoaztul, 
bogi fflegh ne ginlnztaeaunk,

Mert leged untlünk Aegie® At iánknak 

Chrietue Jesu« eltel/.

10

/

ъгъ005 £ 
r- •

■.j
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Саак te egiedwl nilue/п/ iol tudod F/el»©gen/ í/»ten/, 

a* ®i uoltu/a/kat negi gterloaagi/n/ket ,
Mali ige/п/ legiwnk mi éretlenek 

©1 ndVn/ dolgainkban.
Ne h*gi te teled hogi el asakndgitmlr 

ess erniek nil «rbnn.
öiriad lelkinket ©e ni teetweket F/elregei/ 1/eten/, 

tarok meg-h goaoeatul, síi/n/de/n/ elle/n/eegtwl,
AdgJed uelheeeuk a? lg** hitdt,

hogi tegiwnk te or»a*g©d.
Wert /t©g©d ball unk kogies At inaknak 

whrietue Ceeue «Ital/*
Az hitetlenek es kelletlenek JP/eleegee/ 1/sten/, 

ee/m/mínek tartiak aa te ®z/eat/ igédét,
A*ert wldbzik te hiueiciot

sok kel «ab kel даЬ kepne/n/.
Ne hegl te teled /hogi el ezab»dgUmk 

ess nrniek uitegben/.

Nngi nruesegb/e/n ее uieuelfeb/en/ F/elseg©©/ I/ete/n 

nekvnk igetted hep:i *i/n/ket el ne/m/ had, 
kerwnk legi uelwnk es ва/ent/ lelkeddel 

uignextnld eaiuwnket,
Mert /teged uellunk kegle» At leniniek 

Chrietue Jeeue eltel/*
Sokeaor »i lelkwnk megh esoeorodet F/elsege©/ X/aten/, 

mert nincae/u/ neki adigh betören#**,
Migle/n/ te twled ne/а/ aegittetik 

aonniei eegiteeggel*
Ne hegi te /tw^ed hogi el eaakedgiunk 

•* erniek uilagban/*

4

15

5

20

6

25 7

3
50



/га/

9 Bizua/n/ küniergwnk sioetл/п/ teneked F/eleegee/ I/eto/i
Bogi te ui e el lied minden gondainkmt, 
lot ter.i mi uelwnk mint fiaiddal* 

ezarkeegenk/feesnf ne/к ideie/п/. 

Mert leged uallu/n/k kegle* Atia/n/k/na/k 

Christus Je sue eltál/

95

Dievertessel At la I/ete/n menni ebe/n/f 
halat adok feleegednek ai/n/denban, 
megh tartottal mind teate/m/be/n/ lelkeab/eo/, 

Altad втее/щ/ ez «»pót egoaeegben.
Tudo/гв/ Чгл/т/ ne» az ©n io licit < ©ért* 

ha nem czak a* te irgalmaeoagodert,
Christus áltál unto nagi szerelmedért* 

ue atiai hozzam ualo k?duedert.

Meg oltalmazta! nagi ueuzeda!ömtwl*
Hirtelen halaltul hwtetleneegtwl, 

iiauali«а/ban/ az ketsegbe/п/ eeestwl 
Az 3rd gnek minden keeertetetwl•
Immár Vra/m/ fcíniergdk fel*e«ed/n*/k 

Ke nézd V!r«/»/ álnokságát eziue/a/nek, 

se gonoeengnt czeleködet 
mert okát att«/»/ nagi ues?zedelose/a/nek.

Tekincz rea/m/ nagi irgalmadért /I/ 

boezasd megh bwnemet te ©я/ent/ neuedert* 

lie ueszes el ля en n»gi bwn.'iaert, 

kogielmez ®egh Atiai io Holtodért.

1

5 г

5
10

4

15 fe.

5

20



т/

Oltalmaz ßegh еж mni тро/п/ enge®, 
az шеф аг/n/dot ueeiedele/m/twl ©nge/®/, 
fa »t/ent/ fi я-a rí, till hui gm 9 m*gh enge/а/, 

äs te »«/ent/ lelkedet «dgind ennekse«

S8e$i uilagosiczo/n/ enge/®/ oktaBao/n/, 

es »iod/en/ dolgaimb/en/ 1доядов*о/п/ 
sind drekke ©n ben/n/era шееh marndgirn, 
äs heborue sxrisb/an/ uigsestnlllon«

Legh etöesör cselekedgied est u«Wm/, 

bogi es/ent/ feleegedet ige/п/ felhess#/*/t 

ее fele heretimet ezerethesoe®,
С я*» к te bentied Vr^/ш/ gienierkedhass«*».

