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ELŐSZÓ 

Bogáti Fazakas Miklós unitárius teológusként és tanárként egyszerre volt vallásos és 
világi költő. Művei nagy többsége epikus jellegű, ám az Énekek éneke és a Zsoltár-
könyv parafrázisaiban a szerző lírai hangon is megszólalt. Élete folyását csak naplónak 
használt kalendáriuma bejegyzéseiből és verses szerzeményei záró strófáiból lehet 
nagyjából nyomon követni. Pályafutása során Tordán, Kolozsvárott, Gerenden, a hó-
doltsági Pécsett, valamint a székelyföldi Homoródszentpálon töltött el dolgos eszten-
dőket. Külső adatok csak hézagosan akadnak róla, s ezek sem mindig egyértelműek. 
Halálának időpontja is bizonytalan, hiszen egyik históriás éneke végén olyan évszám 
szerepel, amely cáfolni látszik az arra vonatkozó korábbi, egyértelműnek látszó dátu-
mot. A kérdésre mi sem tudtunk megnyugtató választ adni.

Bogáti Fazakas Miklós életműve a XVI. század magyar költészetében a legje-
lentősebbek közé tartozik. Világi históriás énekeit, másokéhoz hasonló formában és 
minőségben, ám nem annyira szórakoztató szándékkal, mint inkább nevelő célzattal 
szerezte. Epikus énekei – némelyikük több kiadást is megérve – nyomtatásban jelentek 
meg, főként Kolozsvárott a Heltai-nyomdában, továbbá Debrecenben, Nagyszeben-
ben, sőt még a Vas vármegyében fekvő Sicen, Johannes Manlius vándornyomdája 
termékeként is. Vallásos tárgyú műveit, a bibliai parafrázisokat, a világiakénál jóval 
nagyobb igényességgel formálta meg. Ezek, húsz zsoltárparafrázis kivételével, mind 
kéziratban vészelték át az elmúlt századokat, s csupán a XIX. században váltak ismert-
té. A recepció tekintetében hasonló volt a sorsuk Balassi Bálint szerelmi verseihez, 
melyeknek kézirata 1874-ben került elő.

Jelen kötetünk egy híján tartalmazza a szerző összes világi szerzeményét. A hiányzó 
darab már megjelent az RMKT XVI. századi sorozatának 9. kötetében. Célszerű volt 
Görcsöni Ambrus Mátyás király-históriájához kapcsolva közzé tenni annak Bogáti 
által készített folytatását. Vallásos szerzeményeinek mindegyikét, a nagy terjedelmű 
Zsoltárkönyv kivételével, közreadja ez a kötet. Bogáti Psalteriuma és Apocalypsis-kom-
mentárja a következő kötetben jelenik majd meg.

Bogáti históriás énekeinek témái között kiemelt figyelmet kapott a nők társadalmi 
szerepének feszegetése és erkölcsük kritikus megítélése. Az antik novellákon alapuló 
históriák egy része elmarasztaló, más részük magasztaló módon jeleníti meg a leá-
nyokat és asszonyokat. A nőellenes tendenciákat sem nélkülözi a Tökéletes asszony-
állatokról szóló, antik hősnők sorát novellafüzérben bemutató história. Az Ester dolga 
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8 ELŐSZÓ

és az Aspasia asszony dolga viszont ellenpontként szolgálva, már igencsak jó színben 
mutatja be e históriák főszereplőit. Eszter könyve ugyan kanonizált bibliai szöveg, de 
a protestánsok szemében ez éppúgy világias novellának tetszett, mint az apokrifnak 
minősített Judit és Holofernes története. Az Eszter-történet a Purim-ünnep miatt volt 
fontos a zsidóság számára, s az ő hitüket nagyra becsülő Bogáti ezt nem is mulasztotta 
el megemlíteni históriájában.

Bogáti a görög nyelvet bizonyára teológiai célból tanulta meg. Nyelvtudását azonban 
világi téren is kamatoztatta, amikor Lukianos és Ailianos novelláit, valamint Plutar-
khos életrajzait választotta forrásul néhány históriás énekéhez. Kiadásunk munkálatai 
során kiderült, hogy Bogáti az eredeti görög forrásszövegeket és azok latin fordításait 
párhuzamosan használta. Bibliai parafrázisaiban a latin Vulgatát és a görög Septua-
gintát egyenlőképpen vette tekintetbe, héberül viszont nem tudott.

Lukianos vallási szkepticizmusa és a görög mitológia istenségein való élcelődése 
az unitáriusok számára a teológiai példatár egyik fontos profán kiegészítője volt. A 
Három jeles főhadnagyok pokolbéli, azaz alvilági vetélkedésében Bogáti az antik és 
a muzulmán túlvilág-képzeteket vegyítette össze, egy sajátos vallási szinkretizmust 
teremtve. Burkoltan az egykorú kelet-európai hatalmi küzdelmekre utalt, s voltakép-
pen a győztest, Báthory Istvánt ünnepelte, lengyel királlyá választása alkalmából.

Ugyancsak az antik alvilág, s annak révésze, a Bogáti által Setétesnek nevezett 
Kharón, a főszereplője az Ez világi nagy sok zúrzavarról című, borongós históriának, 
amelyben a lukianosi gúnyolódást az emberi törekvések hiábavalóságáról és azok 
időnkénti értelmetlenségéről a magyar átdolgozás még tovább erősítette.

A szerelmi vonatkozás a töredékesen fennmaradt Demeter király históriájában is ki-
tüntetett szerepet kapott Cambabus és Stratonica, illetve Antiochus és Stratonica pikáns 
történetében. A história főcselekménye, Plutarkhos nyomán, Démétrios Poliorkétésről, 
az antik világ egyik legkalandosabb életű hadvezéréről szól, akinek pályafutását nagy 
sikerek és nagy bukások kísérték. Ez az a históriás ének, amelynek 1598-es datálása 
kétségessé teheti azt a közvetett adatot, amely szerint Bogáti 1592-ben halt volna meg.

A mesés történetek sorából kiemelkedik az albán törökverő hősről, Szkenderbégről, 
a történelem valóságos szereplőjéről szóló, igen hosszú epikus költemény. A XVI. szá-
zad második felében az erdélyi politikában a törököktől való függő viszony fenntartása, 
avagy a velük való szembefordulás igénye egyaránt felmerült. Bogáti Görcsöni Ambrus 
Mátyás király históriájának folytatásában ugyanúgy, mint itt is, humanista történetírók 
megbízható műveiből dolgozott. Ott az olasz Antonio Bonfini és a magyar Zsámboky 
János, itt az albán Marinus Barletius Scodrensis (1450–1512) latin nyelvű munkája 
volt a forrása. A textológiai munka során az is kiderült, hogy Bogáti Fazakas ebben a 
művében nemcsak Barletius humanista életrajzát használta fel, hanem egykorú délszláv 
hősénekekre is reflektált. Bogáti írja Szkenderbégről: „Rác között még most is kedves 
éneke.” Ily módon különös jelentőséget nyer a Bogáti által hangsúlyozott epikai párhuzam 
az albán Szkenderbég és a magyar Hunyadi János között. A két legnagyobb törökverő – 
Bogáti szavaival szólva – „kétfelől vítt az törökre, különb-különb csoda szerencsével”.
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9ELŐSZÓ

Az ószövetségi Énekek éneke kanonizálásában annak volt a legnagyobb szerepe, 
hogy a zsidók Salamon és Sulamit szerelmi viszonyát az Isten és Izrael kapcsolata 
allegóriá jaként értelmezték. A keresztény felfogás szerint Isten és az anyaszentegyház, 
vagy Krisztus és a hívő lélek, illetve Krisztus és Szűz Mária misztikus kapcsolatát kell 
látni ebben a bibliai könyvben. Bogáti az eredeti zsidó értelmezéshez tért vissza. Miként 
a házasulandó férfi a megfelelő menyasszonyt keresi a leányok között, úgy választotta 
ki az Úr a népek közül Izraelt magának. Az allegória elfogadását az is igazolta, hogy 
a próféták az Istentől elfordult, hűtlenné lett választott népet gyakorta kurvának ne-
vezték. Bogáti naplójában, gyermekeinek különös névadásaiban is utalt a férfi és nő, 
illetve a vőlegény és jegyes viszonya tekintetében kétes erkölcsű bibliai személyekre.

Az Énekek éneke parafrázisában líraian, ám dramatikus párbeszédek és monológok 
formájában verselte meg a bibliai szöveget, amelyet bevezető és záró strófákkal, kom-
mentárszerű keretbe foglalt. Úgy kellett a magyar szerelmi költészet nyelvi eszközeit 
megragadnia, hogy a teológiai értelmezés számára is utat nyithasson. A virágénekek 
frazeológia-kincsére esett a választása. A közköltészetnek a XVI. század óta nyomon 
követhető vonulatába tartoznak a virágénekek, azaz a metaforikus nyelvezetű szerelmi 
dalok, amelyek a későbbiekben az új stílusú népdalokban tömegesen elterjedtek. Ezek 
rejtett értelmű, képletes kifejezésekkel és választékos nyelvi formulákkal, többnyire 
erotikus tartalmat hordoznak. A virágének találó elnevezés, hiszen ez az énektípus is 
olyan, mint a virág: a külcsín szépen formált álorca, ám a belbecsben ott van a bibe és 
a porzó. Az elsődleges jelentésükben illedelmesen szóló szerelmi dalok tehát valójában 
illetlennek számító dolgokat palástolnak, amikor a szerelem titkos nyelvét használják. 
A virágének megnevezés egyedülálló magyar nyelvi fejlemény, s nem azonos az úgy-
nevezett virágnyelvvel, hiszen a rejtegetésben bármilyen szó szerepet kaphat. Sylvester 
János éppen ezt a metaforikus nyelvet dicsérte, amikor 1541-ben kiadott Újszövetsége 
jegyzetében Jézus egyik példázatának rejtett jelentését magyarázta:

„Az ilyen beszédvel tele az Szentírás, melyhez hozzá kell szokni annak, azki ezt 
olvassa. Könnyű kediglen hozzászokni az mü népünknek, mert nem idegen ennek ez 
ilyen beszédnek neme. Íl ilyen beszídvel naponkint való szólásában. Íl énekekben, ki-
váltképpen az virágénekekben, melyekben csudálhatja minden níp az magyar nípnek 
elmíjínek éles voltát az lelísben, mely nem egyéb, hanem magyar poézsis.”

Balassi Aenigma című versét „Egy horvát virágének nótájára” szerezte, ezzel is utal-
va annak rejtett értelmére. Ugyanő a Campianus-fordításban éppen a megfelelő szót 
találta meg, amikor Sebastian Castellio kifogásolt véleményét tolmácsolva, „Salamon 
titkos értelmű énekét” virágéneknek nevezte. Nem szó szerint a „cantio de amiculát” 
fordította magyarra, hanem helyesen interpretált. Balassi közköltészeti értelemben 
csupán egy virágénekszerű verset írt, ám azt is szimultán módon. A XXIV. számú, 
„Most adá virágom nékem bokrétáját” kezdetű vers első strófája tökéletes virágének. 
A metafora feloldása egyértelmű: a kedvese testileg az övé lett. Ám a második strófától 
cselt alkalmaz a szerző, hiszen semlegesítve az első értelmezést, felsorolja a bokrétá-
ban lévő virágokat, s innentől emblémaszerű leírást ad a jelentésükről. A záró strófa 
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10 ELŐSZÓ

azonban a szimultán vers virágénekszerű kezdő metaforájának ismétlésével, annak 
egyértelmű megfejtését adja: „Ezerötszáz és hetvennyolc esztendőben, / Egy szerel-
mes helyen hogy volnék rejtökben, / Az adá virágát akkor én kezemben, / Kit Istentűl 
kérek gyakran könyörgésemben.” Teljesen nyilvánvaló, hogy Balassi és kedvese a 
szerelmes rejtekben Venus játékával voltak elfoglalva, s nem a virágcsokor vázába 
tételével. Bogátinál az Énekek énekében ugyanerről esik szó (Caput V. 1. Salamon):

 „Ottan, mint enyémben, kertedbe megyek,
 Szűvem, húgom, mátkám, füvekben szedek,
 Jó szagú virágodban mind szegdelek,
 Kertedbeli gyümölcsödben mind veszek.”

Nem csoda, ha Pázmány Péter így fakadt ki az efféle versekről szólván: „Óh, mely 
nagy eszetlenség az atyáktól vagy férjektől, ha virágénekeket, szerelmeskedésről írt 
könyveket adnak feleségük, leányuk kezébe. […] És hogy nyilvábban szóljak, akik 
szerzik, akik éneklik a virágénekeket, országos kerítők, közönséges kutakat mérgesí-
tők.” A virágének megnevezést azonban az avatatlanok sokszor a rejtett értelem nélküli 
szerelmi versekre is alkalmazták.

Az öt mózesi diadalének korábban nem szerepelt a Bogátinak tulajdonított művek 
között, holott mindegyiküket abba a Szenterzsébeti Bogáthi-kódexbe másolták be, 
amelyben a szerző többi vallásos műve is szerepel. Dán Róbert Bogátiról szóló munká-
jában ugyan megemlítette őket, de nem figyelt fel azokra a bennük lévő sajátosságokra, 
amelyek pedig éppen Bogáti Messiás-felfogására jellemzőek. A szövegek jegyzeteiben 
olvasható magyarázatok elégséges bizonyítékot nyújtanak az attribúció helyességéhez.

A Jób könyvének parafrázisa népszerű kiadásban – egy szöveggyűjteményben – már 
eddig is elérhető volt. Ez Bogáti egyik legkiérleltebb munkája, amelynek megírásában 
a személyes érintettség, egyik fiának korai halála és az Erdélyben dühöngő pestis-
járvány is vezette, ezekre a versfőkbe fűzött latin elégiában is utalt. A bibliai szöveg 
igen sokrétű párbeszédei, a természetleírások, a különleges állatok bemutatása, igen 
nagy nyelvi leleményekre késztették a szerzőt, s ő bőven merített a magyar nyelv gaz-
dag tárházából. Bogáti ebben a fordításában is szigorúan ragaszkodott ahhoz, hogy ne 
lépjen túl az ószövetségi kor adta értelmezésen.

Teológiai nézeteiről bővebben a következő kötetben esik szó, amely majd a 150 
zsoltárt és az Apocalypsis-kommentárt tartalmazza. Addig is szükségesnek látszik, 
hogy röviden szóljunk a XVI. századi antitrinitáriusok (későbbi elnevezésük szerint 
unitáriusok) hitelveiről. Bogáti az erdélyi antitrinitarizmus radikális, nonadorantista 
(Krisztus imádását elutasító) ágához tartozott. Az unitáriusok ellen 1638. július else-
jén az Erdélyi Fejedelemségben bevezetett kényszerintézkedések után (vagyis a Dési 
complanatiótól kezdve) a XIX. század közepéig az unitáriusok egy részének mást 
kellett hivatalosan vallaniuk, mint amit valójában hittek. A Dési complanatio ugyanis 
megszüntette az unitarizmuson belül mindaddig meglévő dogmatikai sokszínűséget, 
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ellehetetlenítve a radikálisnak minősülő áramlatokat. Mindazonáltal az unitárius egy-
háztörténet-írás megőrizte és fenntartotta a mozgalom XVI. századi eszmei hagyo-
mányainak jelentős részét.

A felvilágosodásnak köszönhetően az unitáriusok ismét árnyaltabban és őszintébben 
szólhattak dogmatikai felfogásukról. 1826-ban, Kazinczy Ferenc kérésére, Molnos 
Dávid (1778–1836), a kolozsvári Unitárius Collegium rectora, leírta felekezetének 
alapvető hittételeit. Ez az összegzés alapjában véve pontosan foglalja össze azokat a 
radikális teológiai nézeteket, amelyek történetileg visszanyúlnak a Bogáti és társai által 
kétszázötven esztendővel korábban képviselt vallási gondolkodás világába:

„Az istenben nincs Háromság, az mind állatjában mind személyében csak egy. A 
Krisztus nem örök isten, hanem akkor kezde lenni, midőn született. Nagyméltóságú 
ugyan mind csudálatos születése, mind nagy érdemeiért, melyekért az istentől külö-
nös jutalmat vévén, annál is méltóbban nevezteték istennek, mivel az írásban a bírák 
is isteneknek neveztetnek; de ezen istenséget az atyától nyerte. Az idvesség ugyan 
általa vagyon, mivel az isten akaratját teljesen egyedül jelentette ki; de érettünk avval 
eleget nem tett, hanem ha üdvezülni akarunk, nekünk kell azt virtusaink által meg-
érdemleni. A szentlélek éppen nem isten, olyannak sehol a szentírásokban teljességgel 
nem neveztetvén, hanem istennek ereje. Azért azon helyek, melyek a Szentírásban 
háromságra mutatnak, nem jól magyaráztatnak a több keresztyénektől. Calvinon az-
zal is mentek még túl, hogy a praedestinatiót tagadták, alítván, hogy az isten minden 
embereket idvezíteni kíván, csakhogy az ember is a maga idvességét munkálódja, s azt 
megérdemelni törekedjék. Az Úri vacsorában a kenyér és bor csupán jelek, melyek a 
Jézus halálának környülállásit ábrázolják s abban Calvinon felül kicsiny a különbség. 
Az eredendő bűnt is tagadták, s ezen is túlmentek Calvinuson. A rítusokban pedig s 
az eklézsiák organisatiójában egészen az ő módját vették fel.”

Az erdélyi unitáriusok a XIX. század második felében már teljes hitszabadságot 
élvezhettek. Ekkor vissza is tértek a Dávid Ferenc által képviselt hittételekhez. Nagy 
megújulásuk során indították útjára folyóiratukat, a Keresztény Magvetőt, amelynek 
hasábjain tudományos publikációk is helyet kaptak. Az unitárius történetíró, Jakab Elek 
(1820–1897) írta meg először Bogáti Fazakas Miklós életrajzát, s ugyancsak ő adta ki 
első ízben az Énekek énekének parafrázisát 1880-ban. Kanyaró Ferenc (1859–1910) 
unitárius egyháztörténész, Bogáti több zsoltárát mutatta be és azokat életrajzi keretben 
értelmezte. A kutatásokat más felekezet tagjai is folytatták. Pokoly József (1866–1933) 
tette közzé Bogáti naplójának bejegyzéseit, Dézsi Lajos (1868–1932) irodalomtörténész 
pedig históriás énekeinek görög forrásait tárta fel. Zoványi Jenő (1865–1958) nagy 
kavarodást okozott azzal, hogy Bogáti személyét megkettőzte, azt bizonygatván, hogy 
ezen a néven ketten is alkottak, az egyikőjük világi, a másikójuk vallásos témákban. 
A radikális antitrinitáriusok nézeteit kutató Pirnát Antal (1930–1997) Bogáti teológiai 
hátterének megvilágításához járult hozzá a nonadorantizmus óriási jelentőségű (addig 
ismeretlen) alapforrásait feltáró munkásságával. 1964-ben ő írta meg az irodalom-
történeti kézikönyv elég rövidre szabott Bogáti-fejezetét. Dán Róbert (1936–1986) 

RMKT-Bogáti.indb   11RMKT-Bogáti.indb   11 2018. 05. 14.   16:26:142018. 05. 14.   16:26:14



12 ELŐSZÓ

irodalom- és eszmetörténész, 1973-ban megjelent monográfiája nemcsak megcáfolta 
Zoványi Jenő két Bogátiról szóló, alaptalan hipotézisét, hanem teljesen újra rajzol-
ta annak életútját és eszmetörténeti szerepét. Egyértelművé tette azt is, hogy Bogáti 
nem volt szombatos – azért sem lehetett az, mivel ez az irányzat Bogáti korában még 
igencsak cseppfolyós, kialakulatlan állapotban volt.

Bogáti Fazakas Miklós Énekek éneke-fordítása a XX. század második felében több-
ször is megjelent. A Psalteriumból készült egy hetven zsoltárt felölelő válogatás 1979-
ben. Az Aspasia asszony dolga, az Énekek éneke és a Jób könyvének parafrázisa pedig 
belekerült a Balassi Bálint és a 16. század költői című, a Magyar Remekírók sorozatában 
megjelent, Varjas Béla által gondozott kötetbe. Ezek a költemények további antoló-
giákban is megjelentek. Bogáti többi műve mindmáig nagyrészt kiadatlanul maradt.

Varjas Béla 1944-ben rendezte sajtó alá a Balassa-kódex forráskiadását, ám ugyan-
ekkor már javában dolgozott Bogáti műveinek közzétételén is, amely a tervek szerint, 
az RMKT XVI. századi sorozatának 9. és 10. számú kötete lett volna. Betűhív má-
solatai alapján a Balassa-kódexéhoz hasonló kiadást készített elő. Ennek munkálatai 
során 1945-ben, a Budapestet ért egyik bombatámadás során, a nyomdával együtt a 
már kiszedett kötet is odaveszett. Évtizedekre lekerült a napirendről az RMKT XVI. 
századi sorozatának folytatása. Az 1990-ben újraindult sorozat nem Bogáti műveivel 
folytatódott, jóllehet az akkor megjelent 9. kötetbe belekerültek a Görcsöni Ambrus 
Mátyás király-históriáját kiegészítő, általa szerzett fejezetek.

Az RMKT XVI. századi anyaga kritikai kiadásának kapcsán napirenden lévő kér-
dés volt az, hogy a közölt szövegek betűhívek legyenek, avagy néhány megszorítást 
leszámítva, a jelenleg érvényes magyar helyesírást kövessék? Mindeddig az volt a 
gyakorlat, hogy azon szövegek esetében, amelyekből nem készült forráskiadás, betű-
hív szöveget tettek közzé, amelyekből pedig készült ilyen, ott megtörtént a modern 
formába öntött átírás.

Mostani kiadványunk minden szövege a mai helyesírásra átírva készült. Vélemé-
nyünk szerint a betűhív kiadásnak csak egy esetben van létjoga: a forráskiadásnál. Ma 
már erre is csak a kéziratos szövegek esetében van szükség. Ott is csak azért, mert a 
régi korok kézírása, a maitól eltérő betűformálás és a ligatúrák miatt a járatlanoknak 
ma nehezen olvasható. Másrészt a kézírás mindig tartalmaz olyan egyéni sajátosságo-
kat, amelyek azt néha egyenesen olvashatatlanná teszik. A régi nyomtatványok viszont 
valójában a mai betűkészlettel közel azonos jeleket használnak, ezeket átírni tehát 
teljesen felesleges. A XIX. század fordulója körül a reprodukálás megoldhatatlansága 
miatt készítettek betűhív kiadásokat. A nyomtatott könyvekből jó minőségű fakszimile 
kiadásokat és nem betűhív átiratokat érdemes készíteni. Az igazi megoldás ma már 
az egyre szaporodó digitalizálás, amely feleslegessé teszi a papíron való megjelenést.