üs/ent/ igédét nngi бгтшеХ u ehe se е/m/,
«st ®egh ertue/п/ esiue/m/be/п/ örishesee/m/, 

äs minde/n/ inunidnt eserethesae/®/,
•z/ent/ neuedet Srektre dieserheasea«,

äzek/ne/k utenn segh oltslmssse/n/,
Ltaluen imadsant el tauestosso/n/, 

hnmie tudosa/n/tul engeaset oijon, 

ainde/n/ ©llenaegiatwl azahadieson.

^siue/s/nek gondolatit le nio/m/haeen/sa/, 
nie!ue/®/nok indulatit megh birhnesn/в/, 

ezmae/m/ genoss tekentetet negfr uhaesea, 
äsektwl genessm ne ind itta
Хштг Уга/ш/ lel kömet neked ndo/m/, 
testösetis uele össue nijanlo/m/, 

sseksegeset ért ed Wb/ icl tudó/*/» 

te uagi go/n/duiselöm Vrn/a/ est uallom,

Dicsérteiméi Fel/séges/ Atis 1/ate/n, 

ki íaegh oltnlmnstsl enge/а/ miode/n/be/n/, 

üa/ent/ lelkeddel uigesatell aegh lelke»be/n/f 

lldhMBRil«k es felde/о/ elete/m/be/oA finis

6

25

7
50

55

9

*40

11

45 12
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Fsai/вше/ 146

Serkeni fel ti lelki® ez te nagi simádból keresd idueeeegedetf 
Dicsérd Istenedet szorgalmat©ssagsl magasztald tere/a/tedet, 

Ss/«nt/ Dsuíd ed példát teilte» ©letedbe/n/ ivadgiad I/ste/nedet 

Testeddel lelkeddel hosza igiekeszel aegh algla el etedet*

ii* biztasd magadat rcmln/n/do ©aber/ne/k unl tozo ereieael, 
h«tnlaasok/nn/íc es feledel®«k/ne/k fenlö* ekeeeegeuel , 

mert oraigh uagion ezeknek ©letek m/m/ elhatnak enae/rel, 
ai kro/п/ ne®/®/ unrnak akkor megh futtatnak az halainak mergeuel
Ki megie/п/ w lelkűik testük féld» lesse/п/ elmarad urasagoks 

retard go/n/dolatiok tábbe aegh ne/®/ marad el uesz nagi birodalaok 

senkit ne/а/ eegitnek senkit ne/и/ őriznek ti uab nincs *eltos>gok£ 

ASSTt

De nagi boldogangban ее diezeeegb/en/ reezeswlhetnek azok» 

kik HZ Izraelnek iga* I/ete/aeb/en/ lettek tökelletesek,
Csak wtet tiestelik ев wtet keresik tellies szwbel iaaglak:
teb í«te/n/ tárnokát aelleio nőm tesznek felsege* Urnák ao/n/giak*

1

5 2

5
10

iberekbe/n/ as kik bizakodnak lesznek igen kéri sok*

4

15

lisegas tenger/ne/k ez ezek egiedwl Ura*5 Egeknek ее feldnek 

Minde/n/ allatok/na/k kio»innék es naginak egiedwl f rátáiéi»*
Fwuek/ne/k es fnknak eres kw szikink/na/k hatalmas tere/»/te je* 

assert kik w benne igaza/n/ hihetnek lesяа/n/ »egh segiteje*20
6 ep igeretiuel emgh elgbi as w napét,

tatlanok/nn/k be telti kereaeniet,
w mondásának 

Iteletet tesze/п/ az
mz kelletleneknek aegh rontla feleket szegleniti eletet* 

ö bennebizok/na/k eaasgst tapiallla ее osgh adgia kereset*
Az szegeni fogliok/na/k w szabaditóin rapsaghbol ki beseias 