Meg kell említeni, hogy a XVI. század első felében készült magyar nyomtatványok 
között akad néhány, amely nem a megszokott latin betűkészlettel nyomtatódott, ha-
nem a németeknél a XX. századig használt fraktúr betűkkel. Itt az íráskép épp annyira 
megnehezíti az olvasást, mint a kéziratok esetén. De ez csak első látásra kivétel, hiszen 
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nem hasonlítható össze igazán a kéziratok olvasásának nehézségeivel, ugyanis a nyom-
tatásnak a kézírással szembeni előnyeit, a mindig azonos formájú betűket, a szabályos 
elrendezést ezek éppúgy magukon viselik, mint az antikva betűs nyomtatványok. Ha 
tehát ezekből fakszimile kiadással már rendelkezünk, akkor csak modernizált helyes -
írású kritikai kiadásukra lehet szükség.

A modernizált helyesírású kritikai kiadás, ahol a konjektúrák és mindenféle szö-
vegjavítás a főszövegben található, biztosabb alapot nyújt a népszerű kiadás sajtó alá 
rendezőjének is. A kritikai kiadást készítő filológus a tévedés kisebb kockázatával 
állapíthatja meg az eszményi szöveget, mint az, aki nem mélyedt el igazán benne. 
A bibliai filológiából hozhatunk erre példát. Ott előfordulhat, hogy a filológus munkája 
alárendelődik a teológiai szempontoknak, ha a textológiai döntéseket a teológusokra 
bízzák. Az antitrinitárius filológia a XVI. században több esetben bizonyította, hogy 
a Biblia eredeti textusa emiatt sokban kárt szenvedett. A modern Biblia-kritika erre 
újabb adatokat is szolgáltatott.

A szerzőség eldöntésének, amennyiben az egyáltalán lehetséges, fontos szerepe van 
a kritikai kiadásban. Bogáti Fazakas Miklós műveinél is akadt egy attribúciós kérdés 
az Ester dolga című história és a Pentateuchusból készült öt parafrázis esetében. Ez 
utóbbiaknál a nyelvi, stilisztikai azonosítás mellett teológiai érv is segített Bogáti 
szerzőségének bizonyításában.

Bogáti az Ószövetségben többször előforduló messiás (másiakh) szót soha nem te-
kintette Jézusra való utalásnak, így a messiás szó görög fordítását, a krisztust használta 
másoknál is, ’felkenetett’ jelentésben. Az ószövetségi messiások, azaz krisztusok – Bo-
gáti szerint – Mózes, Dávid, Cyrus voltak. Az Újszövetségben csak Jézus a krisztus. 
Bogáti II. zsoltára 4. strófájában ez így jön elő: „Az Dávid-kristusra, lá, mint fenyeget”. 
Az említett öt kérdéses parafrázis egyikében, amelynek címe Perpetuum carmen, ez áll: 
„Kristusát: Mózsest, s az Istent késérté”. Ez lényegében el is dönti a kérdést. A további 
érvekre most nem térünk ki, hiszen azok szerepelnek a jegyzetekben. Érdekességként 
még megemlíthető az is, hogy a zsoltárok versfőiben elhelyezett magyar nyelvű címek 
jó alapot adnak Bogáti helyesírásának és nyelvjárásának megállapításához.

A betűhívség pártfogói azt mondják, hogy a modernizált helyesírás eltünteti a ré-
gi szövegek maitól különböző jellegzetességeit és nyelvjárási sajátosságait. Kérdés 
azonban, hogy a régi ortográfia mennyiben tükrözi az egykori szerzők valóságos 
nyelvállapotát. Számolnunk kell azzal, hogy a régi magyar nyelv, a maihoz hasonlóan, 
nemcsak nyelvjárási különbségekben volt gazdag, hanem más jelenségek is formálták 
írásban kiábrázolt arculatát. Kellett lennie akkor is iskolázatlan, tudatlan, faragatlan, 
parlagi beszédnek, és ellentéte is nyilván létezett: az iskolázott, tudálékos, finomko-
dó, udvarias szóhasználat. Sőt nem zárható ki az idegen anyanyelvű könyvnyomtatók 
rossz magyartudása sem. Ezen jelenségek együttese hozta létre a különben akkor már 
százéves múltra visszamenő ortográfiát a XVI. században. Sajátos kölcsönhatás alakult 
ki, hiszen a másolók és a tipográfusok többnyire nem voltak azonos műveltségűek a 
szerzőkkel, akiket viszont a kéziratok és a levelezés változatos helyesírása téríthetett 
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rosszabb útra. Az íródeákok, akik az írástudatlan nép peres ügyeit bírósági jegyző-
könyvekbe szóról szóra lejegyezték, nem vonhatták ki magukat a tanúvallomások 
nyelvezetének hatása alól. A XVI. században még voltak egyes szerzők, így Balassi 
Bálint is, akik saját kiejtésük szerint írtak, de később az ilyen egyéni helyesírás meg-
szűnt a kialakuló ortográfiai szokások következtében.

Mai helyesírásunk a szavak etimológiájának alaposabb ismeretén nyugszik, mint a 
régi. Illúzió tehát azt hinnünk, hogy a betűhív átírás a valóságos nyelvet jobban meg-
őrzi, hiszen pusztán csak a régi helyesírást konzerválja, a nyelvet magát nem képes 
rekonstruálni. Semmivel sem ad tehát hamisabb képet a modernizált helyesírás. Mai 
helyesírásunkat csak akkor nem kell követni az átírásban, ha következetlen, vagy a 
nyelv változása miatt formálódott át. Álljon itt néhány példa: vajon – valyon; széj-
jel – széllyel; keresztény – keresztyén; csendes – csendesz; zűrzavar – zúrzavar stb. 
Ügyelni kell a kihalt szavakra is, pl. alít, apol; a már nem használatos egybeolvasztott 
szóalakokra: medgyek = mit tégyek, metszesz = mit tészesz; szórövidítésekekre: or-
vosolhatlan, véttem, től; a magánhangzók kivetésére: láthatd = láthatod, tekinthetdsze 
= tekinthetedsze, megtölthetd-é? = megtöltheted-é?

A magánhangzók hosszúságát általában a mai helyesírás szerint kívánatos jelölni, 
ám a régiségben sokkal több volt a hosszú magánhangzó: hova – hová, tova – tová; 
ismer – ismér, legyen – légyen, megyen – mégyen; hagy – hágy, kel – kél. Ezeknek a 
hangalakoknak a váltakozását különösen rímhelyzetben kell mérlegelni.

Fontos tudnivaló az is, hogy a régi magyar nyelvben a latin eredetű, vagy a latin 
közvetítéssel átvett nevekben és szavakban az sz hangot s-nek, illetve zöngésülve 
nem z-nek, hanem zs-nek ejtették. Tehát Salamon, Sámson, Sámuel, Saul, Simon, Sá-
ra, Sidónia, Sátán, Ester, summa, apostol, május, sors; Matuzsálem, Mózses, Izsák, 
Ézsau, Ézsaiás, Ezsdrás, Zsuzsánna, Erzsébet, Józsué, Józsafát, József, Jézsus Kris-
tus, jezsuita, Jeruzsálem, Perzsia, Ázsia, Zsófia, Fruzsina, Múzsa, muzsika, balzsam, 
hozsánna, alamizsna, uzsora, zsinagóga, zsinat, zsoltár, izsóp, rózsa, stb. Az x ks-nek 
hangzott: Miksa (=Maximilanus), leksikon, taksa, voks, voksol; féniks, Sfinks. A 
g-betűt pedig gy-nek ejtették ki a magas magánhangzók előtt: evangyéliom, Gyehen-
na, kollégyiom, trágyédia, logyika, filológyia, theológyia, gyeográfia, astrológyia, 
Égyiptus, Virgyilius, Árgyélus, Gyeneva (= Genf), Egyed (=Aegidius), gyenerális, 
légyió, bugyelláris, spongya stb.

 A jelen kiadásban, textológiai tekintetben, viszonylag egyszerű volt a helyzet, hi-
szen egy kivételével, minden szövegnek csak egy forrása van, nem kellett tehát még 
stemmákat sem rajzolni. A szövegjavításokat többnyire a megkívánt értelem és az 
irodalmi mintával való egybevetés segítette. A töredékes Demeter-história okozta a 
legtöbb nehézséget.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a RMKT-kötetekben ott legyenek a nótajelzésekhez 
kapcsolódó dallamok kottái is, hiszen a régi magyar irodalom szerzői valójában ének-
lésre szánták verseiket. A dallamok biztosították a versformák pontos ritmizálását, s 
egyúttal nagyban megemelték a szövegek élvezhetőségét.
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A jelen kötet munkálatait az NKFIH Bogáti-pályázatának keretei között, csapat-
ban végeztük, azaz annak szinte az összes részében mindenki együttműködött. A 
feladatokat úgy osztottuk fel egymás között, hogy a világi históriás énekeket Ács Pál 
és Szentmártoni Szabó Géza, a vallásos verseket Pap Balázs és tanítványai, Etlinger 
Mihály, és Szatmári Áron rendezte sajtó alá és látta el jegyzetekkel. Zsupán Edina a 
görög filológiai kérdéseket tisztázta. A kötet végére kerültek az énekek szövegéhez 
párosítható dallamok kottái, a rövidítésjegyzék, valamint a különféle mutatók. Kö-
szönettel tartozunk lektorainknak, Balázs Mihálynak és Újlaki-Nagy Rékának, akik 
főként az unitárius és szombatos teológia és egyháztörténet kérdéseiben láttak el 
hasznos tanácsokkal. Csörsz Rumen István a kottagrafikák elkészítésével, Petneházi 
Gábor Bogáti latin verseinek fordításával, Molnár Dávid (ELTE) néhány fontos gö-
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Ács Pál – Szentmártoni Szabó Géza
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1.

SZÉP HISTÓRIA AZ TÖKÉLETES ASSZONYÁLLATOKRÓL

Ad notam: „Gondja közül egy fő gondja embernek” etc.

1575

Argumentum & dedicatio in capitibus versuum

Digna nurus solidis Plutarcho autore camœnis
    Hic canitur thalamis nupta petenda tuis.
Hæc Figulus nuptis exempla Bogathius apta
    Nicoleos patriis reddidit ipse modis,
Et tibi regali Martine vir optime sede
    Edito, Desina carmina donat humo.
Consule non munus, sed mentem æquique; bonique;
    Nam scio te meritum dona priora virum.
Et tamen hæc etiam nonnullum pondus habebunt
    Dona tuæ laudis teque merere ferent.

  1. Dicsíretes sok asszonyállatokról,
   Emlékezem nemes jámborságokról,
   Hogy a mi feleségink is azokról
   Tanuljanak drága szép példájokról.

 5 2. Jámbor asszonnak régen azt mondották,
   Kit háza kővül sohul nem gyaláznak,
   De nem is dicsírik, sem magasztalják,
   Mert azt csak ura esmérje, azt hadták.
 
  3. Gorgias bölcs ez mellé azt mondotta,
 10  Jámbor asszonnak szépségét ne tudja
   Sok ember, orcáját néki ne lássa,
   De jó hírét-nevét minden hallhassa.
 
  4. Neveket, jó híreket azkik hadták,
   Azokról szép históriákat írtak,
 15  De magyarok között azt nem hallották,
   Rólok beszéllenék, ha meghallgatnák.
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20 HISTÓRIÁS ÉNEKEK

Primum exemplum Phocenses fæminæ

  5. Az házasság kötele szeretete
   Soknál csak addig tart, míg ura pénze,
   Avagy még ílete, jó szerencséje,
 20  Ezeknek régi példát mondok éltekbe.
 
  6. Nagy had vala régen Görögországban,
   Két szomszéd tartomány öszvevívásban,
   Phocis és Thessalia nevek vala,
   Ez két had immár szembeszállott vala.

 25 7. Vala fő úr Phocis tartományában,
   Dayphantes egy tanácsot monda,
   Hogy feleségeket egy fő városban,
   Gyermekekkel hadnák egy erős házban.
 
  8. Rettenetes szándokát ellenségnek
 30  Kímek által mert régen megértették,
   Nem akarnák gyermekek rabbá estét,
   Jámbor feleségek küsebbülését.

  9. Városnak egyik tágos utcájában
   Asszonynépnek serege megszállana,
 35  Lönne kővül sok rakás fa és szalma,
   Ehöz hagyva lönne egynéhány szolga.

  10. Sőt az veszedelmet ha ők értenék,
   Az asszonynépeket mind ott égetnék,
   Ez tanács az egész hadnak mind tetszék,
 40  Egy ember lőn, kinek jobb tanács tetszék.

  11. Szóla azért, hogy néki így tetszenék,
   Asszonyoknak tanácsot megizennék,
   Ha azok is az tanácsnak engednek,
   Úgy kellene ez dolgot rendelniek.

 45 12. Ott ha nem tetszenék ez asszonyoknak,
   Azmit ők javallnának, abba hadnák,
   Mert én semmiképpen nem mondom jónak,
   Hogy kételen őket vetnők halálnak.
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21SZÉP HISTÓRIA AZ TÖKÉLETES ASSZONYÁLLATOKRÓL

  13. Lőn hír ebben ottan asszonynépeknek,
 50  Dayphantes tanácsát mind dicsírék,
   Tisztességre nagy jónak azt itílék,
   Mert urok után élni nem tetszenék.

  14. Ím, hogy immár szembe szállottak vala,
   Az ellenséget ők megverték vala,
 55  Asszonyok szándoka jobbra fordula,
   Jó nevet vallának ez tanács mia.

Secundum exemplum Meliæ fæminæ

  15. Dolgát sok jó asszonyoknak elhagyom,
   Csak egynéhánnak jó voltát megmondom,
   Asszonyember nyelve minémű, tudom,
 60  Titok nálok nemigen áll, azt hallom.

  16. Igen szoros földe Melus szigetnek,
   Benn laknak vala régi görögek,
   Egy falkán földekből eleredének,
   Hajón lakóföldet hogy keresnének.

 65 17. Sereg Caria országba kiszálla,
   Egy váras őket jó kedvvel fogadá,
   Jó falka mezőit nékie osztá,
   De szaporodását látván, megbáná.

  18. Polgárok azért egymással szólának,
 70  Egy lakásra vendégnépet behínák,
   Lakásban mind egyig őket levágnák,
   Ezt hallgatja egy leány, de nem tudják.

  19. Leány nemes személy, neve Caphena,
   Nympheus az vendégnépnek hadnagya,
 75  Ez ifjat igen szereti Caphena,
   Az tanácsot azért néki megmondá.
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22 HISTÓRIÁS ÉNEKEK

  20. Vendégségbe másodnap hívatának,
   Hadnagy ezt izené az polgároknak,
   Az görögek lakozni úgy nem szoktak,
 80  Hogy feleségek együtt ne volnának.

  21. Tőnek ők ebben könnyen engedelmet,
   Hadnagy megbeszélé leány beszédit,
   Az várasnak megmondá végezését,
   Azért hozzátanítá minden népét.

 85 22. Az lakásba puszta kézzel mennének,
   De feleségeknél lönne fegyverek,
   Az asztalnál mind sáhoson ülnének,
   Ha mi lönne, mind fegyverre kelnének.

  23. Renddel lakásban már hogy ülnek vala,
 90  Az görögeknek füle résen vala,
   Vacsorának ím szinte jobb korában
   Az polgárok az harcra jelt adának.

  24. Csakhamar ott fegyverre mind kelének,
   Görögek mind igen emberkedének,
 95  Az álnak tanácsot ők mind ottveszték,
   Bőv Caria földét is mind megvövék.

  25. Házastársul ottan vövé az leánt
   Az hadnagy Nympheus a szép Caphenát,
   Megírták az asszonyok bátorságát,
 100  Dicsírik férjekért hallgatásokat.

Exemplum III. Thirrhenæ

  26. Olyat én nem tudok, most ki találna,
   Ki uráért mindenekre kész volna,
   De nagy dicsíretet bizony vallana,
   Illik erről asszonnak tanólnia.
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23SZÉP HISTÓRIA AZ TÖKÉLETES ASSZONYÁLLATOKRÓL

 105 27. Athenae városa, Görögországba,
   Ennek ellenébe mely sziget vala,
   Abba futott thirrhén nép szállott vala,
   De ezt az görög barbarusnak mondja.

  28. Vadnak nőtelen, igen gondolkodnak,
 110  Szigetből tengeren el-kiszállának,
   Athéne határon ők kóborlának,
   Egy-egy leánt magoknak kapdosának.

  29. Történék szaporodások azoknak,
   De görögek mondák azt pogán magnak,
 115  Azért atyjokfiainak nem tartják,
   Üdő múlva szigetből is kihajták.

  30. Onnan azfelé más nép előbb szálla,
   Taenarus havasa alatt megszálla,
   Spárta város határában ez vala,
 120  Melynek jó hadviselő népe vala.

  31. Rabok nagy hada támada Spártára,
   Ez had ellen az futott nép támada,
   Spárta népe mellett magát mutatá,
   Ebből Spárta várasába becsúsza.

 125 32. Engedék meg nékik az spártaiak,
   Jótétekért hogy várasban laknának,
   Házasságra köztek szabaddá hagyák,
   Leányokat azért nékik adának.

  33. Csak tisztviseléstől őket kitilták,
 130  Tanácsba, mint jövevínt, nem bocsátják,
   Thyrrénusok fiai sokasulnak,
   Spártában ők sokká szaporodának.

  34. Azután csak nem sok üdő tölt vala,
   Felőlek városban pokol hír vala,
 135  Támadást akarnak tenni várasban,
   Hogy az tanács szabad nékik nem volna.
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24 HISTÓRIÁS ÉNEKEK

  35. Megfogdasák őket, erősen tartják,
   Hogyha az hírt rájok bizonyíthatnák,
   Spártában fejenként őket levágnák,
 140  Mert jól tött várasokra támadtanak.

  36. Oly gyakorta ő jámbor feleségek
   Tömlectartóktul hozzájok kéredznek,
   Sok kérések után ők megengedék,
   Urokhoz tömlecbe mind beereszték.

 145 37. Erre inték, mint szerelmes férjeket,
   Vennék feleségek öltözeteket,
   Fejekre asszonyok főfedeleket,
   Hamar tömlecből mentenék fejeket.

  38. Nem kémélenék értek őmagokat,
 150  Készek elszenvedni minden kénokat,
   Csak urok menthetnék meg őmagokat,
   Hadnák nékik tömlecbe ruhájokat.

  39. Jó tanácsát jámbor feleségeknek
   Megfogadák, tömlecből kimenének,
 155  Mert a tömlecőrzők meg nem esmérék,
   Azért őket békével elereszték.

  40. Sereget ők csakhamar készítének,
   Mert sok rabnak szabadságot igírnek,
   Taygeta hegyre telepedének,
 160  Ez seregtől Spárta ott megfélemlék.

  41. Hamar vélek szerződnie kezdének,
   Hogy földekből békével felkelnének,
   Mindenestől föld-keresni mennének,
   Ezt jó kedvvel őnékik megengednék.

 165 42. Jó földre ha mikor ők szállanának,
   Spártának vejinek magokat hínák,
   Ipoktól magokat ki sem tagadnák,
   Erre az ifjak örömest hajlának.
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25SZÉP HISTÓRIA AZ TÖKÉLETES ASSZONYÁLLATOKRÓL

  43. Készülének, hajókkal eredének,
 170  Jámbor feleségek vadnak mind vélek,
   Kréta szigetben sokan megülének,
   Asszonyok örök hírt így keresének.

Exemplum IIII. Milesiæ Virgines

  44. Csudálatos negyedik példám lészen,
   Milétus város leányiról lészen,
 175  Mondom azokról, kiknél a szemérem,
   Nem nagy kárnak tetszik, csak íze legyen.

  45. Ázsiának Milétus nagy városa,
   Csuda betegség városban támada,
   De csak a szép szűz leányokat bántja,
 180  Okát, orvoságát senki nem tudja.

  46. Nemes személyek megdühödnek vala,
   Eszek, elméjek eltávozik vala,
   A szörnyű halált mind kévánják vala,
   De akasztva magokat ölik vala.

 185 47. Immár sokan magok így ölték vala,
   Édes szüléjek sírván intik vala,
   Asszony barátjok attól tiltják vala,
   De semmi intés rajtok nem fog vala.

  48. Tilalommal az atyák nem használnak,
 190  Imitt-amott őrüzőket hadtanak,
   Az estrángra de oly szertelen futnak,
   Hogy semmi őrüzettel nem óhatják.

  49. Végre ördegi dolognak itílék,
   Nem emberi fűveszésnek, vesztésnek,
 195  Orvosságot már csak Istentől kérnek,
   De nincs vége szűzek dühösségének.
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26 HISTÓRIÁS ÉNEKEK

  50. Rémülése nagy vagyon az városnak,
   Rettenetes halálán leányoknak,
   Végre jó tanácsa egy vén jámbornak
 200  Végét éré e szörnyű nagy csudának.

  51. Tanácsban eszesen mind elgondolá,
   Leánnak drágább marhája mi volna,
   Kit ha elveszt, bátor ottan meghalna,
   Mert böcsűje jámborok közt nem volna.

 205 52. Halálnál, íletnél jobbnak ítílé,
   Az szemérmet még senki nem illette,
   Azért valamely őmagát megölte,
   Azt hagyá, hogy így legyen temetése:

  53. Azt a város piacán általvinnék,
 210  Temetni puszta mezítelen vinnék,
   Testét látni mindeneknek engednék,
   Az többit is evvel megijesztenék.

  54. Leányoknak meg kezde jőni eszek,
   Magokat felakasztani nem kezdék,
 215  Az nyavalya tőlek ottan távozék,
   Gyalázatos temetéstől félemlének.

  55. Az halál fájdalma annyit nem foga,
   Sem atyjok, anyjok intése, jó szava,
   Mint azmivel megfenyítették vala,
 220  Maga holtok után nem érzették volna.

  56. Magokat mutogatni asszonynépek
   Utcán, piacon, nem tartják elégnek,
   Tanácsban lakásban mostani szűzek,
   Beszédeket sem szeretem többinek.

 225 57. Jámbor asszony ágyából ha kikelne,
   Minden dolgát otthadnia kellene,
   Éji mívet senkinek ne beszéllene,
   Hajnalban mint járt, ha jó, ne hirdesse.
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  58. Sőt mihelt asszonybarátját találja,
 230  Urával éjjeli hadát megmondja,
   Azt akarja, hogy ez világ mind tudja,
   Bizont mondok, mert két fülem hallotta.

  59. Nincsen szemérem szavába leánnak,
   Jámbor ifjak ha mikor szavát hallják,
 235  Azt ítílik, őket már mind elhálták,
   Mert éjjeli dolgokról álmadoznak.

  60. Várasunkba egyre szándékom vala,
   Leánynézni ez minap mentem vala,
   De nem tetszék egy előbe az párta,
 240  Ebhöz jöjjen az eborca leánya.

  61. Példát jámbor asszonyokról beszélek,
   Nehéz ne legyen, ha kiket megfeddek,
   Dicsírném, ha most is olyant találnék,
   Énekembe annak bizony helt adnék.

Exemplum V. Lucretia

 245 62. Tudom, Lucretia dolgát jól tudják,
   Azkik régi históriát olvosták,
   Mását annak, vélem, hogy nem hallották,
   Jó asszonyok róla énekem hallják.

  63. Az olasz nemzet régen kicsin vala,
 250  Rómát hét hegyen rakni kezdték vala,
   Immár heted királya annak vala,
   Kevély Tarquiniusnak híják vala.

  64. Poklul jutott vala az királyságba,
   Mert álnakul királyt megölte vala,
 255  Hadban azért jó szerencséje vala,
   Nagy haddal Ardea várát megszállá.
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  65. Erős vala az városnak kőfala,
   Látja, hogy ostrommal nem férnek hozzá,
   Vár körül népét táborba szállítá,
 260  Éheztetéssel megvenni akará.

  66. Tésznek azonban nagy lakást vitézek,
   Kártya-, kockajáték, mulatás köztek,
   Három tisztes fia királynak vélek,
   Sextus vala neve az kisebbiknek.

 265 67. Eszesb, serénb a többi közt ez vala,
   Úrfiakat egykor vendéggé hívá,
   Hogy a bortól jó kedvek jutott vala,
   Beszéd asszonnépekről támadt vala.

  68. Nejét ki-ki szertelen magasztalja,
 270  Férje honn nem létiben mit csinálna,
   Vitéz Collatinus ott előálla,
   Jámbor feleségéről csak ezt mondá:

  69. Dicsírni sok szóval az én társomat,
   Én nem szoktam az nemes Lucretiát,
 275  De annak nem hagyok igen sok órát,
   Megmutatom társom nagy jámborságát.

  70. Azki feleségét jámbornak véli,
   Mit mível otthon most, azt igen veti,
   Vélem induljon, majdan megesméri,
 280  Társom hogy mindeneknél jobb, megérti.

  71. Táborból hamar el-hazainduljunk,
   Jó lovakat ezennel nyergeltessünk,
   Esse léleké, nám, mind ifjak vagyunk,
   Feleségünket mimagunk megkémljük.

 285 72. Valakit mi dologban mi találunk,
   Jámborságát asszonnak arról mondjuk,
   Nyertes embernek ugyan csak azt valljuk,
   Kinek társát jó dologban találjuk.
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  73. Ifjaknak ez tanács ott jónak tetszék,
 290  Vacsora felől ők mind felkelének,
   Estvefelé Rómába igetének,
   Szinte sötétben városba érének.

  74. Sextus házához ottan indulának,
   Király három menyit mind együtt kapák,
 295  Vadnak jó lakásban, ők nem bánkódnak,
   Nem gondolják, urok most hol volnának.

  75. Hamar onnét úrfiak eltérének,
   Collatia városba sietének,
   Lucretián az szer, őtet megkímlék,
 300  Collatinus feleségét meglelék.

  76. Az éj immár jól elhaladott vala,
   Szolgálók közt jámbor asszony ül vala,
   Gyapjat fonnak, őmaga is varr vala,
   Köztek asszony eképpen beszél vala:

 305 77. Ez bárson dolmánt csinálom uramnak,
   Két kezemmel én szerelmes társomnak,
   Hagyjátok el most egyéb dolgatokat,
   Végezzük el ma ennek ő varrását.

  78. Küldem ezt holval uramnak táborba,
 310  De mit hallottak, kérlek, az városban,
   Mikor kijártak szolgáim piacra,
   Mondják-é, ha még soká lésznek oda?

  79. Fene város, vajh, te gonosz Ardea,
   Hogy te mertél támadnia Rómára,
 315  Sok jó asszony vagyon miattad búba,
   Urokot féltik, mint járnak az hadba.

  80. Isten hozza csak egészségben őket,
   De szertelen igen féltem egyemet,
   Tudom szűvét és nagy vakmerőségét,
 320  Meghasad szűvem, úgy féltem életét.
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30 HISTÓRIÁS ÉNEKEK

  81. Gyenge szép orcáján könnyü csordula,
   Dolgát elhagyá, magát elbocsátá,
   Ura onnan kővül ám megszólítá,
   Ne félj, társom, ím, megjöttem – azt mondá.

 325 82. Úgy tetszék, ugyan megelevenüle,
   Urához kifuta, nyakon ölelé,
   Urát úrfiakkal a házba vivé,
   Tisztességgel az vacsorán vendéglé.

  83. Lucretia szépsége, jámborsága
 330  Ifjú Sextust kévánságra indítá,
   Akkor ifjak megtérének táborba,
   Hajnal előtt jutának az vár alá.

  84. Vagyon király fia pokol szándékban,
   Igen jut eszébe szép Lucretia,
 335  Ebben immár egynéhány nap múlt vala,
   Másodmagával titkon elindula.

  85. Sötét estve juta Collatiába,
   Collatinus házához ő beszálla,
   Nincs asszonnak hozzá semmi gyanója,
 340  Mert ura vér szerént Sextusnak bátyja.

  86. Nem jelenti ifjú semmi szándékát,
   Az jó asszony készíttete vacsorát,
   Tisztességgel tartá, mint király fiát,
   Mindenben jámborul viselé magát.

 345 87. Végre alonni üdő már hogy eljött volna,
   Késérteté külen egy ágyasházba,
   De semmit nem alhatik király fia,
   Szándékát megtekélleni akarja.

  88. Pokol betegség gyomrát igen bántja,
 350  Megrontani az jó asszont akarja,
   Az ház népe hogy jó álomban volna,
   Véli, dolgát hogy senki nem tudhatja.
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  89. Tőrét ragadá, az ágyból felkéle,
   Lucretia ágyasházára méne,
 355  Aludtában kezét mellyére veté,
   Kit nem fogott vala még lator keze.

  90. Ímé, hogy álmából felrázta vala,
   Sextus az asszonnak eképpen szóla:
   Vesztegj, egyet ma ne szólj, Lucretia,
 360  Sextus nevem, vagyok az király fia.

  91. Sextus vagyok, éles tőrem kezemben,
   Ha egyet szólasz, életed veszélben,
   Asszony álmas szömmel reszket kezében,
   Nem tud reméleni semmit éltében.

 365 92. Érti immár okát az vendégségnek,
   Sextus megbeszélé ő nagy szerelmét,
   Kéri, forgatja asszony ember szűvét,
   Nem felejti ez között fenyítését.

  93. Csuda tökéletes az asszony vala,
 370  Semmi beszéd, fenyíték nem fog rajta,
   Halállal is keveset gondol vala,
   De végre nagyobbal fenyíti vala.

  94. Semmit, egyem, nem hosználsz jó híreddel,
   De adlak uradnak hamis híremmel,
 375  Hogy kaptalak egy lovászlegényeddel,
   Ezt ágyadban itt ölém meg ezennel.

  95. Ennek vére lészen én bizonyságom,
   Ezt az uradért öltem meg, azt mondom,
   Hogy rajta lött szeplőt én megtoroljom,
 380  Úgyis meghalsz, de nagyobb gyalázatban.

  96. Megrettene ezen az jámbor asszony,
   Holta után jövendő gyalázaton,
   Hogy egy rabbal vétkezett ily nagy asszony,
   Kedvét tevé az latornak az asszony.

RMKT-Bogáti.indb   31RMKT-Bogáti.indb   31 2018. 05. 14.   16:26:162018. 05. 14.   16:26:16



32 HISTÓRIÁS ÉNEKEK

 385 97. Piros hajnal előtt táborban vala,
   Sextus e dolgon nagy örömben vala,
   Lucretiának keserű bút hagya,
   Magát jámbornak már ő nem tarthatja.

  98. Léte napján bátor ő megholt volna,
 390  Immár ő élete kész halál volna,
   Urát, édesatyját hamar hívatá,
   Fő-fő barátival jöjjenek hozzá.

  99. Az követtel gyorsan ők indulának,
   Asszont ágyasházba sírva találák,
 395  Ura kérdi, ha békével volnának,
   Sírva mondá asszony, hogy nem volnának.

  100. Békessége mert hogy lehetne annak,
   Azmely jámborságától megfosztatik,
   Ágyadban vagyon nyoma más latornak,
 400  Testem szeplős, lelkem tudjad tisztának.

  101. Orcáját fedezi szégyenletébe,
   Két szemeit földre lefüggesztette,
   Dolgát mikor kezdé beszéllenie,
   Esmét nagy zokogva szakasztja félbe.

 405 102. Gyalázatját nagy keserven elkezdé,
   Ezt is, hogy királyfinak köszenhetné,
   Hogy rajta lött szégyent ki beszélhetné,
   Mert az gyalázat után meg nem ölte.

  103. „Azt az Isten látja, hogy szűvem tiszta,
 410  Noha testem ez gyalázattal romla,
   Halál lészen ennek nagy bizonysága,
   Hogy kisebbedem, Istenem, dolgomba.

  104. Tütöket fejenként csak arra kérlek,
   Az paráznát értem megbüntessétek,
 415  Ezért nékem adjátok kezeteket,
   Fogadjátok tü igaz hütöteket.
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  105. Házomhoz tegnap király fia juta,
   Vendég színnel ellenségem beszálla,
   Erővel megronta jámborságomba,
 420  Ha emberek vadtok, ezt ő megbánja.”

  106. Ím, fejenként néki fogadást tőnek,
   Ebben nem ítélék asszont bűnösnek,
   Az büntetést a királyfira veték,
   Ám lássátok – úgymond –, amit érdemlett.

 425 107. „Vallom én is ártatlannak magamat,
   De az bűnnek megfizetém jutalmát,
   Azmely asszony így veszti jámborságát,
   Vélem együtt inkább szeressen halált.”

  108. Semmit nem múlata, kését ragadá,
 430  Előttek ottan szűvében nyársolá,
   Földre esék, ráborula az atyja
   Asszony urával keserven siratá.

  109. Az testét város piacára vivék,
   Hamar sok népek az hírre gyűlének,
 435  Azmint asszonnak ők megesküvének,
   Bosszúállani királyra készülnek.

  110. Pártosoknak hadnagya Brutus vala,
   Vitéz Collatinusnak atyja vala,
   Még királynak az vár alá hír juta,
 440  Addég Brutus nagy hadával indula.

  111. Tarquiniust az országból kiverék,
   Jámbor asszonyok e példát megértsék,
   Az tisztességet ők igen szeressék,
   Urok hon nem létében megőrizzék.

 445 112. Az magyar nemzetre ugyan nem szólnék,
   Gonosz nevet, magyar valván, nem adnék,
   Hallom szokásokat asszonynépeknek,
   Szégyenlem megírni, amit művelnek.
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  113. Nem nagy kárnak tartják a gonosz nevet,
 450  Kedvelik csak az rút gyönyerűséget,
   Ha értik urok másfelé tekéntetit,
   Olcsón eladják az asszonyok berhét.

  114. Immár tökéletes jámbor nem tudja,
   Házasulásra ha lészen szándoka,
 455  Hol találjon ő oly jámbor leánra,
   Mert a szeplő kis kár nálok, megtudta.

VI. Exemplum. Chiæ

  115. Cius várasáról bizonnyal mondja,
   História például ezt is adja,
   Egész hét esztendeig forgásában
 460  Egy parázna sem találtatott abba.

  116. Oltalmazák ő nagy jámborságokat,
   Nem törvéntől tartották meg magokat,
   De mind azok a jó nevet gondolták,
   Hírek-nevek históriákban vadnak.

 465 117. Lucretiát, vajh, ha most is találnánk,
   Róla históriát talám írhatnánk,
   Örök hírt-nevet annak mi vallanánk,
   De városban, nem tudom, hol találnánk.

  118. Ezt tudom, jámbora hogy ezt nem bánja,
 470  Mert vélem együtt ugyan azt kévánja,
   Hogy mint ő, a többi is olyan volna,
   Azki bánja, az jó nevet utálja.

  119. Olyanoknak kedvét tudnám keresni,
   Ha igazat én nem tudnék mondani,
 475  Tudom, nékem meg is tudnák köszenni,
   De nem tudnak semmi jót nékem adni.
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  120. Senkit bizony evvel én nem gyalázok,
   Hanem mindeneket jóra tanítok,
   Jámbor asszont ritka madárnak mondok,
 480  Erről mégis egy példámat halljátok:

VII. Micca virgo & Megistona matrona

  121. Pogán fejedelem Görögországban,
   Aristotimus nagy kegyetlen vala,
   Elis tartományát ez bírja vala,
   Uraságban álnakul szállott vala.

 485 122. Az ő nemzetét nem szereti vala,
   Udvara népe gyülevísz nép vala,
   Azok tanácsát mindenben fogadja,
   De kegyetlensége szertelen vala.

  123. Tökéletes jámbor ő városába
 490  Philodemus egy szép leánya, Micca,
   Kinek erkölcse, termete nagy drága,
   Egy fő legény azt megszerette vala.

  124. Róla szüntelen gondolkodik vala,
   Neve fő legénnek Lucius vala,
 495  Az leánnak szót is ő adott vala,
   Nagy szerelmét megjelentötte vala.

  125. Ittas vala egykor, leányért külde,
   Leánt hívatja, nagy fennyen izene,
   Kegyetlenségben ura követője,
 500  Kénszerítteti éktelen szeretetre.

  126. Intik édes szülei, hogy elmenne,
   Mert szegények, kételenek mindenre,
   Leány taníttatott jó erkölcsekre,
   Eszesen felelt vala az intésre.
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 505 127. Sír, könyörög atyjának térden állva,
   El, nyilvánvaló bűnre, ne bocsátná,
   Szörnyű halált inkább mert ő kévánna,
   Hogynem éltét ez szeplőnek utána.

  128. Részegében az kegyetlen indula,
 510  Hogy az hivatalban mulatság vala,
   Philodemus házához mikor juta,
   Micca asszont nagy fenyegetve híja.

  129. Evvel is az Micca hogy nem gondola,
   Rajtavalót szaggatá, vernie fogá,
 515  Mezítelen leánt kénozá vala,
   Kire leány csak meg sem jajdult vala.

  130. Dicsíretes az leány megtörése,
   Atyját kéri, hogy az latrot enyhítse,
   Mert tőle e dolgot nem érdemlené,
 520  Ilyen szégyent házán hogy ne mívelne.

  131. De hogy könyörgése rajta nem foga,
   Ez méltatlanságot el-kikiáltá,
   Istentől ennek büntetését várná,
   Evvel az latrot inkább megindítá.

 525 132. Ím, nem tudja magát oltalmaznia,
   Fejét leány atyja ölébe hajtá,
   Azhol várja, hogy lehetne oltalma,
   Ott lőn Micca asszonnak ő halála.

  133. Dühes haragjában, részegségében
 530  Leánt megragadá atyja ölében,
   Ugyanottan megfojtá az kegyetlen,
   Mégsem telék kedve éktelenségben.

  134. Ily kegyetlenséget mind jól ért vala,
   Aristotimus herceg mind tud vala,
 535  De nála nem fog jámborok panasza,
   Sőt, az harag tére az várasokra.
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  135. Tanácsbeli fő-fő népek valának,
   Kik ez szertelenségről panaszlának,
   Egyéhányát levágatá azoknak,
 540  Mert nincs helye nála semmi igaznak.

  136. Ím, földekből nagy sokakat kiszínle,
   Mintegy nyolcszáz főembert számkivete,
   Kiket örök búdosásra ítíle,
   Ezek menének Aetolia földére.

 545 137. Polgárok, fő-fő népek izenének,
   Követ által uroknak könyörgének,
   Engedné meg gyermekek, feleségek
   Utánok ő földekből hogy mennének.

  138. Semmit könyörgésekre nem engede,
 550  De azután ugyan meghirdetteté,
   Asszonyok serege bátor elmenne,
   Urok után gyermekestől eredne.

  139. Ezen asszonyok nagy örömbe lőnek,
   Mintegy hatszázig mindjárást telének,
 555  Gyermekekkel, marhájokkal készülének,
   Híre lőn hercegnek e nagy örömnek.

  140. Mondhatatlan álnok szűve szándoka,
   De hogy inkább higgyék, szavát meghagyá,
   Asszonysereg hogy egyszersmind indulna,
 560  Álnak gondolatját de nem mutatja.

  141. Oly igen készülnek minden szerekkel,
   Némely ölebeli kis gyermekivel,
   Némely szekéren indult ő terhével,
   Városkapuhoz gyűlének mindennel.

 565 142. De hogy a sereg egyszersmind indula,
   Utánok az álnok herceg bocsáta,
   Asszonynépet megtérítötte vala,
   Nagy kegyetlenséget rajtok tött vala.

RMKT-Bogáti.indb   37RMKT-Bogáti.indb   37 2018. 05. 14.   16:26:172018. 05. 14.   16:26:17



38 HISTÓRIÁS ÉNEKEK

  143. Igen szoros útra őket állaták,
 570  Azmely szekereket azok fogadtak,
   Gyalog asszonyokra azokat hajták,
   Sem elő, sem hátra nem mozdulhatnak.

  144. Sokan az nagy szorosságban asszonyok,
   Szekerekről gyermekestől lehullnak,
 575  Azokon a szekereket ingatják,
   Ott sok gyermekek, asszonyok halának.

  145. Kegyetlenül a több gyalog sereget
   Egy csoportba szorítva hátul verik,
   Ostorokkal drabantok siettetik,
 580  Őket mind a tömlecbe bekergeték.

  146. Vivék minden marhájokat hercegnek,
   Ezen város népe igen kesereg
   Asszonyokért, de nem fog könyörgések,
   Megfizetnek majdan az kegyetlennek.

 585 147. Azt hallottam magyar példabeszédben,
   Azki oroszlánt tanít életében,
   Ebet ver előtte, szeligyüljön,
   Kegyetleneknek ez tanulság legyen.

  148. Egy vén Hellanicus vala városban,
 590  Ennek két szép fiát herceg levágá,
   Az vén jámbor ezen sokat hallgata,
   Már bosszúját megállaná, elszáná.

  149. Tőle semmit az herceg nem tart vala,
   Gyarló vénségét mert jól tudja vala,
 595  Ezenbe mind az asszonnépnek ura
   Szép haddal gyülekezik alattomba.

  150. Indulának haddal hazájok felé,
   Egy mezőre szállának város mellé,
   Belől is igen jő a nép mezőre,
 600  Már kétfelől jó falka sereg gyűle.

RMKT-Bogáti.indb   38RMKT-Bogáti.indb   38 2018. 05. 14.   16:26:172018. 05. 14.   16:26:17



39SZÉP HISTÓRIA AZ TÖKÉLETES ASSZONYÁLLATOKRÓL

  151. Búsul ezen az kegyetlen, hogy hallá,
   Város népe hogy tőle elpártolna,
   Az számkivetett nép is rajta volna,
   Az tömlecbe asszonyokhoz indula.

 605 152. Rettegteti, ijeszti asszonyokat,
   Ha vár alól el nem küldik urokat,
   Előttek fogattatja magzatjokat,
   Nagy kénokkal ott vesztené azokat.

  153. Erre az asszonyok csak hallgatának,
 610  Sok fenyigetésen semmit nem adának,
   Köztek egyet híttak Megistanának,
   Felesége vala Timoleonnak.1

  154. Gazdag, mind urastól főnemes vala,
   Eszes, jámborságos, nagy híres vala,
 615  Herceg előtt ez csak fel sem költ vala,
   Az többit is felkelni ez nem hagyá.

  155. Asszony így felele: „Ha eszed volna,
   Nékünk nem parancsolnád, férfi valván,
   Hogy urunkat, azmi kellene, arra
 620  Nagy paranccsal vennők kévánságunkra.

  156. Lám, tudod, férfiú nagyobb asszonnál,
   Minket hozzájok békével bocsátnál,
   Erről szembe szólnánk, mint urainkkal,
   Nem távoly fenyegetni nagy paranccsal.

 625 157. Illik-é, hogy távoly nékik izenjünk,
   Simon módra innen házul turálnunk,
   Ne véld, hogy mi urunkat meggyalázzuk,
   Kiket te tanácsodból meggyaláznánk.

  158. Minap beszédedben nagyot kapontál,
 630  Fogadásodban semmit meg nem állál,
   Minket őhozzájok el nem bocsátál,
   Afelett e tömleccel nyomorgatál.

612 Tymoleonnak [elírás]
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  159. Azt ne véld, hogy mi kételenségünkbe
   Urunkat megcsaljuk igíretedre,
 635  Aki száját a kása megégette,
   Az mezőben is a tarlón fél tőle.

  160. Róla úgy érts, urunk nem oly bolondak,
   Hogy miértünk hazájokat2eladnák,
   Város szabadságára szándokoztak,
 640  Halálunkkal azért ők nem gondolnak.

  161. Tőled ha megmenthetik hazájokat,
   Sokkal nagyobb jót ők avval találnak,
   Hogynem mennyi kárt ők most abba vallanak,
   Ha itt velünk veszted mi magzatinkat.”

 645 162. Ím, haragját tovább már nem tarthatá,
   Az asszonnak kis fiáért bocsáta,
   Anyja előtt hogy szörnyen letaglássa,
   Az többi közt fogházba játszik vala.

  163. Nevén fiát Megistona szólítá,
 650  Az gyermekek közül hozzája hívá,
   „Siess elő, fiam, te halálodra,
   Még kevesebb kénnal meghalhatsz.” – mondá.

  164. „Előbb érjed, fiam, életed végét,
   Ez nyavalyát emberkorba ne érjed,
 655  Melybe szegény hazánk most eped, süllyed,
   Azt még te most, édes fiam, nem érted.

  165. Vajh, inkább akarom most halálodat,
   Hogynem ez korodban te rabságodat,
   Mikor nem érdemletted az fogházat,
 660  Könnyebb szememmel látnom halálodat.”

638 haioiokat [értelem]
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  166. Ímé, hogy asszony nagy bátron ezt mondá,
   Herceg kivont szablyával megfutama,
   Dühös haragjában levágja vala,
   Ha egy jó embere engedi vala.

 665 167. Ragadá kezét ez, megtartóztatá,
   Fejedelemhöz nem illik, azt mondá,
   Sőt, férfiúhoz éktelennek alítá,
   Kezét asszonyember-vérbe hogy mártsa.

  168. Okos ember vala, Cylon a neve,
 670  Jó beszéddel herceget csendeszíté,
   Asszonnépek elől onnan kiinté,
   De hercegre vala nagy gyűlölsége.

  169. Pártosoknak egyik ez Cylon vala,
   Kiket Hellanicus mellé vött vala,
 675  Azért urához mind jó színt mutata,
   Udvarában minden nap együtt vala.