As »gh uakultak/na/k uilagcsitoia petegek oruoeloin*
Éretiensegh mint el tantoréttak/es/k leaze/n/
Igaz hitwisknsk utokba/п/ uezere lesze/n/ igazgatóis*

25 7
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•ХП**Ч m«4 т 
astern Xua^tta Pep

«паи /га/|*;в SQxaz/o/eií 
'Доводе^* aa-juaj M%tg

•фгецп 4*»VP» чо
ÍTS»X©Z/«l/Öti pW& 

«/ш/anaii *»ttm eoapt цвш
/гг/^эеаэшои piuej aeq^t

vt» iv*i w«i 4o /ш/о^эу p>xpn ьщ
/и/шгмъв ozoqnq pi Emqap© |»оц

e«|n ja «a»»aaoj х

SI

t

öl
S

s z

•iтщ
•ueqPua® щштш9щт щ i«**m9pi тЯеи *« /и/%а© *©*ttHi pi ДОщ q* 

:iMQti/©*e/i )|»ubz«|q i^oq w«n?q z© jrpif 1*данн*р*©* «1»«« 

/ü/eq»sí<saa ©ej*© daze j&wu W*91rl лаштри«* jk^ios * 

/u/aqanpftifc* амцош * zw wpif сдай» za »leqdood р|п«с /ДО/Bt oi
•wp?p©ts$ %/ч/Шяш» з®х®х |U«aa»q %*mu %u* ж» pi«l*A

:«ХП«Ч1ПП П«о * г©оге©ц рц*»х цов* *~&ee3opt.>q tJtmzy
8«тп«чгп<*п \**г& wnt» w/я/влп t*>t®o ©»«©wp®л

í«@Xepoa|q BO.%tp цъил* /ев^вв/х©^ z® uaaaax »ixMfi pop? 6
•»qu a %®Jta^ae/u/©u» «T%V»Öl*4 4#©m цхцт* г«ф|ЯММЯК1 о*|®« 

$»f%atr$ /u/*qa $:и»д «до«® vupmati г%п<жш%и %яцръ$тяй prätoss
jwzzopaoq **i* ©«®H vfiitttauw u®tf* гу о4

•wzzw»i©llo оэ#1 в© IIMIS8 /u«/qJv©*a0f d©z» *у 8

/и/



Аг/

5 Elualom keeerw oziuel 

tftraoatul kiuel ©lte/а/ 

uolt kedues a®k«®{
Oh halai halai.

6 Minden allapat it tehat 

múló bátor senki »agat 

ne biztneen hat,
Oh uil/a/^h/ uil/agh/.

25 7 Minden вш altat rmgltm,
пе/ю/ fcedue» ez bátor szegeni, 
bátor kirali legie/o/
Oh hnl/al/ hAlalA
Xnsdagsagh #e Vrij azecaelij,
Iffiú, uen, niooorult azegeni, 
mind ez útra kel,
Oh uilAgh/ uilA&h/*

20

Э0

9 ШЬегекАе/к bwczelete,
feniö nagi szép ékességé.
elmarnő kínoz«, 
Oh halmi, halai.

55

szép uara/я/ fala, 

eimak szép ne»*« uduaria,
eok szép hazaim.
Gh uílag ui/lagh/.
Dolgodhoz hamar hat te laa, 

lelkedbeA/ legla/n/ uijulae, 

migh ez utbn/n/ iarez.
Oh halAl/ h/alal/.

arcaim10

40

II



/55/

45 12 Peldamonnis igen tnnulij,
®uls/n/do iákra ns haijoHj, 

ueezni ne haiolljt 

Oh hilagh /uilngh/.
15 Jámbor iozao elet* Iggij 

maliiért erd5m9tie t® uegij, 

hogi ©létra megijs 

Oh halai hala*.