  170. Telének az vén Hellanicus mellé,
   Egynéhányan tanácskoztak hercegre,
   Immár az hagyott nap elközelgete,
 680  Hellanicus hogy lefeküvék estve.

  171. Ím, álmába feje felé beálla,
   Megholt két fiának egyik azt mondja:
   „Mit aluszol, édes atyám!” – kiálta –,
   „Holnap ez egész várasnak léssz ura.”

 685 172. Megvirrada, ezen nagy bátron vala,
   Pártosokat e dologhoz oktatá,
   Aristotimus herceg egy hírt halla,
   Hogy haddal jőne mellé egy barátja.

  173. Örömében mene város-piacra,
 690  Semmit nem fél, csak inas sincs utána,
   Véle Cylon, tudja, hogy jó barátja,
   Ezt mikoron Hellanicus meglátá,
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  174. Semmi jelt az pártosoknak nem ada,
   Csak kezét az égre emelte vala,
 695  Őket beszéddel reája nódítá,
   Az harcot ott Cylon elkezdte vala.

  175. Előttek az herceg ott megfutamék,
   Egy kápolnába szalada, elérék,
   Sok hegyes tőrrel az latrot megölék,
 700  Testét város piacára kivivék.

  176. Dolgát asszonyfelesége hogy hallá,
   Ágyasházba futa, azt jól bezárlá,
   Ott őmagát addig felkötte vala,
   Míg az pártos nép az udvarba juta.

 705 177. Elékapák herceg két szép leányát,
   Eladók, ékesek, gyöngyek valának,
   Éktelen szeplősíteni akarják,
   Azután ezeket megölni szánák.

  178. Erre az megbúsult nép indult vala,
 710  Herceg kegyetlenségét jól gondolja,
   Az fogoly asszonyokkal Megistona
   E szándokba őket találta vala.

  179. Dorgálni polgárokat igen kezdé,
   Nagy méltatlanságnak ezt ő jelenté,
 715  Semmi kegyelem ővélek nem érne,
   Ez tanácson minden megcsendesüle.

  180. Ímé, leányokat anyjokhoz vivék,
   Halni mint akarnak, azt megengedék,
   Az nagyobb leveté ő selyemövét,
 720  Hogy magát felkötné az anyja mellett.

  181. Torkára fojtá, az öccsét is inté,
   Azmit tőle látna, mind azt mívelné,
   Vitézi nemzetit ne küsebbítse,
   Az haláltól semmit meg se rettenne.
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 725 182. Öccse megkapá, ezen kéri nénjét,
   Hogy engedné néki az első rendet,
   Nem nézhetné halva szerelmes nénjét,
   Megengedé az jó leány kérését.

  183. „Drága példa” – öccsének így felele –,
 730  „Édes öcsém, semmi még életembe
   Nálam tagadva nem volt kérésedre,
   Ezt is megengedem utolsó kértedre.

  184. Énnékem bizony nincs nagyobb keservem,
   Minthogy téged halva látlak előttem,
 735  Halálnál ezt én nehezben tűrhetem,
   De tehozzád ezt kévánja szerelmem.”

  185. Sőt, arra is öccsét igen oktatja,
   Mint kösse, hogy hamarább meghalhatna,
   Míg meghala, a leány mind megvárná,
 740  Testét férfiszemtől igen takarja.

  186. Ím, az megholt testet fáról leódá,
   Őmaga körűle forog s takará,
   Megistona asszony ám ott áll vala,
   Az tisztes leány azt így kéri vala:

 745 187. Ne hadná a testet fosztogatnia,
   Őkörüle férfi ne tapogatna,
   Ezekután magát felkötte vala,
   Nemes bátorságok nagy példa vala.

  188. Aristotimus herceg így járt vala,
 750  Felesége, leánya mind meghala,
   Város szabadsága helyére álla,
   Ez legyen kegyetleneknek egy példa.

  189. Csodálatos eszét és jámborságát,
   Asszonyok, kövessétek Megistonát,
 755  Leányoknak hagyom a két szép leánt,
   Vélek öszve az nemes leány Miccát.
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VIII. Exemplum Aretaphila

  190. Arra szándokom vagyon, asszonynépek,
   Drága példákat hogy írjak tünéktek,
   Ne bánjátok hosszát ti ez éneknek,
 760  Sok orvoság kell ti betegségteknek.

  191. Rajtatok, kérlek, jó beszédem fogjon,
   Bizony gonosztokat én nem kívánom,
   Nekem is anyám volt, én azt jól tudom,
   Oskolába néha én is szomjúztam.

 765 192. Megnézném, ha tőletek én nem félnék,
   Ti természetekről írnak sok bölcsek,
   Engem oly igen megijesztettenek,
   Hogy leánt keresni én majd nem mérek.

  193. Jóra intőknek azért helyt adjatok,
 770  Házasság szerelmét tü megtartsátok,
   Uratoknak amivel tartoznátok,
   Arról példáimat immár halljátok.

  194. Nemes személy régen Aretaphila,
   Afrikában az Cyrene3városban,
 775  Termete, szépsége nagy kedves vala,
   De esze s jámborsága drágább vala.

  195. Adák leánt egy szép nemes ifjúnak,
   Ifjú gazdag Phedimásnak azt hítták,
   Nicocrates hercege az városnak,
 780  Kegyetlenül veszti népét városnak.

  196. Dühös kegyetlenségében nagy sokat,
   Levágatá polgároknak az javát,
   Azok közt az Aretaphila urát,
   Álnakul elveszté az nemes ifjat.

774 Cynere [sh.]
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 785 197. Ottan Aretaphilát hozzávivé,
   Asszony soká ellentartó lőn benne,
   Ura halála forog mind előtte,
   De kígyónak farkavágta eszében.

  198. Nagy kegyetlenségét minden nap látja,
 790  Azmint lehet, keménységét lágyítja,
   Asszonnak az herceg sokba enged vala,
   Mert szerelme hozzá szertelen vala.

  199. Asszony ura szerelmét is gondolá,
   De hazája vesztét oly igen szánja,
 795  Az sok hamis vádot minden nap hallja,
   Ki miatt az főnépek vesznek vala.

  200. Tőle várnak mindenek csak oltalmot,
   Mert város ereje megfogyatkozott,
   Polgároknak nagy soka elbúdosott,
 800  Az fő-főtanács mind levágattatott.

  201. Hazájokból sokan elfutnak vala,
   De azkik el nem szaladhatnak vala,
   Titkon magokat kivitetik vala,
   Mintha temetni vinnék ki ládába.

 805 202. Vivé Nicocrates ezt is eszébe,
   Városkapura drabantokat szörze,
   Azmely halottat vinnének zséllyébe,
   Lángaló vasat sütnének az testre.

  203. Metélnék, gyakdosnák késsel a testet,
 810  Halott gyanánt ne vinnének oly embert,
   Ki érdemlene hercegtől büntetést,
   Aretaphila is mind látja ezeket.

  204. Oly igen kesereg szegény városon,
   Azon vagyon, uráért bosszút álljon,
 815  Sok árvát, nyomorultat szabadítson,
   De nincs véle segítője egy tanácson.
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  205. Csak azt gondolja, urát mint veszthesse,
   Végre elszáná, urát megétesse,
   Mint adja be, immár azon vagyon esze,
 820  Megírék az jó asszont a szörzésbe.

  206. Oly igen inti herceget az anyja,
   Asszont vitetné legottan halálra,
   Herceg az asszonyhoz megenged vala,
   Mert szerelme hozzá igen nagy vala.

 825 207. Nagyon reáerősödett az bába,
   Asszony mindenre bátron felel vala,
   Végre beszédét hercegre fordítá,
   Hogy az ital nem mérges ital volna.

  208. „Sok irigyim vadnak, jól értem – monda –,
 830  Hogy Isten engem ily naggyá tött volna,
   Kegyelmed szerelme hozzám nagy volna,
   Az főasszonyoknak ez nehéz volna.

  209. Vallom azért, hogy én néked ez italt,
   Arra csináltam volt az orvosságot,
 835  Hogyha azok beadnának tenálad,
   Ezzel a szeretet maradna nálad.

  210. Lám, ha magam szerettetni akarnám,
   És az orvosságot arra csináltam,
   Talám ezt gondoltam bolondságomban,
 840  Ez, ha bűn is, halált nem érdemlettem.”

  211. Ezeket hogy nagy bátor szűvvel mondá,
   Hogy megvallatnák, herceg parancsolá,
   Herceg anyja asszonnak vallatója,
   Ez egy igen kegyetlen aggné vala.

 845 212. Nem vehete ugyan semmit ki tőle,
   Noha keményen asszont vesztegeté,
   Az jó asszony azt mind békével tűré,
   Rajta a bába elfárada végre.
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  213. Olyha megbáná csakhamar ő dolgát,
 850  Herceg ártatlannak találá társát,
   Mindenben nagy szerelmet hozzá mutat,
   Csak felejthetné ő nagy kénvallását.

  214. Nem hagyá szándokát az asszony hátra,
   Immár a kénokat is mind gondolja,
 855  Tudja, hogy avval örök hírét hagyja,
   Ha édes hazáját szabadíthatná.

  215. Más urától vala egy szép leánya,
   Leány immár szintén eladó korban,
   Az hercegné öccse Leandrus vala,
 860  Ő a leánt ennek szerzette vala.

  216. Vivé Leandrus az leánt hozzája,
   Anyja megtanította vala leánt,
   Mint gerjesztené bátyjára az ifjat,
   Hogy tőle megmentené szép hazáját.

 865 217. Nagy sok baráti vadnak Leandrusnak,
   Nicocratest, az bátyját szidalmazzák,
   Nagy kedvet tönne ő napa-asszonnak,
   Ha az kegyetlent megölné, azt mondják.

  218. Végre a sok tanácsnak ő helyt ada,
 870  Bátyját, herceget titkon levágatá,
   De az dologban őmagát elbízá,
   Mert kegyetlen helyett kegyetlen vala.

  219. Semmiben az bátyja dolgát nem hagyá,
   Aretaphila ezt oly igen bánja,
 875  Hogy semmi nem kele ő szándokába,
   Mert hazája nincsen még szabadságba.

  220. Soká nem késék, egy urat támaszta,
   Leandrusra titkon az felindítá,
   Hogy Leandrus határiban rablana,
 880  Cyrene városát reászállaná.
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  221. Ennek neve Anabus Líbiában,
   Ezt vejére haragítá az asszon,
   Immár Anabus vala táborában,
   Leandrus olyha, megijedt, azt hallván.

 885 222. Mert hadnagyok, mellette való urak,
   Udvara népe az honlakást megszokták,
   Ott az harcot bizony nyerni nem fogják,
   Más módot az dologban találának.

  223. „Én, csak akard, jó fiam, azt művelem,
 890  Az frigyet Anabussal én megszerzem,
   Veled szembe legyen, azt is művelem,
   Mindent úgy végezzünk mi szemtűl szembe.”

  224. Napa tanácsán Leandrus megálla,
   Arra immár ők napot töttek vala,
 895   Az két herceg közhelyre kiszállana,
   Ezalatt Anabusnak asszony íra.

  225. „Téged erre kérlek, mint szomszédomat,
   Az kegyetlent nékem megtartóztassad,
   Véle mihelt én kimegyek tehozzád,
 900  Erre néked az város ád nagy sommát.

  226. Ezt Anabus titkon ott felfogadá,
   Immár az hagyott nap előjött vala,
   Leandrus csak az napával indula,
   Mert Anabust is puszta kézzel várta.

 905 227. Méne szembe Anabus nagy udvarral,
   Napa megfogatá vejét Anabussal,
   Bevivék tömlecbe nagy vigassággal,
   Anabus elméne az nagy sommával.

  228. Aretaphilának nagy eszességét,
 910  Kit művelt hazája szabadságáért,
   Minden rendbeli népek hogy megérték,
   Nagy örömmel eleiben sietnek.

RMKT-Bogáti.indb   48RMKT-Bogáti.indb   48 2018. 05. 14.   16:26:182018. 05. 14.   16:26:18



49SZÉP HISTÓRIA AZ TÖKÉLETES ASSZONYÁLLATOKRÓL

  229. Erre kérék, már vinné véghöz dolgát,
   Állja meg immár utolsó bosszúját,
 915  Az kegyetleneknek szaggassa magvát,
   Vigye szabadságra édes hazáját. 

  230. Kérésekre végre nékik engede,
   Herceg anyját megégetteték tűzbe,
   Herceget varrák egy farkas tömlőbe,
 920  Úgy veték, mint olyan jámbort, tengörbe.4

  231. Úgyan Aretaphilát megtisztelék,
   Mindenek, mint Istenekre, úgy néznek,
   Az asszonnak nagy dicsíretet tőnek,
   Mint hazája mentette jó embernek.

 925 232. Inték arra polgárok az jó személt,
   Venné reá város gondviselését,
   Nem akará az fejedelemséget,
   Elég, hogy szabadságba hagyá földét.

  233. Két kegyetlentől hazáját megmenté,
 930  Ifjú ura halálát el nem tűré,
   Várost polgárok kezibe engedé,
   Azután jámborul, özvegyen éle.

  234. Vélem, históriákat hallottatok
   Az özvegy Juditról, tanolhatnátok,
 935  Másik Judit bár ez legyen, asszonyok,
   Aretaphilától is tanuljatok.

  235. Ennek, azkit az Isten adott vala,
   Életében tisztán szerette vala,
   Halálát is megérted, hogy megtorlá,
 940  Kivel hazájának nagy jót tött vala.

920 tömlöbe [értelem]
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Exemplum IX. Camma

  236. Bódog házasságnak én azt itílem,
   Ahol tarthat vénségig a szerelem,
   Ha melyiket előbb kiviszi Isten,
   Ha jámbor, maradjon holtig özvegyen.

 945 237. Okát mondanám én tanuságomnak,
   Eszes házasok ezt meggondolhatják,
   Énekem5 végére ráhallgassanak,
   Most példákat mondok az asszonyoknak.

  238. Nemes személy vala Galatiába
 950  Egy szép leány, kinek a neve Camma,
   Jámborságát Plutarchus csudáltatja,
   Eszesség, bátorság minden dolgában.

  239. Jó asszonnak mi tiszti, megtanolta,
   Nagy emberségét mindenhöz mutatja,
 955  Kedves beszéde, díszes nyájassága,
   Azért őt mindenek szeretik vala.

  240. Kéré leánt házastársul magának
   Egy herceg, Sinatusnak néven hítták,
   Házasságba nagy szeretettel laknak,
 960  Ebbe soká de nem maradhatának.

  241. Vala Sinatusnak egy hív barátja,
   Sinorixes, közel való rokona,
   Hercegségbe asszony országba vala,
   Camma asszont az megszerette vala.

 965 242. Ezt gondolá, hogy Sinatust megölné,
   Asszonnyal ő kedvét nem tétetheté,
   Noha gyakran az gonoszra ingerlé,
   Álnaksággal ő Sinatust megölé.

 947 Ennękem [értelem] 962 Sinonixes [elírás]
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  243. Nem sok üdő múlván Cammához külde,
 970  Házastársul kéreti, hozzá jőne.
   Ura halála asszonnak előtte,
   Módot keres, az latrot megbüntesse.

  244. Asszont sok beszéddel már eluntatá,
   Nem birodalomért művelte volna,
 975  De nagy szerelme Cammához az oka,
   Hogy Sinatus urát megölte volna.

  245. Minden emberséggel asszony felele,
   Szűve csendességét hozzátéteté,
   Mintha elmúlt immár keserűsége,
 980  Csakhogy az templomhoz eskenni menne.

  246. Sinorix6Cammához méne templomba,
   Ura holta után ott lakik vala,
   Tisztességgel köszöne, kezét adá,
   Ifjat asszony ott egy oltárhoz hívá.

 985 247. Csinált vala ő egy szelence mérget,
   Felhajtá az asszony, megivá felét,
   Adá Sinorixnak annak a többét,
   Inti, hogy Istennek avval áldoznék.

  248. Ital után nagy felszóvak így szóla:
 990  „Te vagy, Úr Isten, titkoknak tudója,
   Életemet hogy csak addig akartam
   Uram után, míg bosszúmat állhatnám.

  249. Oly örömest most uram után megyek,
   Hogy nekem ez órát érnem engedett,
 995  Ez latornak az végmenyegző helyett,
   Poklot, koporsót hagyok öröm helyett.”

981 Sinotrix [elírás] 987 Sinotrixnak [elírás]
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  250. Tovább nem múlata ifjú, kiugrék,
   Szekérbe, zseccelbe soká rengeték,
   Hogy valamin a méreg eloszlatnék,
 1000  De nem sok üdőre véle elmúlék.

  251. Egész éjfélikorig jámbor Camma
   Orvosággal az méreg ellen víva,
   De mihelt az herceg halálát hallá,
   Jó kedvvel magát halálra bocsátá.

Exemplum X. Chiomara

 1005 252. Mondom asszonyoknak drága példáját,
   Ne véljétek semminek írásomat,
   Hallottam, nem nyerhet ember nagyobbat,
   Házasságban mintha nyerheti dolgát.

  253. Egy üdőben olaszoknak nagy hada
 1010  Gallaciát Rómához hódoltatá,
   Sok rabokat olaszok fogtak vala,
   Gazdag nyereséggel osztoznak vala.

  254. Rabbá esék sors szerént egy hadnagynak
   Egy menyecske, hítták Chiomarának,
 1015  Eszességéről a bölcsek írtanak,
   Kik személy szerént ez asszont látanák.

  255. Igen buja lator az hadnagy vala,
   És telhetetlen természetű vala,
   Mint rabjával, asszonyával hál vala,
 1020  Az katonaszokást bezzeg nem hagyá.

  256. Táborba atyafiai jövének,
   Nagy somma pénzt asszonyért néki vínek,
   Az asszontól nem öremest válhatnék,
   De megadá a sok pénzért nékiek.
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 1025 257. Vala egy víz olaszok táboránál,
   Által kell vala kelniek asszonnyal,
   Hadnagy asszont késéré bátyjaival,
   Vízhöz jutának, már indulnak által.

  258. Monda egy szolgájának Chiomara,
 1030  Utána az hadnagyot hogy levágná,
   Szolga azon, ő miként levághatná,
   Messze vala a tábortúl, levágá.

  259. De a fejét Chiomara elvágá,
   Vivé haza az előruhájában,
 1035  Ortiagon vala asszonnak ura,
   Előtte a fejet földre lábontá.

  260. Ortiagon ezt oly igen csudálja,
   Hogy az hüti ellen volna, azt mondja,
   Hüti fogadását megtartonája,
 1040  „Mondod-é embernek, ha jó?” – így szóla.

  261. Néki monda: „Uram, azt jónak mondom,
   De még annál drágább dolognak vallom,
   Hogy ki eddig velem hált egy ágyban,
   Egynél többet még élnie nem hadtam.

 1045 262. Az csak te vagy, ó, én szerelmes társom,
   Nincsen nékem hütöm ellen én dolgom,
   Annak éltét mert nem illett kévánnom,
   Az ki kedvem ellen illeti farom.”

  263. Polibius ez asszonról ezt írja,
 1050  Hogy véle beszédi néki volt volna,
   Eszességét az asszonnak csudálta,
   Ez is lehet második Lucretia.

  264. Rajta lött nagy szégyent el nem tűrheté,
   Hiszem, Lucretia nem reméllette,
 1055  Hogy az király fiát megbüntethesse,
   Azért nem akart élni a szégyenben.
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  265. Íme, ha meg nem torolhatta volna
   Ez rajta lött szégyent az Chiomara,
   Talám Lucretia képpen tött volna,
 1060  Asszonnak oly tiszta legyen ő ágya.

  266. Oh, mely sokan hütöket nem gondolják,
   Csak az kis gyönyerűségre vágyódnak,
   Vagy így, vagy úgy testnek övét megadják,
   Megkeresik, valahol azt találják.

Exemplum XI. Timoclia

 1065 267. Rólatok, asszonyok, többet kell írnom,
   Meg ne unjátok hosszú tanuságom,
   Sok vadhús vagyon bennetek, azt látom,
   Soká kell sebeteket orvoslanom.

  268. Az Nagy Sándor, ki világbíró vala,
 1070  Görög Thébe várost megvötte vala,
   Vitézek rabolnak, dúlnak városba,
   Egy asszony házához egy hadnagy juta.

  269. Vala asszonnak neve Timoclia,
   Asszony jámbor, nagy nemes nemzet vala,
 1075  De hadnagy azt ingyen meg sem gondolá,
   Mert egy embertelen kegyetlen vala.

  270. Igen iszik, vacsorától felkéle,
   Részegében asszont tanítá mellé,
   Véle lator kedvét is teljesíté,
 1080  Igen fogadja, hogy hozzája venné.

  271. Róla azért asszont fértatni kezdé,
   Hol fogadásával, hol fenyegetve,
   Mondaná meg, sok kincsét hová tötte,
   Tudja, hogy elásta, elrekkentötte.
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 1085 272. Vagyon asszonnak azon gondolatja,
   Hadnagyon bosszúját mint megállhassa,
   Hadnagy vala a Sándornak rokona,
   Okoson az asszony így felelt vala:

  273. „Mának előtte bár megholtam volna,
 1090  Testem szeplőtelen temették volna,
   De látom, hogy az Isten így akarta,
   Hogy te légy uram és fejem oltalma.

  274. Énnekem minden marhám kegyelmedé,
   Nem illik titkolnom már semmit benne,
 1095  Még akaratom is csak te kezedbe,
   Te vagy immár szemem világa, fénye.

  275. Tudom, hogy mindenem prédára jutna,
   Pénzem, ezüst marhám, valamim volna,
   Drága ruhám vagyon mind egy holt kútba,
 1100  Kutat eddig nem sok ember tudhatta.

  276. Tekegyelmed avval megbővesülhet,
   Oly nagy kénccsel nagy bódog ember lehet,
   Én ki voltam, abból könnyen megérted,
   Gondolhatod én nemes nemzetemet.”

 1105 277. Az napvilágot hadnagy nem várhatá,
   Még éjjel asszonnyal kúthoz ballaga,
   Egy dolmánba az kútba ő beszálla,
   Asszony mind elvárá, míg alájuta.

  278. Mindjárt leányát házából kiinté,
 1110  Nagy köveket hánya hadnagy fejére,
   Az hitetlent ő kútába beölé,
   Jámborságának szeplőt így nem tűre.

  279. Ez dologban csakhamar hír lött vala,
   Timocliát vivék Sándorhoz fogva,
 1115  Sándor az asszont igen nézi vala,
   Magaviselését csudálja vala.
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  280. Nemes módra testének szép állása,
   Tekénteti, ért erkölcse, járása,
   Hogy főnemzet, Sándor ugyan jól látá,
 1120  De megkérdé tőle, kicsoda volna.

  281. Hogy nemzetét bátorsággal mondaná,
   Sándornak nagy merészséggel így szóla:
   „Jámborságom, nemzetem gyalázatja
   Rajtam esék, az halálnak ez oka.

 1125 282. Azért én meghalni inkább akarok,
   Hogynem mint az elmúlt éjhöz hasonlót,
   Rútalmas életre nem méltó vagyok,
   Sándor, az haláltól már kicsint tartok.”

  283. Ezen ugyan könyvez az udvar népe,
 1130  Sándor mondja, ezen nem esnék szűve,
   Az haláltól hogy semmit ne rettegne,
   De jámbor és eszes voltát tisztelné.

  284. Király az asszont békével bocsátá,
   Minden nemzetivel kártól megózá,
 1135  Hadnagyoknak erősen parancsolá.
   Oly személytől minden magát megóná.

  285. Értük az méhnek az ő természetét,
   Aki megbúsítja dolgában őtet,
   Ha meghal is, megkeresi a bűnest,
 1140  Mert ellene ő nem tudja vétetét.

  286. Tökéletes asszonnak ez törvénye,
   Tisztán és jámborul legyen élete,
   Ha életét szeplő megferteztette,
   Vagy meghaljon, vagy róla eltörölje.

 1145 287. Isten a testeben a lelket úgy adta,
   Másik nélkül hogy egyik nem jó volna,
   Lelke az asszonnak ő jámborsága,
   Vagy megtartsa, avagy halált kévánna.
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Exemplum XII. Pythei Uxor

  288. Asszonyokról mondtam egynéhány példát,
 1150  Szeplőjekért bosszújokat állották,
   Szólok én immáron az hon valókról,
   Énekemre, kérem, ráhallgassanak.

  289. Marha, jószág adatik házasoknak,
   De életnek ízét sokan nem tudják,
 1155  Abból ha társok jó tanácsot adnak,
   Fösvény urok, illik, hogy megfogadják.

  290. Nevét história meg nem jelenti,
   Pytheus herceg feleségét dicsíri,
   Líbia földét nagy gazdagon éli,
 1160  Pytheus aranybányáit művelteti.

  291. Oly szertelen keresi az aranyat,
   Semmi nem töltheté meg kévánságát,
   De csak abból raboltatja városát,
   Soknak az munka szakasztja meg nyakát.

 1165 292. Nagy sereggel egykor az asszonynépek
   Pytheus feleségéhöz menének,
   Néki nagy keservesen könyörgének,
   Lelné módját, végét ez nagy ínségnek.

  293. Nagy jó kedvvel asszony őket fogadá,
 1170  Gondja lönne reá, ott csak azt mondá,
   Hamar nagy sok ötvöseket hívata,
   Kiknek mívelni sok aranyat ada.

  294. Valamiféle étket ember ennék,
   Aranyból azt adá, hogy mind megössék,
 1175  Főképpen azmely étket ura ennék,
   Sok arany kenyerek ez közt lennének.

  295. Lépék haza Pytheus üdő múlva,
   Az bányákra soká múlatott vala,
   Vacsorát készíteni parancsola,
 1180  Asszony egy arany asztalt hozattata.
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  296. Lőn hercegnek ezen nagy vigassága,
   Mert nagy mesterséggel vala csinálva,
   Nagy sok pohár, tálnyér, arany tál vala,
   Szépségét Pytheus igen csudálja.

 1185 297. Végre az nézéssel megtelék szeme,
   Már fogjanak étket is, megizené,
   Azmely étket asszony tud, hogy szeretne,
   Több arany étkekkel ám felviteté.

  298. Morgani, feddeni asszonyra kezde,
 1190  Néki mostan az arany nem kellene,
   Minden csinálmányit immár megnézte,
   Őneki most csak ennie kellene.

  299. Pytheusnak felesége felele:
   „Nám, te mindent hajtasz csak effélére,
 1195  Mindeneknek erre szakad ereje,
   Ebbe fárad mindennek mestersége.

  300. Olyba fárasztod a nyomorult népet,
   Melynek semmit, vagy kevés hasznát veszed,
   Nagy sokaknak nyakát ebbe vesztetted,
 1200  Pusztán hadták ezek ő mezőjeket.

  301. Nem élhet a szegény község miattad,
   A szántást, kapálást mind elhagyatták,
   Szőlőmívet, kertészséget, plántálást,
   Egyél abban, amit leginkább forgatsz!”

 1205 302. Dolgát, okosságát bánni meg fogá,
   Pytheus felesége szavát fogadá,
   Mindenestől dolgát is el nem hagyá,
   Erre népnek de csak ötödét hajtá.

  303. Városba már mind az mesteremberek
 1210  Szépen élnek, nagy erősen mívelnek,
   Mezőben, hegyen, völgyen szántnak, vetnek,
   Ezt az eszes asszonnak köszönhették.
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  304. Sok vala Pytheusnak gazdagsága,
   Egy nagy leveles plantánus fája vala,
 1215  Afféle fa nincsen Magyarországba,
   Merő aranyból csináltatta vala.

  305. Hosszú, szép szőlőket is csinálának,
   Ötvesek mind aranyból alkotának,
   Ajándékon perzsiai királynak,
 1220  Azokat együtt küldé Dáriusnak.

  306. Annak fia azután kiindula,
   Xerxes számtalan néppel készült vala,
   Negyvenhat nemzet ő hadában vala,
   Nagyobb hadat nem említ história.

 1225 307. Búsult vala Xerxes Görögországra,
   Pytheus hercegnél szálla meg útába,
   Minden hadát akkor herceg jól tartá,
   Xerxesnek ez hadra nagy kincset ada.

  308. Öt fia hercegnek királlyal vala,
 1230  Királynak ezen ő könyereg vala,
   Annak csak egyikét hadná hon nála,
   Lenne mellette ilyen vén korában.

  309. Beszédét király nehéz néven vivé,
   Azmely fiáért az herceg könyörge,
 1235  Xerxes az táborba vágatá néggyé,
   Tábornak az négy szegére azt küldé.

  310. Vénségébe herceg megkeseredék,
   Az négy fia is az hadba veszének,
   Esze, elméje tőle eltávozék,
 1240  Sem élte, sem holta néki nem tetszék.

  311.  Nem messze várostól egy halom vala,
   Halom mellett egy folyóvíz foly vala,
   Vizét herceg viteté halom alá,
   Arra egy koporsót magának raka.
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 1245 312. Tisztét az feleségének engedé,
   Hagyá, senkinek azt ne jelentené,
   Minden nap azért étele meglenne,
   Csolnakon halomhoz azt eresztené.

  313. De ha látná, az csolnak hogy elmenne,
 1250  Étket koporsóba ő be nem venne,
   Hogy ő megholt, azt ottan megértené,
   Ha bevenné, tudná azt, hogy még élne.

  314. Olyan nyomorúságra magát adá,
   Mert az haláltól is igen fél vala,
 1255  Életét is igen megunta vala,
   Magát, fiait így kesergi vala.

  315. Nagy dicsiretet az asszony talála,
   Város szabadságát ő megbocsátá,
   Ő az bányaságot elhagyattatá,
 1260  Örök neve vagyon históriákba.

  316. Azt látjátok fejenként, jó asszonyok,
   Jó nevekre igyekeztek mindazok,
   Kiknek volt valami jó bátorságok,
   Vagy férfi, vagy asszonyok voltak azok.

 1265 317. Tudnivaló bizony mind az két félben,
   Jó hír-név keresése életedbe,
   Sok asszonyok magokat vették ebbe,
   Ezek dolgát kövessétek mind ebben.

  318. Volna sok példa, kiket én elhagyok,
 1270  De még tünektek egyet én most mondok,
   Ebben bizony senkire nem mutatok,
   Azmit jónak tudok, csak arról írok.
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Exemplum XIII. Stratonica

  319. Az Isten törvényét én meg nem vetem,
   Mindenben igaznak lenni böcsülem,
 1275  Magyarázást kévánok, hol nem értem,
   Sokat nem ért más is abban, azt vélem.

  320. Ezt arra mondom az jó asszonyoknak,
   Házasságban kik ketten együtt laknak,
   Sokan magtalanul ők abba laknak,
 1280  Természet és Isten ellen hallgatnak.

  321. Légyen azoknak az egy nemes példa,
   Stratonica, Deiotarus házasa,
   Deiotarus király Galaciába,
   Stratonica magtalan asszony vala.

 1285 322. Asszony megesméré önnenmagába,
   Magtalanságának hogy oka ő volna,
   Urát önnenmaga beszédre fogá,
   Ki lenne örökese országába.

  323. Urát inti, magának választana,
 1290  Azmely személt szeretne országába,
   Magot keresni ő az királyságra,
   Bátor azt tartani őnéki adná.

  324. Deiotarus azt oly igen csudálá,
   Bölcs tanácsát asszonnak megfogadá,
 1295  Leányok közt azmelyik legszebb vala,
   Urának ágyasul ő maga adá.

  325. Íme, leány szép magzatokat hoza,
   A Stratonica mint övéit, úgy tartja,
   Őket szépen neveli, oktatja,
 1300  Urának örökest így szerzett vala.
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Epilogus

  326. Summáját beszédemnek immár mondom,
   Az több példát én most nem magyarázom,
   Asszonyoknak ezt követniek hagyom,
   Az visszaházasultat is tanítom.

 1305 327. Tudjad, asszony, ki légy, tennen magadat,
   Ha te megesméred a te voltodat,
   Bizony jobban fogod tenni dolgodat,
   Erről halljad egy kevéssé írásomat.

  328. Ezt bizonyos tanuságól te vegyed,
 1310  Isten orvosságul teremtett téged,
   Ha beteges nem volna az természet,
   Nem kévánnám soha az te létedet.

  329. Kenetet és italt gyakron orvosok
   Skorpióból, kígyóból timporálnak,
 1315  Egyéb mérges állatokról forralnak,
   De azt ők mind betegségtől csinálják.

  330. Vajh, ha pedig nálad nélkül lehetne,
   Purgációt természet nem keresne,
   Bódogb állat férfinál nem lehetne,
 1320  Asszonyunk magát evvel el ne higgye.

  331. Ezt bizony én mindenkoron mondottam,
   Asszonyállatokról én azt vallottam,
   Emberi nemzet mérgének mondtam,
   Kinek feje vagyon, erről gondoljon.

 1325 332. Megtetszik az asszonyoknak jó volta,
   Hogy mikor embernek eladó lánya,
   Házasítani sok jóval akarja,
   Mert semmi jó nincs anélkül őmagába.

  333. Eladni sok szépséggel ők szokták,
 1330  Bizony avval gonosz voltát mutatják,
   Azért a szép képet nagyon cifrázzák,
   Hogy valamely ifjat véle csalják.

RMKT-Bogáti.indb   62RMKT-Bogáti.indb   62 2018. 05. 14.   16:26:192018. 05. 14.   16:26:19



63SZÉP HISTÓRIA AZ TÖKÉLETES ASSZONYÁLLATOKRÓL

  334. Rajta való szépséget mikor látom,
   Ördeget ölteztették abba, tudom,
 1335  Mert az mi jó, urat talál ruhátlan,
   Szép ruhást, nem tudom, még ha jót láttam.

  335. Ezt akarnám, Istenem, megbocsássad,
   Hogy rendeled ember szaporodását,
   Ne teremtesz vala asszonyállatot,
 1340  Ennek te találtad volna más módját.

  336. Rajta ezt gondoltam, hogy jobb lött volna,
   Mi tenéked aranyat adtunk volna,
   Tőled azon fiakat vöttünk volna,
   Minket leánnyal ne vesztettél volna.

 1345 337. Ezt én arra mondom az asszonyoknak,
   Hogy természeteket jól meggondolják,
   Őmagokban valaha szállanának,
   Magokat arra nézve megaláznák.

  338. Férgek vagyunk, férfiak s asszonnépek,
 1350  De fő teremtett állatok az férjek,
   Asszonyok jó férfitermészetűek
   Ez világon csak számosok7termettek.

  339. Ezt mondottam róla nagy elmélkedve,
   Oly leány, vagy asszony nincs az életbe,
 1355  Csak férfi legyen, azki őt kéretné,
   Vagy szép, vagy szörnyű, hogynem érdemlené.

  340. Róla csak ezt mondom, ő természetit,
   Férjéhöz alázza minden ő fejét,
   Valaki kéret, megérdeml az téged,
 1360  Akárki légy, s akárki légyen kérőd.

  341. Ezeket nem szidalmazásból mondom,
   Csak természeteken én gondolkodom,
   Jovát, szépét, szörnyét írásba látom,
   Városban is naponként hallogatom.

1352 szomosoc [sh.]
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 1365 342. Nektek, asszonyok, bizony jót kévánok,
   Példát, tanúságokat azért mondok,
   Tudom, én is asszontól való vagyok,
   Írásomnak bocsánatot kévánok.

  343. Tudja nevem, ki olvassa énekem,
 1370  Írta ezerötszázba, hetvenötbe,
   Szent György havának szinte az végében,
   Szándokom, leányom vala szűvemben.
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HÁROM JELES FŐHADNAGYOKNAK VETÉLKEDÉSEK

1576

Ad notam: „Jóllehet nagy sokat szóltunk Sándorról”

  1. Nem régen lött dolgot egyet mondanék,
   Ha tudnám, hogy tőlem azt mind elhinnék,
   Minap nagy bizonnyal nékem beszéllék,
   Kit tudni mindennek méltónak vélék.

 5 2. Írtak az poéták sokat Pokolról.
   Mint a szent írások az másvilágról,
   Mondják, hogy föld alatt vagyon valahol,
   Gonoszok sem messze vagynak az jóktól.

  3. Kinek-kinek rendét, helyét megadták,
 10  Az gonoszok szörnyű kínokat vallnak,
   Külön vagyon Poklok az olyanoknak,
   Melybe holtok után lelkeket várják.

  4. Onnat távoly vagyon helyek az jóknak,
   Minden gyönyörűség, szépség jutalmok,
 15  De vagyon két, avagy három bírájok,
   Kiket Isten hagyott jónak, s gonosznak.

  5. Lelkek hogy az testtől innét elmúlnak,
   Mennek eleikben a székbíráknak,
   Mint az földen éltek, azt ott megmondják,
 20  Ha szépen nem vallják, meg is csigázzák.

  6. Érdemekhöz képest oztán lakolnak,
   Bírák az hóhérek kezében adják,
   Bezzeg az latrai nem szépen laknak,
   Sírás, óhajtások messze hallatnak.
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 25 7. Oly jámborok lelke, ha oda mennek,
   Éltekben mindennel, kik sok jót töttek,
   Eszet, vitézséget nagyot töttenek,
   Bírák fő helyeket ádnak ezeknek.

  8. Semmi búbánatjok nincsen ezeknek,
 30  Mondhatatlan szép kert hol ezek élnek,
   Valamit éltekben inkább kedveltek,
   Föld alatt is mindaz gyönyörűségek.

  9. Ferhát, egy főtörök, minap onnat jött,
   Őmaga sem tudja, mint oda vittetett,
 35  Testben, test kővül, csak azt, hogy ő megjött,
   De, hogy ott volt, engem ő elhitetett.

  10. Jeles, szép dolgokat monda, hogy látott,
   Kiket életében soha sem hallott,
   Ő az másvilágról tudta az Credót,
 40  De mindenbe ő ott külenbet látott.

  11. Gond …………………………….
   ……………………………………
   ……………………………………
   ……………………………………

[A 11–49. strófák (a 41–196. verssor) elvesztek, azaz 39 strófa (156 verssor) hiányzik]

  50. Szállék onnan előbb Ciliciába,
   Hun Darius számtalan néppel vala,
   Utomba sok ország hozzám holdola,
 200  Ott vésze másodszor Darius hada.

  51. De, jó bíró uram, hiszem, tudjátok,
   Kik akkor is az föld alatt voltatok,
   Mely számtalan sok lelkek ide jöttek,
   Darius hadában akkor elhulltak.

35 czak az [értelem]
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 205 52. Ennek a révísz bizonyával monda:
   Annyi lelkek omlott aznap Pokolba,
   Ugyan gályát kellett csináltotnia,
   Mert csolnakon, vizen el nem hányhatta.

  53. Penig mindezeket nagy merész szűvvel,
 210  Én magam szörzettem vitézségemmel,
   Semmit nem gondoltam sebbel, vesztemmel,
   Had előtt forgottam ennem fejemmel.

  54. Rettenetes hadam egy lőn Tyrusnál,
   Másik Arbelánál az Dariussal,
 215  Azután Darius sok pártosival,
   Kit meg sem akartam verni halállal.

  55. Indiát meghajtám, tengerhez menék,
   Oceanust tőm határul földemnek,
   Az föld elefánti kezembe lőnek,
 220  Kikkel az nagy Porus vélem vereték.

  56. Minden nemzeteknél az scythiaiak,
   Azkikre akadtam, vitézbek voltak,
   Tanais vizén túl szembe szállának,
   De én hadam előtt megfutamának.

 225 57. Ott jó barátimnak, fő-fő népemnek,
   Ajándékba minden szépséget oszték,
   Ha valakik engem véltek istennek,
   Megbocsáss, Anibál, az együgyűnek.

  58. Ily nagy vitézségért hozzám azt vélték,
 230  Hogy én isten vagyok, engem tiszteltek,
   Én az királyságban, tudod, meghalék,
   De ez, mint egy lator, számkivetteték.

  59. Nem lőn hazájától oly nagy érdeme,
   Békével halálát hogy ott érhetné,
 235  Tanács rá haragvék, amit érdemle,
   Oztán búdosásba lőn holta, élte.
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  60. Továbbá, hogy veti az olaszokat,
   Nem vitézségével vött országokat,
   De hazugságával, melyet jól tudott,
 240  Álnak tanácsával mindent forgatott.

  61. Ő dolgába soha meg sem gondolta,
   Mi fér tisztességhez, igaz mi volna,
   Csakhogy szándékában előbb juthatna,
   Mind csak nagy ravaszság dolga summája.

 245 62. Rám szólni mér abból, hogy vígan laktam,
   Darius országát mihelt megbírtam,
   Olasz Capuában, nem tudja talám,
   Hogy szálla, mint éle szertelen buján.

  63. Seregével öszve kurvákkal éle,
 250  Mikor Rómát könnyen ő megvehetné,
   Alkolmatosságot de elhenyélé,
   Ez jó vitéz ember, kin kapni kell-é?

  64. Én penig az földet, melyre ő méne,
   Semminek ítíltem napeset felé,
 255  Hanem hacsak általmennék őbenne,
   Mert harc nélkül akárki azt megvehetné.

  65. Naptámadtra menék, hol tudom vala,
   Hogy erős nép volna Darius hada,
   Olaszt oly erősnek nem tartom vala,
 260  Azért beszédemnek ez a summája.

  66. Azonba egy ifjú előszólala,
   Hogy törvént mondani bíró akarna,
   Kéri sententiát hogy ne mondana,
   Ő feleletét is méglen hallaná.

 265 67. Rátekinte bíró. Te ki vagy? – monda –
   Ily hadviselőkhez hasonlania,
   Ha méred magadat, vagyon-é oka?
   Ifjú vitéz erre így felelt vala:
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  68. Római Scipio – úgymond – én valék,
 270  Anibal földére nagy haddal menék,
   Karthágó városa földig rontaték,
   Ki Rómával előbb soká vetődék.

  69. Az Olaszországban Anibal fekvék,
   Azmint megbeszéllé, szertelenkedék,
 275  Ugyan Róma alatt tábora fekvék,
   Ezen olasz urak igen rettegnek.

  70. Tanács egybegyüle, ott egyet szólék,
   Hogy Anibal ellen nem tehetnének,
   Hanemha egy hadat eresztenének,
 280  Hírlittig Karthágót avval megütnék.

  71. Hamar enmagamat tanács választa,
   Ifjú tanácsomat nem gonoszolá,
   Gályákon indulék Karthágó alá,
   Ezt vitéz Anibal késén megtudá.

 285 73. Olaszokkal dolgát ottan elhagyá,
   Mert puszta hazája őtet kévánja,
   Azért hazájának hadát megadá,
   Kivel énellenem ő nem árthata.

  73. Nem sok üdő múlva várast megrontám,
 290  Afrikaországban magam mutatám,
   Világ harmad részét Rómához hajtám,
   Kiért Africanusnak nevez hazám.

  74. Oka ez, hogy magam ezekhez vetem,
   Sándornál jobb hadnagy’ magam sem vélem,
 295  De ez Anibalnál feljebb becsülem,
   Kit Olaszországból kiszégyenkedtem.

  75. Rút orcátlanság ez inkább őtőle,
   Hogy Alexanderhez ő magát veté,
   Kihez Scipio magát vetni nem mérte,
 300  Ki őtet megvertem, hozám szégyenbe.

297 ortzátlan tagh [sh.]
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  76. Erre Minos bíró, ím, ezt felelé:
   Mind igazat mondasz, az istenemre,
   Azért mindeniknek az ő törvénye,
   Ez két hadnagy közett te ülj középbe!

 305 77. De Sándornak adjuk az legjobb helyet,
   Az hadviselésben az vitézséget,
   Anibálnak adom az harmad rendet,
   Érdeml ez is jó hírt és tisztességet.

  78. Válaszok ilyen lőn három fő úrnak,
 310  Nem vala ott híre Mátyás királynak,
   Az nagy Solimánnak, sem Atillának,
   Hiszem, más bírájok vagyon azoknak.

  79. Csak az három úr volt-é ez világban,
   Egyik-egyik részét ki meghajtotta,
 315  Világ három részének egyikét bírta,
   Jó hadnagyság végét így járták vala.

  80. Ezek vitézségét mindenek írták,
   Uraknak, királyoknak példát hagytak,
   Eszében forgottak Mátyás királynak,
 320  Ha igaz írása Bonfiniusnak.

  81. Szent György napján írám ezt én versekben,
   Ezerötszázhetvenhat esztendőben,
   Király koronáztam vala örömben,
   Kit magyar nemzetnek éltessen Isten!
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ESTER DOLGA

1577

Ad melodiam: „Históriát, hallom, igen mondattok”

Dedicatio et argumentum in capitibus versuum

Eszes fejedelemasszony nemzetit segítse,
Fejedelmét, urát sokból megintse,
Az nyomorultokhoz szeligyítse,
Estert kövesse;
Nagyságod tőlem jó néven végye.

  1. Egy szent fejedelem eszes asszonról,
   Lészen énekem perzsa királynéról,
   Nagyasszonyok példát végyenek arról,
   Kik lehetnek Isten után gyámolul.

 5 2. Számtalan bűnével Istent búsítá
   Zsidó nemzet, kit Isten sanyargata,
   Országokból ugyan mind kipusztíta,
   Sok üdegen nemzet közt nyomorgata.

  3. El-benn Perzsiában vala nagy soká, A
 10  Király lakóhelye nagy város, Susa,
   Artoxerxes királynak ott udvara,
   Kinek két esztendő, hogy koronázva.