50

A* Izraelnek пере r©ge/n/ten Oh teruensben,
A* Ararao/n/ pogn/n/ nennek eset uala* ioeegebent

1

Vm megh ©égiti «я Isten ess w nagi szekeegekben,
es elne/ю/ hegia wgiekben.
Azért nngi heist adua/п/ I/ete/nnek eneklenek 

w szabadulásokért, Iliién módón brue/n/denekr 

Wo/n/gím ezt most o* Izrael, a* w szent Istenének, 
mint kegialmes uezerenek.
Hogi he az nagi '/rieten uelwnk m/m/ leszen uala, 

mo/n/gia ezt az Izrael, mindnaian el ueezwnk uala*
Hogi ha az mi io I/ets/mmk közdttwnk ne/m/ 1 őszen u«*ts, 
bizoni mi/n/d el ueezwnk unln.
Mikor az hitlen nopsk rea/n/k tamattak unls, 

ne tala/n/ eleuenen minket mind be nielnek ualss 

Miden az w nagt harsaink rea/n/k fel geriet uals, 

kennie/n/ megh
Ar uiz koppe/n/ iw uala, reánk sa w erőiek, 

nagi rettenetes uala haragú« feniegetesek:
Mar szintе/n/ el burit unta az w kegietlensegek 

szertelen nngi diheseegek.

5 2

5
10

4

15
észtnek uala.

5

20



/54/

6 Нош ualft emberektwl еоЬо/Vnitn rera©/o/eegwnk, 
hnn©/«/ czok te ©giedwl lel Vri/ate/n eeglteeigwnks
Ál dot tgi «sert ®i Йпл/n/k, ее ш kegielmes X/ete/nwnk,
®i eggietlen égi uezerwtik.

7 tíogi minket a©gh mentattel, m etle/o/eegh torkából, 

hitetiе/n/ nepek/ne/k ren/o/k csikorgó f egektől,
Mint az mederat megh mentol az w rmgi hnloioktul,
®e euk elnök tamicaoktul*

8 Мёф rented te Vri/ste/n töret m% elleaeeg/ne/k, 

taegh ezaboditoin tel te niomorult hiueidnek,
«ind rnegh csúfolod azokat, az kik ellened élnék, 
elnök tanácsot uegeraek*

9 Czok te uagi őre к X/ete/n m mi erős giomrlunk,
cznk **z te al lot neuedet mindemet na ®i hatslmu/o/k /I/, 

Me/n/nek feld/neA «fi Vrnnnk mi c»k legedet unllu/o/k, 

«zert mi/п/Л бгекке nidunk.

10 Eat ns sz/ent/ Urnáid irta rege/п/ az soltnr könijubeu, 
az w dicséretének száz húszon harmad гешеЪе/п/, 
nogi ns hiuek n© ©ereneV k©tp©gbe/n/ w ©giekben,

25

50

55

40

1 Tank te hozzad ш/ent/ Atia/n/k mi kialtu/n/k, 

az te buzgó szerelmed legie/n/ raitu/a/k 

keniergeeenk magit halgaeead mine torok, 
ея/ont/ lelkedet örekit© torcz тф Ъе/п/ттк,

/*\я iniciálé© l. után hiányzik a folytat/.©*/
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tcrodamus pio Itcton S. *'40
OdesMin öletum» ob quotndem?aíurw 
nias 1ЩиУb«c rep&endmn, optiine le' 
cto:>bac vcrfiort«-uon pamnari mibi vuí 
farain cditionera>qua nuncvtttuf 

ffaftoinana-.fed vt illa fit éin5datioi>magieqí pei/ 
‘uiua.’quod in £5:ccozum codiciüus tabcí>atur>icf 
i* tiftyona fidcredditumrqiti fiquando vartác>ibi 
no^merem ottpodojro:» interpretation? fequuu 
fűimig : aut vbi cetera paria íunt^id pietulimuS» 
quod cum 3Latinís codicibus confentiret. t>oc íit 
pzefenria monmfTc vifum faris cft.ßui plura per* 
deratdegatepologiamjquarn magno open ptefiré 
muSj9c faceffat calumuiadLegamus tgitur ardm 
tibus ftudíjg euangeliumifea non tíft legamuSj te 
rum etiam riuamue . £uangelium pads rúctunt 

301 я pío^betatcauendum ne noftro vitio nobis fic 
euangelium PiTcoidie.lloneft aliud>non élt nouiis 
vnum г idem eft euägeliumrquod vt omnibus elf: 
ptodmiinjita conuenit vt omnes in boc cofentin/ 
mus. l^uc igitur nos iuuicem cobo:temur> vt fi/ 
musvere filti patris3qui m celts eft: rtq: pomin* 
3efus fuosgermanos bifeipujos agnofcat>qttid: 
bcnediccus in fceulSt
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