  4. Zsidó úrfi több urak közt udvarba,
   Mordokai akkor egy álmot láta,
 15  Kiáltás, mennydörgés, nagy zaj indula,
   Föld megindult, nagy háború mind rajta.

  5. Feltámadt két nagy sárkány, hogy megvíjon,
   Szörnyű süvöltésbe mindkette vagyon, 
   Minden nemzet hadra készült szavokon,
 20  Hogy a szentek seregére harcoljon.
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  6. Ezen nap fénye, világa elveszett,
   Az szent nemzet ezen igen megrettent,
   Közte csak nagy jajszó, oly igen ijedt,
   Mert mindez világ őreá vont fegyvert.

 25 7. Istenhöz esének, ki megsegíté,
   Egy forrásból, ím, egy nagy víz erede,
   Világ lőn, mert az nap szépen felkéle,
   Az nyomorult nép fejét felemelé.

  8. Ez álmot Mordokai nem értheté,
 30  Noha elméjét rajta igen veté,
   Isten tanácsának azért itílé,
   Várja, jövendőbe benne mi kelne.

  9. Dolgában hív, vigyáz királya mellett,
   Titkony két úr királyra öszvebeszéllett,
 35  El akarják veszteni Artoxerxest,
   Kit Mordokai bizonnyal megértett.

  10. Ezt királynak hamar ő megjelenté,
   Törvény után két úr fán hala, csügge,
   Mordokainak király megköszené,
 40  Sokkal megtisztelé, őt feljebb vivé.

  11. Levélben is íratá nagy jótétét,
   Ne lenne ezután is elfelejtett,
   Kit egy úr, Aman oly igen nehezlett,
   Hogy Mordokait veszni szánta azért.

 45 12. Egy kedve jött Artoxerxes királynak, 1
   Nagy lakást szerze mind az nagyuraknak,
   Kincsét, hatalmát jelenté azoknak,
   Száznyolcvan napig frissen lakozának.

  13. Minden országiból fő-fő emberek
 50  Az lakásban királlyal addig lőnek,
   Hét nap oztán Susa város népének,
   Más lakást szerze bódognak, szegénnek.
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  14. Az lakás egy szép kertben, város mellett
   Minden drága köszülettel szerzetett,
 55  Király borával tartának ott mindent,
   Ki mint akar inni, úgy adtak törvént.

  15. Szerzett királyné is egy víg örömet,
   Vasti neve, asszonyokat beintett,
   Heted napja lakásnak már hogy eljött,
 60  Király vendégihöz mutatá kedvét.

  16. Szólítá, hét hopmesterét választá,
   Asszont vendég közzé kévánta, híja,
   Jőne szépen, lenne fejében korona,
   Hogy szép hölgyét látná az ő országa.

 65 17. Oly dolog asszonynépekben az termet,
   Csoda, mint kevélyíti meg az embert,
   Király szavára Vasti nem emelkedett,
   Mert vendégitől most ő is nem mehet.

  18. Nagy haragja lőn királynak asszonra,
 70  Törvént tégyenek rá, uraknak hagyá,
   Király hopmestere és főtanácsa
   Az sententiát asszonra kimondá:

  19. Ím, érti felséged asszonyunk dolgát,
   Kivel sérti1nemcsak méltóságodat,
 75  De meggyalázta mindenik orcáját,
   Kik felséged után bírjuk magunkat.

  20. Nejünk az lakásban mind véle vagynak,
   Asszonyunk választételét mind hallják,
   Minden országidban ezt ők megmondják,
 80  Mert jól tudjuk nyelveket asszonyoknak.

  21. Ezent fogják nékünk is cselekedni,
   Gonosz példa olyan fog elterjedni
   Sőt, minden nemzetek kezdik hallani,
   Urokat azok sem kezdik böcsülni.

74 férti [sh.]
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 85 22. Minékünk és az törvénnek így tetszik,
   Hogy ha felségednek is jónak tetszik,
   Székiből asszonyunk majd kivetkezzék,
   Valaki érdemli, abba ültessék.

  23. Szavát, kevélységét asszonyok hallják,
 90  Azért büntetését is majd hadd tudják,
   Tisztessége már ne légyen asszonnak,
   Pórrá tégyed, róla hogy tanoljanak.

  24. Ez törvént felséged meg is írassa,
   Országodban ugyan elhordoztassa,
 95  Szegény, kazdag asszony urát hallgassa,
   Mert méltó büntetése lész, azt tudja.

  25. Tetszék az királynak ez sententia,
   Kit minden országiban hordoztata,
   Urához minden ház népe hallgatna,
 100  Szegény, bódog asszony szavát fogadná.

  26. Immár Vasti csak egy közasszony vala,  2
   Királynak tanácsi így szólnak vala:
   Keressenek, ha felséged akarja,
   Szép szüzeket ennyi sok országidba.

 105 27. Termete, jóvolta tetszik mellyiknek,
   Vasti helyett légyen tefelségednek.”
   Ez beszéd királynak oly igen tetszék,
   Erre gondja lőn udvara népének.

  28. Susában lakik király városában
 110  Mordokai, zsidó nemzet, mint mondám,
   Egy bátyja leánya nagy árvaságban,
   Kit Mordokai tart nagy gyengén, drágán.

  29. Ester neve, szép nemes módon tartja,
   Leány igen szép termet, kegyes orca,
 115  Több szüzek közt őtet vitték udvarba,
   Legszebbiknek hopmester ezt találta.
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  30. Gyorsan szolgálókat szerze melléje,
   Fereszteté, mindenképpen szépíté,
   Kilön sok szép leánt tart ékesítve,
 120  Hogy királyhoz olykor egyenként vigye.

  31. Jó ideig fereszteté, ruházá,
   Mint oly felség házasit, szépen tartá,
   Drága olajjal testeket mosatja,
   Mint kelljenek királynak, úgy oktatja.

 125 32. Telék ez dolognak már esztendeje,
   Királynak hol egyet, hol mást bevive,
   Kit kiküld, azt hívatlan nem viszi be,
   Egykor Estert az rend szerént vivé be.
 
  33. Szereté mindennél inkább az leánt,
 130  Király azért fejében tőn koronát,
   Vastit elfelejté, tartja udvarát,
   Urakhoz, országhoz jó kedvet mutat.

  34. Ezt Mordokai meghagyta Esternek,
   Mi nemzet volna, ne mondja senkinek,
 135  Ester engedelmes mind az beszédnek,
   Mind azt tészi, mintha bátyjával laknék.

  35. Forog csak ott, udvartól nem távozik,
   Mordokai mert király szolgái egyik,
   Tisztességén két úr úgy bosszonkodik,
 140  Hogy királyt elveszteni ügyekezik.

  36. Esternek Mordokai megjelenté,
   Királynak Ester azont megbeszéllé,
   Király az két urat méltán bünteté,
   Mordokai másod dolgát köszené.

 145 37. Íratá levélbe az jámbor dolgát,  3
   Ezután igen felvőn egy nagy urat,
   Kinek mindennel térdet-fejet hajtat,
   Ebben ellent de csak Mordokáj tart.
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  38. Ezen intik, azkik akarnák jovát,
 150  Tisztelné vélek az nagyságos Amánt,
   Ebben ne szegné király kévánságát,
   Őmaga is érti az úr haragját.

  39. De nékik azt mondja, hogy zsidó volna,
   Embert aszerént ő nem imádhatna,
 155  Az úr megbúsult nagy pokol szándékba,
   Mint álljon bosszút, eszét úgy forgatja.

  40. Együl Mordokait semminek tartja,
   Király országiban, hol zsidó volna,
   Egyig mindazokat veszteni szánta,
 160  Ez szörnyű rontást egy napra gondolta.

  41. Lőn szembe királlyal, erről így szóla:
   „Széllel egy nemzet lakik országidba,
   Tőlünk külen törvénybe, rendtartásba,
   Semmit nem tart te parancsolatodba.

 165 42. Mondjad, uram, földünkből veszessük el,
   Mindenfelé parancsolj leveleddel,
   Tárházadat megsegítem nagy pénzzel,
   Ha felséged ezt engedi jó kedvvel.”

  43. Jó kedvvel Amannak király ott szóla,
 170  Pénze nékül hogy ő nem szűkös2volna,
   Ám zsidókkal tenné, azmit akarna,
   Azért pecsétes gyűrőjét ott adá.

  44. Tére onnat Aman, hamar indula,
   Kancellárius deákit szorgatja,
 175  Király szavával mindenfelé íra,
   Országok kapitáninak ezt hagyá:

  45. „Valahol országomba zsidó vagyon,  B
   Hagyom, kicsin, nagy mindenütt meghaljon,
   Ebben senki ne kedvezzen, halasszon,
 180  Aman azt megmondja, légyen egy napon.

170 szüskös [sh.]
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  46. Rendtartások, törvények életekbe
   Mert más vagyon, nem élnek törvényembe,
   Értem, hogy vagynak különb credón, hütbe,
   Sokszor semmit nem adnak levelimen.

 185 47. Azért hogy békesség légyen földemben,
   Kire mindenkor igen ügyekeztem,
   Ez gonosz faj közületek kivesszen,
   Országim légyenek egy törvényben, hütben.”

  48. Tiszttartóknak posták ezt elhordozák,
 190  Hagyott napot mindenütt készen várják,
   Susa városban is sok zsidók vagynak,
   Fő udvara hol vala az királynak.

  49. Zsidók szörnyen háborodtak városban,
   Amannal lakásban király azonban,
 195  Mordokai öltezett rosszas gyászban,
   Port hány ő fejére, kiált utcákba:

  50. „Óh, mely ártatlan vész – úgymond – ez nemzet!”  4
   Ezután megállott palota mellett,
   Igen bánja, hogy udvarhoz nem mehet,
 200  Nem engedik gyászba senki ottlétét.

  51. Kiáltnak minden országban, városba,
   Az szent népek hevernek porba, zsákba,
   Esternek leányi adák tudtára,
   Bátyja nagy szomorún, sírva jár gyászba.

 205 52. Behívatá, de gyászát hogy letenné,
   Mordokai sem vetkezék, sem mene,
   Hopmestertől az dolgot megizené,
   Hogy zsidókat Aman summán megvötte.

  53. Ott az király levelét is beküldé,
 210  Kit zsidókra írtak, és azon kérné,
   Mi volt, s mivé lött, el ne felejtené,
   Isten mire vitte, most említené:
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  54. „Légyen mostan köszenet az tartásban,
   Hogy kezem közt nevekedél ez korban,
 215  Essél Istenedhöz, ne hagyj dolgunkban,
   Királyhoz menj be, könyöregj, jó hugom!”

  55. Megmondá hopmester ez izenetet,
   Bátyjának Ester ezt izené esmét:
   „Tudják mindenek az király törvényét,
 220  Véle szembe hívatlan senki nem lehet.

  56. Én ha most hívatlan azért mennék be,
   Reméntelen dolog életem lenne,
   Hanem ha aranyvesszejét reám vetné,
   Már egy hólnapja, hogy nem voltam szembe.”

 225 57. Gyorsan bátyja néki meg ezt izené:
   Fejét, kérem, most vesse szerencsére,
   Ennyi lélek életét megtekintse,
   Saját életét oly igen se szeresse:

  58. Ha most hallgat, mi oly módját keressük,
 230  Életünkre nyilván gondot viselünk,
   De te elvéssz, kin mi örülni kezdünk,
   Ha mikor tehetnél, nem téssz jót velünk.

  59. Isten tudja, talám ezre emelt fel,
   Hogy olykor ezt tehessed a szent néppel.”
 235  Ester erre csak ezt izené: „Menj el,
   Városbéli zsidók gyűljenek mind fel,

  60. Ne légyen senki, ki ennék vagy innék,
   Három éjjé, nappá de böjteljenek,
   Ím, én is böjtelek, oztán bemégyek,
 240  Ha meg kell halnom is, már szembe lészek.”

  61. Tetszék az bátyjának, böjtet hirdete,
   Istennek nagy sírva abba könyörge:
   „Uram, Uram, mindenek teremtője,  C
   Ha te akarsz, könnyen mást tehetsz ebbe.
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 245 62. Semmi kevélységből nem töttem, Uram,
   Hogy ez kevély embert én nem imádám,
   Még lába nyomát is megcsókolgatnám,
   Ha ez Izraelnek használna, tudnám.

  63. Embernek mutatni de nem akarám,
 250  Azt az tisztességedet másszor se adjam,
   Azmelyet egyedül érdemlesz, Uram,
   Isten felett embert lenni sem mondom.

  64. Azért, én Istenem, tarts meg népedet,
   Ne hadd elveszteni te örökedet,
 255  Nám, mennyiszer, Uram, szabadítád3ezt,
   Tudom, nem erőtlen most is te kezed.

  65. Szánjad ennyi néped, mutasd hatalmad,
   Fordíts víg lakásra mostani siralmat,
   Hadd éljünk, dicsírjük méltóságodat,
 260  Ha meghalunk, Uram, ki mond hálaadást.”

  66. Nem különb óhajtás mindenütt vala,
   Mert a szörnyű halál csak kezel vala,
   Mint halálra körült, Ester úgy vala,
   Nagy szennyesen böjtel, gyászba imáda.

 265 67. Imádkozás után, már harmad napon,  D
   Drága ruháiban öltezék asszony,
   Két leánya véle nagy gyengén, lasson,
   Királyhoz indula, színe pirosson.

  68. Orcája mosolyog, jó kedvet mutat,
 270  De szűve rettegve leánra hanyotlott,
   Mintha ugyan olyan gyengén tartatott,
   Másik az ruháján hátul emel, tart.

  69. Mikor palotában Ester juta be,
   Király drága módra vala öltezve,
 275  Székiben ül, szörnyű ő tekintete,
   Mintegy búsult szemmel asszonra néze.

255 szabaditát [sh.]
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  70. Ottan bocsátkozék asszony, elhala,
   Király megesméré, székből kiálla,
   Földrűl felemelé, szépen biztatá,
 280  Aranyas vesszejét veté őreá.

  71. Rettegve beszédét hogy asszony kezdé,
   Esmét ott elesék, színe elvésze,
   Udvarával király ugyan keserge,
   Nagy szépen kérdezé, tőle mit kérne

 285 72. Végre monda: „Uram, felséges király,.  5
   Ha ma ebédemre jönnél Amannal,
   Akkor megmondonám.” Fogadá király,
   Azért ebéd közbe így szól asszonnyal:

  73. „Lássad, azmit kévánsz, mind adva lészen,
 290  Ha országom felét kéred, meglégyen.”
   Asszony azt felelé: „Vendégem légyen
   Holnap is felséged, most csak azt kérem.”

  74. Tőn fogadást király, akkor felkéle,
   Aman nagy örömmel házához méne,
 295  De mentében Mordokait tekinté,
   Fő-fő rendnek otthon búvát beszéllé:

  75. „Azmivel szerette, király úgy veti,
   Mása király után mert nincsen senki,
   Asszonya királlyal csak őt vendégli,
 300  Mert méltóságomat – úgymond – jól érti.

  76. Kedig holnapra is ebédre híva,
   De ily bódogságnak nincs íze, haszna,
   Hogy ez zsidót látom én az udvarba,
   Ki engem nem imád, mint király hagyta.”

 305 77. Holval az királytól, intik, ezt kérje,
   Tanácsi azt mondják, azt felköttesse,
   Annak az ő fája ötven sing lenne,
   Az ebéd óráján akasztás lenne.
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  78. Oly igen tetszék az, fát emeltete,  6
 310  Az éjjel királyra álom nem jöve,
   Lajstromkönyveket olvastat előtte,
   Mordokai dolga ám elékéle.

  79. Szolgáit kérdezé király jó holval,
   Ha Mordokainak volt azért jóval,
 315  Tanácsi, szolgái mondják egy szóval:
   „Semmi köszenettel bezzeg nem voltál.”

  80. Szinte az beszéden Aman juta bé,
   Király, mint tanácsát, kérdezni kezdé:
   „Azkit én akarnék megtisztelnie,
 320  Mondod-é, mit tégyek, Aman, ővéle?”

  81. Ezt alítja Aman, róla szólana,
   Azért az királynak tanácsot ada:
   „Főruhádat adasd ezennel arra,
   Főlovadra ültesd megkoronázva.

 325 82. Légyen főtanácsod, ki ezt kiáltsa:
   Így tiszteli király, azkit akarna.
   Ezt minden utcákon nagyon kiáltsa.”
   Az tanácsra király Amannak monda:

  83. „Jó tanács ez, azért ez majd meglégyen,
 330  Zsidó Mordokai nékem jó hívem,
   Jobb ruhámba legjobb lovamra üljen,
   Azmit mondál, meglásd, néki meglégyen.”

  84. Gondja lőn mindenre, noha kételen,
   Mordokai előtt városba mégyen,
 335  Azmit király hagyott, kiáltá nagy fenn,
   Házához úgy tére Aman keserven.

  85. Jó baráti véle, és felesége,
   Ezt nagy bosszonkodva nékik beszélle,
   Már ők sem biztatják, esett kétségbe,
 340  Azonban elhívák Amant ebédre.
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  86. Több beszédek után az ital közben,  7
   Király Estert kérdi oly igen szépen,
   Tegnapi kérése tőle mi légyen,
   Országa felét is kérje, meglégyen.

 345 87. Szóla azért asszony ott az felségnek,
   Ez az, min könyörgek te felségednek,
   Felséged kegyelmes légyen fejemnek,
   Vélem egyetembe én nemzetemnek.

  88. Engem nemzetestűl mert megvöttenek,
 350  Fejenként halálra tőled megkértek,
   Lelkünk felett mindent kapzsira vettek,
   Udvarban méltatlan ez árulók élnek.

  89. Estert király kérdi, hogy azt ki mérte,
   Hogy mind Aman dolga, ottan megérté,
 355  Király az ebédről egy kertbe méne,
   De szertelen Aman ezen rettene.

  90. Semmi reménsége nincs életébe,
   Egy házba asszonnyal nagy könyörgésbe
   Királynét megfogta, hajlott ölébe,
 360  Asszonnak ágyára bútt keservébe.

  91. Tére meg az kertből király, bejuta,
   Ester azmely ágyba, Aman bútt oda,
   „Nám, feleségemnek sincs bátorsága,
   Hiszem majd előttem rontod” – így szóla.

 365 92. Ezen annál inkább Aman elhala,
   Azonba királynak ebbe hír juta,
   Aman udvarában egy akasztófa,
   Kire király hívét kötteni szánta.

  93. Rajta király inkább elháborodék,
 370  Ottan hagyá, Amant az fára kössék,
   Így az másnak ásott verembe esék,
   Királynak haragja ebbe megszűnék.
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  94. Temérdeki kincse és drága háza,
   Ott mind Esteré lőn Aman jószága,
 375  Ester Mordokait mondá, hogy bátyja,
   Azért megbeszéllé, mi nemzet volna.

  95. Király Mordokait ottan hívatá,
   Az Aman gyűrőjét őnéki adá,
   Ester az jószágot bátyjának adá,
 380  Immár Aman helyett Mordokai vala.

  96. Ester ezen kéri az fejedelmet,
   Hamar megmásolja Aman levelét,
   Kit király nevével sokfelé küldett,
   Hogy egy nap elvésszen a zsidó nemzet.

 385 97. Oly igen jó kedvvel beszédét hallá,  E
   Deákoknak király megparancsolá,
   Zsidóknak meglenne ő szabadsága,
   Ő törvények szerént lenne lakása.

  98. Valakik őket ebben háborgatnák,
 390  Tiszttartók azokra feltámadnának,
   Mint király hitlene, úgyan levágnák,
   Ez levelet vinnék minden országnak.

  99. Ennek napja lenne, mely nap levágnák,
   Azkik az zsidóknak gonoszt mondanak,
 395  Sőt várasokat is földre rontanák,
   Lenne ez tanúság az árulóknak.

  100. Susában is levél hamar eljára,  8
   Hol az király lakék, zsidókhoz juta,
   Mordokait látják drága ruhába
 400  Udvarból kijőni, fején korona.

  101. Zsidók nagy örömbe mindenütt vagynak,
   Sok pogánok ezen csudálkozának,
   Istent megesmérék, úgy magasztalják,
   Sokan a szent nép hütére állának.
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 405 102. Ez világon minden őket tiszteli,
   Király országiban zsidókat féli,
   Mordokai tisztét mert minden érti,
   Az parancsolatnak napját is véli.

  103. Nap eltelék, zsidók mind készen vagynak,  9
 410  Hol mi ellenségek, azt mind levágák,
   Csak Susában ötszázan meghalának,
   Amannak tíz fiát fára akaszták.

  104. Az több országokba zsidók kik voltak,
   Ellenségbe tizenötezert vágának,
 415  Tizennegyed napján az Böjtmás hónak,
   Kit minden esztendőn ünnepnek tartnak.

  105. Gazdag lakodalmot mindenütt tésznek,
   Szomszédságba minden étekbe küldnek,
   De Susában lakók ezt két nap ilék,
 420  Hogy az ellenséget ők két nap ölék.

  106. Íra Mordokai mind a zsidóknak,
   Király országiban valahol vagynak,
   Tizennegyed-ötöd napján ez hónak,
   Minden esztendőben vígan laknának.

 425 107. Siralmok örömre mert ott fordula,
   Ellenségek öröme sírásra juta,
   Az egy görög Aman mint járt, megírá,
   Mi okból búsult volt, tudtokra adá.

  108. Azért még eznap is zsidók megtartják,
 430  Aznapon az Ester dolgát olvassák,
   Az Aman nevére valahul jutnak,
   Az zsinagógnak padait hopolják.

  109. Gondját így viselé Isten ez népnek,
   Ester ezt bátyjával levélbe tevék,
 435  Emlékezetire ő nemzeteknek,
   Minémű Istene volt a szent népnek.  [10]
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  110. Ott ráemlékezék régi álmára F
   Mordokai, régen kit látott vala,
   Hogy ez mind Istentől végezve volna,
 440  Forrásból lött nagy víz az Ester volna.

  111. De az két nagy sárkány, ki öszvevína,
   Mordokai s Aman nagy változása,
   Halálra gyűlt sok nép az zsidó volna,
   Kinek napja elvésze, mikor sír vala.

 445 112. Tőn Isten nagy csudát, mert nap megjöve,
   Népének világot égben emele,
   Ester által őket hozá örömre,
   Ellenségi tőrét visszatéríté.

  113. Ezt is látta vala: két sors támada,
 450  Az a két nemzetnek4nagy változása,
   Zsidók halálának egy hagyott napja,
   Az pogán vesztének más hagyott hava.

  114. Ott nagy háláadást tőn az Istennek,
   Istent Mordokai mondá nagy bölcsnek,
 455  Míg éle, nagy jóval lőn nemzetének,
   Kiért a szent népek őtet szereték.

  115. Légyen egy tanúság Ester személye,
   Kit Isten kicsinből oly fel emele,
   Itt Isten tanácsát eszébe vivé,
 460  Magát az asszonságba ő el sem hivé.

  116. Erről édes bátyja őtet meginté,
   Királyhoz bemenni mikor nem mérne,
   Ez nagy rendre Isten hogy arra vitte,
   Mindennel jót tenne, és kegyes lenne.

 465 117. Maga, ha már szinte úgy termett volna,
   Hogy ő eleiről nagy ágról volna,
   Embernek magát lennie tudja,
   Mert minden nagyságnak nagy Isten ura.

450 nezmetnek [sh.]
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  118. Istennek neveztek régen oly embert,
 470  Aki emberekkel minden jót szerzett,
   Hol mi drága személy jó hírt keresett,
   Vagy férfi, vagy asszony, nevet ezzel lelt.

  119. Oka, mert az embert Isten úgy hagyta,
   Fegyvertelen szülék, hogy ne árthatna,
 475  Csak az jótételre minden hajlana,
   Mert természet ellen az ártás volna.

  120. Naggyá tötte Isten, érts meg, mi végre,
   Mindenek jovára, nem veszélyére,
   Igyekezzél Isten tisztiletire,
 480  Mert köszönetet vár, azki azt tötte.

  121. Ezután ezt gondold, reád sok szem néz,
   Életedbe példát minden fű keres,
   Asztalra tött gyortya, te valamint5égsz,
   Ház népe setétbe mindent úgy lát, néz.

 485 122. Végre értsed ezt is: nem hivolkodás
   Az fejedelemség, de nagy gondlátás,
   Hogy más megnyughassék, te arra vigyázz,
   Hadd mondjon jót rólad sok nyomorult gyász.

  123. Ezt igen kévánnám minden embernek,
 490  Görög Aman vesztét említenétek,
   Az Isten javait, kit most ílitek,
   Azki adta néktek, megesmérnétek.

  124. Nem tudá köszönni király jótétét,
   Az szerencse ilyen embert megvakít,
 495  Mert magát elhiszi, alá sem tekint,
   Ő golyóbison áll, hamar hátat vét.

  125. Úgy higgyed tenálad ő tekélletét,
   Ha hiszed az égnek állandó szűvét,
   Hol tisztán, hol homályba látod az üdőt,
 500  Ezt ha várni tudnád, magad esmérnéd.

483 valamit [sh.]
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  126. Értem, hogy Augustus császár gyermekét
   Úgyan tanította, mint egy közrendet,
   Varrást, fonást, szövést vélek tétetett,
   Mert igen esmérte mindkét szerencsét.

 505 127. Gazdag herceg vala Siciliába,
   Agatocles, előbb fazakas fia,
   Pohárszékin, asztalán sok arany kanna,
   Földedény még annyi, minden rend vala.

  128. Jól említi, mi volt, s még mivé lehet,
 510  Minden rend ezekről nagy példát vehet,
   Kit Isten Esterként nagyra felemelt,
   Tudja, hogy szerencse szárnyára kélhet.

  129. Ez éneket azki versekbe írá,
   Kegyelmes asszonyának azt ajánlá,
 515  Ezerötszázhetvenhétbe hogy írna,
   Kolozsváratt szinte az Szent György-napba.
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4.

SZKENDERBÉG HISTÓRIÁJA

1579

Az első négy résznek nótája: „Jóllehet, nagy sokat szóltunk Sándorról”
Ötedik részének nótája: „Sok csodák löttenek jó Magyarországban”
Hatodik részének nótája: „Sok csodák közül halljatok egy csodát”

Argumentum et dedicatio in capitibus versuum est hæc

Clarus ut Epeiri dux fortibus ille triumphis
Alter Alexander Magnus, et ipse Driops,

Imperium patrium prudente, Georgius ausu
Castriotus, Dominus, Croia superba, tuus,

Restituatque suis, libertatemque reponat
Saepius et Turcam Marte favente premat,

Inclyte Peleides tibi Ladisilaë Szalanci
Nicoleos patrio carmine facta refert.

Amurathem toties fugat is, Machometis et arma
Æquævi Hunniadæ proxima, fama ducis.

Tum Venetos armis Gallosque ut vincit utroque
Mosem, Amesamque, armis et pietate suos.

Bogathius condebat.

ELSŐ RÉSZE
Ifjúkorában vitéz Szkenderbég mint forgott,

Török Muráth császártól elállott,
Atyja országába szállott.

  1. Ki hallott Sándornál hatalmasb urat? [L  I.]
   Jó szerencséjének nem tudjunk mását,
   Az vitézlő népnek hagya nagy példát,
   Minden erre néz már, ki bírja magát.

1 D Kiralit 
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 5 2. Lőnek ez után is nagy fejedelmek,
   Kik kicsinből nagyra emelkedének,
   Második Sándornak dolgit értsétek,
   Kit törökek híttak jó Szkenderbégnek.

  3. Az más Murat császár Törökországban
 10  Sok országot hajta birodalmában,
   Ázsiából kele Görögországban,
   Nagy hadával vagyon fenn országiban.

  4. Rettenetes hada az görögökkel,
   De Macedoniát az szomszéd földdel,
 15  És azokban való hercegségekkel
   Még akkor nem bántá nagy erejével.

  5. Vala ezkor herceg az Epirusban,
   Jó Castriot János Croia várában,
   Görög hercegek közt nagy méltóságban,
 20  Szép Voisova asszony házasságában.

  6. Serdült szép leányi, fiai vadnak,
   Kilencedik fia György Castriotnak,
   György, mikor méhében volna anyjának,
   Asszony ilyen álmot monda urának:

 25 7. „Úgy tetszék, egy sárkánt szültem világra,
   Epirus országát ellepte hasa,
   Az török végekbe fejét hajtotta,
   Töröket iszonyún nyeli, kapdossa.

  8. Tengeren nagy messze farkát nyútotta,
 30  Keresztyének földén utólját tartja,
   Főképpen Velence határin nyúlva,
   Engem elrettente álom látása.”

5 D az 7 D dolgat 9 D Amurat 12 D fü orszagaban 17 D akkor 20 D Vaisova 27 D niutotta 28 D Törököt 
iszonion 31 D Fükeppen 32 D almam 
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  9. Érti, mi jövendő, herceg ezt mondá,
   Nagy szerencsés lenne, azkit hordozna,
 35  Az törökön lenne nagy diadalma,
   Az keresztyéneknek erős paizsa.

  10. Panaszát felejté asszony el, hozá,
   Gyermeknek jobb karján tetszék ily csoda,
   Ha csinálták volna, úgy lött egy szablya,
 40  Az álomnak ez lőn nagy bizonsága.

  11. El-felnevekedék, minden csodálja,
   Magaviselésben hogy nincsen mása,
   Nagy örömmel várná ő atyja, anyja,
   Azmit az szerencse látni nem hagya.

 45 12. Ím, Görögországot török megbírá,
   Mecedóniára, Epirusra juta,
   Castriot sok hadba epedt, fárada,
   Ő Muráttal frigyet vetne, gondolá.

  13. Ráengede császár jó kezességre,
 50  Hogy minden fiait kezébe küldje,
   Az keserves atya kételen véle,
   Drinápolba fiait zálogba veté.

  14. Ifjakat az török ám megmetszeté,
   Ezzel fogadását ottan megszegé,
 55  Györgynek Szkenderbég lőn törökül neve,
   Annyi, mint Sándor úr, hogy minden értse.

  15. Deákságban császár őt taníttatá,
   Gyermek nagy sok nyelvet hamar megkapa,
   Ideje rátelvén mindenbe forga,
 60  Karon nagy sok képpen víni tanola.

38 D teczik ily czuda 39 D ot 41 D föl neuekedek minden czudallia 43 D varia ü 50 D kezehösz 51 D er-
re 52 D Drenapolban fiait szalagban külde 53 D pogan 57 D Deaksagra 
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  16. Udvarba lőn kedves, császár tekinté,
   Ötezer lovagnak szancsákká tevé,
   Őtet sok hadakba Murát küldezé,
   Hadakban nagy nevet az ifjú szerze.

 65 17. Császárnak egy hada lőn Natóliára,
   Főhadnaggyá Szkendert néppel választá,
   Szerencsével ifjú naggyal ott jára,
   Az hadat megveré, sok rabot hoza.

  18. Zsoldja, alafája nagyobb-nagyobb lőn,
 70  Vendégországban is híre-neve lőn,
   Eszit, szerencséjét csodálja minden,
   Drinápolba tére, ott ily ügye lőn:

  19. Forgódik egy tatár, mindent hív bajra,
   Császár udvarába csak egy szablyára,
 75  Mezítelen víni bajnak akara,
   Császár nagyot ígír, csak ki megvína.

  20. Ott fejét rávetni senki nem meré,
   Szkenderbég felálla, bátron felele,
   Néki csak most mohlik szakálla szőre,
 80  Azért tatár őtet gyermeknek vélé.

  21. Rajta csodálkoznak, hogy levetkezék,
   Ifjúnak nagy testét, termetit nézék,
   Az császár vitézi szánák, könyvezék,
   Ha ily jeles termet ott sebesednék.

 85 22. Tartának az helyre, ki szoros vala,
   Egy-egy rövid karddal, tatár elcsapa,
   Bal kezével Szkender tatárt megkapá,
   Egy csapással nyakát hamar elvágá.

63 D Sokzor töb hadakban Czazar küldeze 64 D az iffiu nagi neuet szörze 71 D Ezert 73 D Scitha [lásd a tárgyi 
jegyzetet is] 80 D Scitha 82 D szep 86 D Scitha 87 D Scithat 
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  23. Indula, császárnak azt bemutatá,
 90  Császár nagy sok jóval ajándékozá,
   Ottan Ázsiába haddal indula,
   Császárhoz két perzsa ám ottan juta.

  24. Beszédek nagy kevély, hányják magokat,
   Császártól kévánnak ők nagy alafát:
 95  „De hogy ne heába kérjük zsoldodat,
   No, most udvarodba, ha ki bízza magát?”

  25. Udvarba kétfelé császár tekinte,
   De senki nem valék, ki szembemenne,
   Vitéz Szkenderbéget ám hozzá inté:
 100  „Fiam tiéd – úgymond – vitézség híre.”

  26. Szkenderbég ám ottan lovára üle,
   Egyikkel az mezőn öszveöklele,
   Kopja el nem törék, fegyverre kele,
   Túl ezen az másik nékiöklele.

 105 27. Jó lovát téríté, ezt általveré,
   Az első nagy szörnyen azonba éré,
   Fegyverrel vitéz azt vállba úgy üté,
   Hogy karostól feje esék nagy messze.

  28. Legottan császárhoz fejeket vivé,
 110  Udvarával császár sokkal idvezlé,
   Udvara szégyenit hogy így eltörlé,
   Sok szép ajándékot néki jelente.

  29. Lépék elébb császár, haddal megszálla,
   Erős várasokat vítata, ronta,
 115  Szkenderbég mindenütt ott elöl forga,
   Őmaga zászlókkal fokokat hágja.

92 D Ket Persa Czazarhoz 95 D heiaban ne keriük soldodat K Sóldokat [sh.] 101 D Szkender Bek louara ottan 
föl üle 103 D Kopiaia el törek 105 D azt 111 D hogi el törlötte 
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  30. Ezután őt császár visszaereszté,
   Magyarra, göregre nagy haddal küldé,
   Nagy dicsíretesen magát viselé,
 120  Azmint lehet, nem tör keresztyén vérre.

  31. Török hitit mert csak bőrén viseli,
   Szűből keresztyénül Istenét féli,
   Mikor keresztyénre kételen menni,
   Hogy gyanós ne legyen, eszét jelenti.

 125 32. Rajta ilyen módja, hogy kárt ne tegyen,
   Se császár hadában, se keresztyénen,
   Had előtt félelmet ez ne jelentsen,
   Azért keresztyénnel okkal ütközzen.

  33. Itközeten hadát úgy tartóztatja,
 130  Hogy azt az keresztyén környülfoghassa,
   Kevés vérrel ezzel magát kivágja,
   Az keresztyéneknek diadalmát adja.

  34. Vagy ha kell ütközni, rabokat fogat,
   Keresztyén haláltól mindent tartóztat,
 135  Prédát, nyereséget magának nem tart,
   Ezzel édesíti ő minden hadát.

  35. Mása császár után már senki nincsen,
   Az vitézlő rendnek nagy szerelmében,
   Minden ő hadában öremest megyen,
 140  Sok halni mer érte szeme szöktében.

  36. Pokol szerencsével atyja meghala,
   Drinápolba Szkender ezt hogy megtudá,
   Könyvet császár előtt ő nem mutata,
   Mert ő Murát császárt atyjának hítta.

 145 37. Hamar az várakba népet bocsáta,
   Castriot országát császár foglalá,
   Voisava asszonynak egy majort hagya,
   Ez országhoz török ily hittel juta.

118 D Göröggel 127 D es 131 D vitezivel 140 D Erte sok halni mer 148 D Pogan ez orzaghoz 
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  38. Ítetéssel titkon bátyjait veszté,
 150  Szkenderbéggel császár szembe beszéllé,
   Minden dolgainak okát jelenté,
   Hogy az ifjú szűvét ezzel lekötné.

  39. Sőt kazdagb országot néki ígíre,
   Ha immár magának ő külön lenne,
 155  Csak most sok ügyében ne hadná, kéré,
   Lám, semmiből nála nincsen szüksége.

  40. Azki rókával köt nagy barátságot,
   Ravaszul hordozzon körűle horgot,
   Jól érti mind Szkender az álnakságot,
 160  De szűvet nem mutat, azért így szólott:

  41. „Lásson Isten jóval, felséges uram!
   Felséged énnékem mind bátyám, atyám,
   Csak felséged éljen, ám járjon hazám,
   Mert udvarod nékem országom s hazám.

 165 42. Tőled, uram, bizony nagy néven hallom,
   Minden fogadásod meg is szolgálom,
   Azért szolgálatom holtig ajánlom,
   Csak adj ellenséget, magam mutatom.”

  43. Ezután okoson kétfelé néze,
 170  Mert hogy elvesztenék, eszébe vévé,
   Udvarnéppel magát hogy szerettetné,
   Urak közt támada nagy sok irigye.

  44. Reá ilyen szó költ több beszéd felett,
   Udvarnép közt azért keres oly kedvet,
 175  Holta után legyen ő császár helyett,
   Ezen Szkenderbégre császár gerjedett.

152 D be kötne 156 D Nam 160 D De semmit 163 D am bator haszam 164 D orszagom haszam 173 D beszed 
köszöt 174 D Hogi arra keresne vduar nep keduet 175 D Holta vtan lenne 176 D geriede 
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  45. Az Istennek gondja nagy az emberre,
   Murát császár búsult titkon Szkenderre,
   Sok árulók miatt hogy elveszesse,
 180  Nagyobb gondja miatt ezt elfelejté.

  46. Lőn hada csakhamar Rác György deszpotra,
   Szkenderbéget küldé, hogy veszne oda,
   Úrfi az deszpotot sokszor meghajtá,
   Vígan Drinápolba meg hazaszálla.

 185 47. Esmét ő hálóját császár fordítá,
   Sok szép ajándékkal mindent onszola,
   Harcolás, bajvívás, játék sok tarta,
   Ha valamelyiken úrfi meghalna.

  48. Császár semmi okon meg nem ejtheté,
 190  Mert Isten az vitézt mindenütt őrzé,
   Minden álnokságát vitéz megérté,
   Gondolá, hogy eszit ő is megkezdje.

  49. Sokan göreg földről titkon onszolják,
   Véle az törökre hogy támadnának,
 195  Köszöni hűségeket úrfi azoknak,
   De győzhetlen voltát mondja császárnak.

  50. Azonba tanácsát igen titkolja,
   Dolgának jó módját kévánja, várja,
   Deszpot ő dolgában magyarhoz futa,
 200  László királt Budán kéré, ne hagyja.

  51. Nem múlata király, mert pápa íra,
   Deszpotot székiben hogy ő iktassa,
   Harmincötezeren el-alászálla,
   Ott Hunyadi Jankó Lászlóval vala.

177 D nagi az hiuekre 190 D mind megh örisze 194 D feltamadnanak 198 D varia keuannia 199 D iuta 200 
D keri ne hadna 

RMKT-Bogáti.indb   95RMKT-Bogáti.indb   95 2018. 05. 14.   16:26:222018. 05. 14.   16:26:22



96 HISTÓRIÁS ÉNEKEK

 205 52. Drinápolból császár nyolcvanezeren,
   Szkendert elöl küldé csak húszezeren,
   Más basával ketten Rácország földén,
   Király eleiben, hagyá, siessen.

  53. Ellenek Hunyadi csak tízezerrel,
 210  Táborból indula fő-fő hősekkel,
   Basa úgy ütközék, mint kevés néppel,
   Szkenderbég nem harcol keresztyénekkel.

  54. Régen szánt tanácsát ám elindítá,
   Mert minden népével ő hátramásza,
 215  Törököt Hunyadi szertelen vágá,
   Az hadat megveré, Basa elfuta.

  55. Mihelt veszedelmét Szkenderbég látá,
   Basa fő deákját futtába kapá,
   Croiába levelet azzal írata,
 220  Szkendernek az házat hogy az bég adja.

  56. Az több törökekkel azt levágatá,
   Húszezerben ugyan nem sok marada,
   Űzőben görög nép mind mellé futa,
   Háromszáz magával titkon ballaga.

 225 57. György még azon éjjel Dibrába juta,
   Epirusnak az egy mezővárasa,
   Titkon mindenfelől hozzáhívata,
   Kiknek kévánságát régen jól tudta.

  58. Nagy ésszel csendesen mindent végeze,
 230  Sírjon vagy örüljön, nem tudja népe,
   Ígíri, mindenre véle kész lenne,
   Utakat állani sokfelé külde.

205 D Drenapoliban 207 D Racz otzagh feleol 213 D Reghi szanth 215 D vaghia 220 D Hogi az Bek Szken-
dernek az haszat adgia 225 D Giörgis 226 D ez egi 
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  59. Völgyekre, erdőkre leseket vete,
   Megmondá, mi jelre föld népe kelne,
 235  Kevesen rakodva Croiára térne,
   Béghöz öccsét, Amzát elöl beküldé.

  60. Sok szó után Szkendert az bég említé,
   Amza nagy szép renddel dolgát beszélé,
   Bég elhivé, ottan rakodni kezde,
 240  Másnap eleibe szép szerrel méne.

  61. Eljutván, az bégnek levelet ada,
   Kit hogy császár küldött, az bég azt tudá,
   Croiát Szkenderbégnek, és tisztit hagyá,
   Másodnap császárhoz menni akara.

 245 62. Törökek jó kedvvel úrfiat láták,
   Véle lenni tisztben sokan akarnak,
   Várasbeli rendek igen vigadnak,
   Mert szabadságokat ezáltal várják.

  63. Juta el azonba meghagyott népe,
 250  Kapukon éjjel az titkon bekele,
   Hamar virrasztókat vártán leveré,
   Szertelen mindenütt töröket veszté.

  64. Piacon sok török ám megseregle,
   Hogy valahogy kapun éjjel kiütne,
 255  Végre Szkenderbégnek szépen könyörge,
   Uraságát véren hogy ne kezdené.

  65. Seregét szólítá György, tartóztatá,
   Dolgát napvilágra akkor halasztá,
   Ha keresztyénségre pogánt hajthatná,
 260  De várba, várasba minden vigyázna.

235 D Croiara mene 236 D Bekhöz K Begler [elírás] 237 D az Bek Szkendert 247 D Varosbeli nepek 250 D 
az eyel 254 D valahol eyel kapun 256 D veren ü 
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  66. Elküldé az öccsét, Amzát Dibrára,
   Az egész föld népét hogy feltámassza,
   Végeket véletlen addig foglalja,
   Míg magyarral császár ügyét tartaná.

 265 67. De hogy megvirrada, megkiáltatá,
   Hitet, keresztséget ha ki akarna,
   Annak császár helyett lenne jó ura,
   De ki nem akarná, az mind meghalna.

  68. Rajtok szó nem foga, sok török hala,
 270  Sok magát tőrivel általnyássolá,
   Hogy ne kénszergesse, úrnak sok szóla,
   Mert szabad akarat kellene arra.

  69. Ím, csak puszta kézzel sokat bocsáta,
   De mezőkben azt is köznép levágá,
 275  Sok új keresztyénné, sok lőn ott rabbá,
   Az császár zászlóit elszaggattatá.

  70. Oly igen gyűl mellé minden az hírre,
   Kétezer jó vitézt végekre külde,
   Senki hírt országból ki ne vihetne,
 280  Öccse után néppel Dibrába méne.

  71. Paraszt népet az úr mindenütt futja,
   Sok mezővárasit hamar eljárá,
   Az szép szabadságra föld népét híja,
   Már csak hadra vagyon mindennek gondja.

 285 72. Sok szaladt törökek meggyülekeztek,
   Egy csoport göröggel szerencsét kezdtek,
   Úrfi míg az földet futja, ütköztek,
   Hogy vélek nem bírtak, az hitre tértek.

261 D öczet Amszat ottan Dibraban 263 D foglalna 267 D ü Vra 270 D töreuel magat 271 D ne kenzeritene 
sok Vrnak 274 D mezöben 281 D vr fi 286 D Göröggel K Görögec [elírás] 
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SECUNDA PARS
SUMMA

Ország főházait szedi,
Császár hadát sokszor megveri,

Velence hadát megűzi.

  1. Jeles fő-fő házait az Epirusnak,
 290  Az ország határit törökek tartják,
   Mindenfelé úrfi íra uraknak,
   Croiára minden rend gyűlne, szólának.

  2. Magát urak előtt az úrfi menté,
   Szép hazáját elébb hogy nem menthette,
 295  Az alkolmatosság hogy nem engedte,
   Csak véle most minden egyaránt lenne.

  3. „Petrel várát majdan haddal megszálljuk,
   Ha szép szóval házát hozzánk hajthatjuk,
   Nagy szilígységünket ott megmutassuk,
 300  Ez hírre várakat hogy meghajthassunk.

  4. Ezután mind könnyebb többit megvenni,
   Népe ha vakmerő, meg kell töretni,
   De semmi kegyelmet nem kell ott tenni,
   Az több várak szarvát azzal kell törni.”

 305 5. Ráengede gyűlés, szép nép gyűlt vala,
   Tizenkétezeren csak könnyen vala,
   Egynéhány sógora és atyafia,
   Strezi Goyk és György, két öccse ott vala.

  6. Jó Gollen Mózsessel Cernovitz István
 310  Ott három Muzaki az indulatban,
   Háromezren Mózses az jargalóban,
   Utána Castriot derék táborban.

289 D fü fü varosit 290 D hataritt K határin [értelem] 292 D Croiaban 294 D haszaiat K házait [értelem] 295 
D mert nem 303 D ott nem kel 304 D kel törni K be törni [értelem] 308 D Stresi Gergöli es Giörgi ket öcze 
vala 309 D, K Gollent [értelem] 310 D Musaki K strása ki [értelem, lásd a tárgyi jegyzetet] 
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  7. Vár alá hogy szálla, várban izene,
   Ha várat megadnák, eleresztené,
 315  De ha keresztyénné az népe lenne,
   Nála méltó zsoldja mindennek lenne.

  8. Megadák az házat úrnak hitire,
   Népét az országból kikésérteté,
   Lőn ez dolog szinte hideg tél felé,
 320  Erős házban élést úr sokat lele.

  9. Petrel egy magas vár, lőn ez nagy csoda,
   Ily könnyen az úrnak hogy fejet hajta,
   Kézben lőn Fejérvár és Steluz kulcsa,
   Keresztyénné sok lőn bennevalókban.

 325 10. Az steluzi agát lehozák fogva,
   Mert az váradásban mind ellent tarta,
   Erős Szfetigráddá az tábor szálla,
   Az bennevaló nép igen bódula.

  11. Táborból Castriot követet külde,
 330  Mind az több várakat szóval késérte,
   Croia szerencséje előttek lenne,
   Tiszttartó harc nélkül házat engede.

  12. Róla tanácsok lőn, megadják vala,
   Egy vitéz köztörök ellene álla,
 335  Mert az várak dolgát hogy követ hánná,
   Hitötlen raboknak dolgát forgatná.

  13. Ilyen lőn válasza, követ megjuta,
   Az steluzi agát úr levágatá,
   Megkeresztelkedék, ki hitet valla,
 340  Várbeli nép fokról ez dolgot tudja.

323 D Kezben K Kezében [szótagszám] 329 D küuettiet 336 D Hirtelen 339 D hitit valla 340 D dolgot szidgia 
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  14. Vagyon nagy tanácsban az úr táborban,
   Mert tél rettenetes az várvívásban,
   Mósét egy rész néppel hagyá táborban.
   Többit elbocsátá karácson tájban.

 345 15. Megtére Croiában többi népével,
   Karácsonban nyugszik sok szép örömmel,
   Urak Újesztendőt vőnek sok széppel,
   Tudják, hogy az úr jött csak egy fegyverrel.

  16. Postán hamar juta Móse követe,
 350  Szaladt török hada táborra jőne,
   Kiket az várakból elkésértete,
   Hogy Szfetigrád dolgát megsegítené.

  17. Ravasz török dolga, az úr azt érté,
   Késit asztalánál ottan eltévé,
 355  Vendégivel százan utánügete,
   De török megértvén ottan eltére.

  18. Utánok táborból ezeren válta,
   Császár földin annyit dúla, kóborla,
   Néki eleiben senki nem szálla,
 360  Az zsákmánnyal tábort megkazdagítá.

  19. Dolgát Castriotnak császár meghallá, L  II.
   Az hírre búvában csak meg némula,
   Mikor üdő múlva esze megjuta,
   Minden átkot, szitkot Szkendernek monda.

 365 20. Egy tanács ezt mondja, az kis kár volna,
   Magyarokról azzal el ne állana,
   Másfelől Lászlónak nagy hadát hallja,
   Szkendertől is ő tart, hátol ne fogná.

343 D Mosest 345 D az töb nepeuel 346 D sok szep örömmel K sok szép erővel [valószínűleg elírás] 349 
D Moses 350 D taborra iüue 351 D az taborbol 355 D ottan ügete 361 D hogi halla 367 D nagi hadat halla 
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  21. Nagy hasfájás esett az magyarokra,
 370  Fűt, gabonát öttek az éhség miá,
   Császár azt nem érti, királlyal szóla,
   Tíz esztendég frigyre az dolgot hozá.

  22. Tartománt deszpotnak ezzel megadá,
   Magyarok vérhasát azután hallá,
 375  Császár az frigykötést oly igen bánja,
   Hogy kezéből magyart könnyen bocsátta.

  23. Elszálla Castriot Szfetigrád alól,
   Kemény télben ország javára gondol,
   Országát terjeszté naggyal másfelől,
 380  Török mindenütt fut ő hada elől.

  24. György törökek földén sok csatát tészen,
   Hogy soká ne üljön népe egy helyen,
   Ha táborban fekszik, házban nem megyen,
   Harcon karja mindenkor mezítelen.

 385 25. Ezenben oly hely nincs, kit meg nem jára,
   Hegy, völgy, falu, váras, erdő és puszta,
   Mely nagy úrral ügye, igen jól tudja,
   Hada kis kárával hogy ő víhatna.

  26. Onnan udvarából mindent megérte,
 390  Mert az császár mellett sok jó embere,
   Lissásban nagy gyűlést azért hirdete,
   Sok vitéz, rác, görög, horvát, olasz jöve.

  27. Régen sokan frigyet göröggel tartanak,
   Sokan adójokat deszpotnak adják,
 395  Az hámot elvetni sokszor akarták,
   Azért sok úr, úrfi deszpotok jutának.

  28. Gyűlésben felálla, György szépen szóla:
   „Urak és vitézek, minden meghallja,
   Török hütét régen mindentek tudja,
 400  Kinek hogy hittenek, sok késén bánta.

381 D Giörgi az török földen 389 D Ott nam 391 D Lissusban 393 D törökkel [lásd a tárgyi jegyzetet] 
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  29. Így hajtott őhozzá sok országokat,
   Ez álnak így csalá vitéz atyámat,
   Ha egyesek lészünk, nem hisszük szavát,
   Vitézséggel nekünk keveset árthat.

 405 30. Udvarában laktam, tudom törvényét,
   Legfeljebb dícsíri vitéz népönket,
   Ellenönk örömest nem igen kelhet,
   Ily hadtól vitéz nép semmit nem félhet.

  31. Sokak, azt jól értem, az hadat bánják,
 410  Kik az török hámát vonni megszokták,
   Mi jobb, azt mindenek mostan meglássák,
   Azmit az gyűlés lát, állok én annak.

  32. Az országnak ha jobb, adjátok kézben,
   Ha nem tetszik, azmit töttem ez ügyben,
 415  Bátyáim halála jutott eszemben,
   Kiért rajtok halok, míg tart véremben.

  33. Velem inkább mindent megkésértsetek,
   Az szép szabadságot megkeressétek,
   Török dolgát, tanácsát mindent én értek,
 420  Híven fenn forgódom, azt meghiggyétek.

  34. Segél Isten után erős Velence,
   Velünk Albánia ereje, színe,
   Hazánk nagy szégyenét minden tekintse,
   Kisebbség tünéktek az török frigye.”

 425 35. Vígan minden rendek úr szavát hallák,
   Urak ki-ki summát néki fogadnak,
   Kiknek pénze nem lőn, magokat adják,
   Hitek, emberségek úrnak ajánlják.

402 Igi czala az alnok 408 D Itt hadtul 409 D banniak K hánnyák [értelem] 410 D hamot 425 D rendek K 
ember [értelem] 427 D ninczen 
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  36. Császár Ali basát ám beszólítá,
 430  Castriotra negyvenezren bocsátá,
   Castriothoz az nép felgyűle, szálla,
   Csak tizenötezert bennek megtarta.

  37. Az többit jó szókkal hazabocsátá,
   Végekben parancsol, minden vigyázna,
 435  Basa eleiben hadával szálla,
   Hadát nagy szép szókkal megbátorítá.

  38. Szemben juta két had egy erdő mellé,
   Erdőben Szkenderbég egy lest vettete,
   Török nagy sok tüzet éjjel égete,
 440  Szkenderbég ő tüzét mind megöttette.

  39. Táborban meghagyá, csendesség lenne,
   Senki török szóra meg ne felelne,
   Minden népét, barmát reggel éteté,
   Apró csatát néppel először űzé.

 445 40. Rendben minden hadát reggel állatá,
   Ki-ki mint forgódnék, mindent taníta,
   Pogánt elöljáró megfutamtatá,
   De hada derekát úr tartóztatá.

  41. Immár derék harcon elegyedének,
 450  Castriot vitézi serénkedének,
   Lesből háromezren ám felkelének,
   Pogánt hátul vágják, el-bekeríték.

  42. Ott egy csoport török nagy harcot tarta,
   Csak háromszáz bennek fogllyá akada,
 455  Summában huszonkétezer meghala,
   Kétezeren fogllyá, basa elfuta.

  43. Török tábort dúlák, sok jót kapának,
   Huszonnégy szép zászlót bemutatának,
   Szkenderbég vitézi százhuszan holtak,
 460  De sebben népében sokan valának.

445 D szepen allata 452 D es be kerittek 459 D szaz huzan veszenek 

RMKT-Bogáti.indb   104RMKT-Bogáti.indb   104 2018. 05. 14.   16:26:232018. 05. 14.   16:26:23



105SZKENDERBÉG HISTÓRIÁJA

  44. Vígak az szerencsén mind az vitézek,
   Jó török lovakra gyalogok ültek,
   Török feldét messze dúlák, égeték,
   Számtalan prédával hazatérének.

 465 45. Sokfelé Szkenderbég íra, izene,
   Barátinak fő-fő zászlókat külde,
   Dolgát László király mind megértette,
   Azért Szkenderbégnek levelet külde.

  46. Dícsíri, örüli jó szerencséjét,
 470  És hogy inkább rontsa ily ellenségét,
   Ne hagyja meghűlni új szerencséjét,
   Inti, mellé jőne mindjárt, ha lehet.

  47. Oly alkolmatosság másszor nem lenne,
   Pogánt Európából most kiűzhetné,
 475  Magyar, lengyel vitéz véle sok lenne,
   Pápa fizetése megsegítené.

  48. Másfelől egy szép had vízen kerülne,
   Töröket tengeren nem eresztené,
   Egész keresztyénség őtet intené,
 480  Most semmire nézve otthon ne ülne.

  49. Írtak ezernégyszáz negyvenháromban,
   Budából hogy juta levél Croiában,
   Urakkal gyűlésben Castriot szóla,
   László levelére jó választ íra.

 485 50. Népe csak tízezer, oly igen serén,
   Duczagin Pál véle szép ötezeren,
   Rác György deszpot utát bevágta földén,
   Hunyadira bosszús az rossz hitetlen.

462 D ültek K ültenec [szótagszám] 472 D Inti K Inté [időegyeztetés] 476 K Papa keresztesi 481 D ezer negi 
szaz negiuen haromban K 1 4 4 3-ban 483 Castriot szalla 
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  51. Várnánál magyar had ám megharcola,
 490  Hunyadi szalada, László meghala,
   Jóllehet törökben sokkal több hala,
   Szkenderbéget deszpot megtartóztatá.

  52. Sok szép beszéd után rútol izene,
   De hogy az harc meglött, azonban érté,
 495  Kin vitéz Szkenderbég igen keserge,
   Sok földét deszpotnak dúlá, égeté.

  53. Császárra sok panasz ezenben juta, L  III.
   Szkenderbég erejét nőni ne hadná,
   Macedóniának végeit dúlná,
 500  Császáré mindenütt veszne, pusztulna.

  54. Róla így gondola, megvénhült volna,
   Ha lehetne, többé ki nem szállana,
   Inkább szép beszéddel ifjat fogdosna,
   Azért Murát császár néki így íra:

 505 55. Oly erősen hányja minden jó tettét,
   Kit így elfelejtett, dorgálja Györgyet,
   Megsenkeli néki eddig sok bűnét,
   Croiával ám bírná atyja örökét.

  56. Jóllehet, kévánja egynehány házát,
 510  Hagyja György deszpotot, ne bántsa ipát,
   Mibe megbántotta, találja módját,
   Másszor ne segélje az magyarokat.

  57. Az követ ez mellett nagy sokat szóla,
   Császár szavát, frigyét örömest fogná,
 515  Töröknek nem hihet, úrfi azt mondja,
   De nagy emberséggel császárnak íra.

  58. Summa, hogy az frigyet tőle nem kérné,
   Mert mindenütt frigyet az vert had kérne,
   Ha Isten engedné, bizony rátörne,
 520  Szerencse mit hozna, vitézül tűrné.

498 D iunni ne hadna 504 D igi szolla 506 D hogi el feleitet 515 D veti azt mondgia 
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  59. Válaszon megijedt, de nem jelenté, 2.  
   Császár csak kelletlen mosolygá, mété,
   Sok gondolat után egy hadat külde,
   Csak kilencezeren Feriz bég méne.

 525 60. Poklól jára Feriz, futva szalada,
   Hétszázhatvan török esék ott fogllyá,
   Az többi meghala, ki el nem futa,
   Keresztyének hada végekben dúla.

  61. Erdélben Hunyadi s Magyarországban
 530  Mozgódik azonban, vagyon táborban,
   Várnai kár, szégyen íze szájában,
   Deszpotra is bosszús, hol lőn fogságban.

  62. Rútul szidja császár és fenyegeti,
   Hogy Hunyadi esmét mér zörgölődni,
 535  Ki miatt Szkenderre nem érkezhetni,
   Musztafát más haddal hagyá indulni.

  63. Bátron az határban tábort hányata, 3.  
   Mint egy erős házból, sok csatát tarta,
   Jó vitéz Castriot mikor megtudá,
 540  Dúló török hátán táborra rohana.

  64. Azt hamar megvevé, török, kiüte,
   Musztafa kevesen futva siete,
   Ötezer meghala, háromszáz sebbe,
   Castriot hadában csak hetven vesze.

 545 65. Török meglassúdék ennyé szerencsén,
   Nem mere jargalni Castriot földén,
   Elég, ha nyughatnék ő végeiben,
   De nincs Castriotnak vége ügyében.

522 D Mosoliga, neuete 526 D het szaz hetuen 529 D Huniadi Magiar orszagban 541 D hamar megh veue K 
meg kimlé [értelem] 543 D ott ezer 
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  66. Velencések felé az jószág végett
 550  Két úr az végekben öszvevítt, veszett,
   Az megholtnak anyja Velencében ment,
   Velencének adta magát és földét.

  67. Vitéz Castriot György nem engedheté,
   Mert törvényül jószág őtet illeté,
 555  Végekben népet vín az török felé,
   Olaszra őmaga haddal készüle.

  68. Siet, Dainum várast népre megszállá,
   Kit asszony olasznak magával adá,
   Velencének hadát azonban hallá,
 560  Vár alatt népének részét meghagyá.

  69. Részével hadának kilencezeren,
   Olaszra kiszálla, jutának szemben,
   Juricz Dani vajda olasz seregben,
   Olasz, horvát tészen háromezeren.

 565 70. Elrendelék urak az seregeket,
   Igen bátoríták mind az rendeket,
   Öszveméne két had Drino víz mellet,
   Horvát vitéz ott tőn nagy emberséget.

  71. Senkit foglyat ölni az úr nem hagya,
 570  Sokakkal két hadnagy fogllyá akada,
   Mind erős Skadárig az futót hajtá,
   Olasz Dani vajda Skadárban futa.

  72. Skadár alatt zászlót úr felüttete,
   Hogy számtalan foglyát az váras nézné,
 575  Innen Dainum alá táborban tére,
   Sok rabival várast megkerülteté.

557 D varost nepe 561 D Reszenek hadaual 563 D Iuricz Dani K Iuricz Daui [lásd a tárgyi jegyzetet] 569 D 
Senkit fogliot az Vr ölni 572 D Dani K Daui 574 D fogliat K foglyait [szótagszám] 
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  73. Tökéletes benn nép, arra sem hajla,
   Szkenderbég foglyokat elbocsáttatá,
   Benn való talám így magát megadná,
 580  Csak két urat fogva nála maraszta.

  74. Így sem kele semmi reménségében,
   Egy puszta várashely az szomszéd földen,
   Azt megkerítteté, népet hagya benn,
   Ki csatákat űzne Velence földén.

 585 75. Török hírt hozának, az úr indula, L  IV. 4.  
   Dainum alatt néppel öccsét meghagyá,
   Skadárban hír juta, míg odajára,
   Olasz az új várast határban bánja.

  76. Várvívó szerszámmal olasz ráméne,
 590  Az bennevaló nép táborban méne,
   Olasz az új Balest mind földre töré,
   De az szállott házhoz menni nem mere.

  77. Az török táborral úr szembeszálla,
   Harc előtt egy főtörök bajt kévána,
 595  Ottan egy jó vitéz kész lőn az harcra,
   Törökkel öklele, agyon találá.

  78. Több szép ajándékkal tíz falut ada
   Úr az jó vitéznek, azki bajt víva,
   Népét bátorítván semmit nem tartá,
 600  Az török táborra vígan nódítá.

  79. Keresztyén harcola jó szerencsével,
   Musztafa basa kézben tizenkét béggel,
   Tizenöt zászlóval, nyolcvan törökkel,
   Nem kevesebb holt meg ott tízezernél.

 605 80. Vitézekben csak háromszáz esett el,
   Tábort rakva lelék nagy sok éléssel,
   Vitéz nem elégvék nagy nyereséggel,
   Török földén dúla jó szerencsével.

583 D nepet hagiata benne 588 D Czaszar az vi varast 589 D Var veuö 597 D io falut 
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  81. Ez nagy győzedelmen nem örül vala,
 610  Hogy új váras vesztét Castriot hallá,
   Végeket jól hagyá, Dainumra juta,
   Skadar tartományát jargalá, dúlá.

  82. Sok falu hódla meg, sok határ vesze,
   Sok vár, váras népe igen rettene,
 615  Rabokért táborban sok török jöve,
   Sok szép ajándékot úrnak jelente.

  83. Váltózék az basa illendő summán,
   Urakkal huszonötezer aranyon,
   Castriot elosztá az pénzt táborban,
 620  Basát késérteté által országán.

  84. Ímé, Velencének juta követe,
   Dainumot szerződve úrtól megnyeré,
   Hasznos szomszédságot az úr tekinté,
   Velence mit ada érte, elvévé.

 625 85. Sok jó szerzés után haddal elszálla,
   Foglyokat, falukat, mindent megada,
   Velencei tanács erről gondola,
   Urat úgy tisztelé, mint jobban tudá.

TERTIA PARS
SUMMA

Murát császár Epirusra száll,
Szfetigrádot megveszi árultatással,

Croia alatt búvában meghal.

  1. Látja Murát császár nagy küsebbségét,
 630  Búsult, beszólítá titkos tanácsit,
   Mondja, megmutatná nyárra erejét,
   De hagyja, titkolnák nagy készületit.

625 D Szörzes K szerzet [sh.] 631 D megh mutattia 
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  2. Jöve Ázsiából negyvenezer népe,
   Drinápolból, sokfelől gyűl nagy ereje,
 635  Vitéz Szkenderbégnek résen két füle,
   Érté, hová készül, meg sem rettene.

  3. Íra mindenfelé, minden vigyázna,
   Országának színét felválogatá,
   Végeket erősít, megtakarítá,
 640  Török előtt mindent beljebb szállíta.

  4. Búval, sok sírással várasi népek
   Házok népét félfelé, tengerre küldték,
   Fő-fő várasokat szerszámmal tölték,
   Erős Croia várasát szépen készíték.

 645 5. Ebben Castriot György egy urat hagya,
   Mint tartsa az házat, szépen tanítá,
   Ország felgyűlt népét megbátorítá,
   Kiméne, kapuját felvonni hagyá.

  6. Régi főház végben Szfetigrád vala,
 650  Császárnak útában első az vala,
   Castriotnak arra legnagyobb gondja,
   Perlát Pétert benne, kapitánt hagyá.

  7. Tiszttartót mindenről itt is meginté,
   Török szép szavának semmit ne hinne,
 655  Egész ország előtt jó példa lenne,
   Ő sem messze lenne, megsegítené.

  8. Azonban török had ám megindula,
   Mondják, negyvenezer volt az harmada,
   Szfetigrád mellé az táborral szálla,
 660  Ötezeren éjjel az úr kiszálla.

  9. Tábort megszemlélé, kémeket külde,
   Sokfelé, hol tetszék, leseket vete,
   Táborra csatákat, jargalót külde,
   Hogy az lesen belől pogánt lelhetne.

633 D Ime Asiabol 639 D megh takartata 664 D vehetne 
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 665 10. Egynéhány jó legént külde szokmánba,
   Egy-egy málhált barmot hajtani hagya,
   Strázsa rátalála, igen harcola,
   Több-több nép táborból azonba juta.

  11. Megfutamék vitéz, török utána,
 670  Mindaddig követé, lest meghaladá,
   Trombiták zengének, nép megtolyula,
   Pogánt mindenfelől befogta, vágja.

  12. Kétezer elhulla az szoros harcon,
   Sok ló, török fogllyá esék futóban,
 675  Igen kevés kár lőn keresztyén hadban,
   Török ennyit nyere az málhás barmon.

  13. Vigyáz nagy rettegve az császár hada,
   Nem vala mind együtt Epirus hada,
   Castriot táborát hátrább szállítá,
 680  Országa erejét egyben szólítá.

  14. Ezernégyszáznegyvenkilencben írtak,
   Tizenegy esztendeje az szabadságnak,
   Szintén az közepin az Pünkösd hónak,
   Lőn elindulatja Murát császárnak.

 685 15. Rettenetes hadát megmonstráltatá,
   Hogy Szfetigrád népe rettenne, látná,
   Vár alatt minden nép lőne, kiálta,
   Város alatt tábort így szállíttatá.

  16. Estve másodnapján az várban külde,
 690  Szép beszéddel várat császár késérté,
   Válasz belől az lőn, hogy nappal jőne,
   Hogy azmit kévánna, mindent értene.

  17. Perlát Péter házban kapitán vala,
   Másodnap császárnak szép választ ada,
 695  Semmi jót császártól ő nem vött volna,
   Azért császár tőle semmit se várna.

672 D Be fogta vaghia K be fogta vala [valószínű elírás] 690 D varost 
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  18. Oly kóros, vén, térne, jobb, Drinápolyban,
   Talán szégyent lelne oly vén korában,
   Ne bántaná őket szabadságokban,
 700  Mert ha lehet, nem hág jó Szfetigrádban.

  19. Nagy frissen vendéglé benn az követet, L  V.
   Megengedé nézni népét, élését,
   Császár elcsodálá az követséget,
   Nem tűré urak közt haragja mérgét.

 705 20. Álgyúkkal egyfelől várast töreté,
   Mindenfelől háznak meredek hegye,
   Erős ostromokkal meg nem sértheté,
   Aszap, jancsár, köznép azon sok vesze.

  21. Táborát Castriot ám elébbvivé,
 710  Hogy derék ostromkor tábort megütné,
   Közel imitt-amott leseket vete,
   Az álló seregre szörnyen öklele.

  22. Sűrő sok töröket táborra hajtá,
   Ott az tisztességgel meg hátrább álla,
 715  Várbeli nép harckor el-kirohana,
   Ostromló töröket nagy messze vágá.

  23. Azonban Castriot kétfelé láta,
   Hol gyalog, hol lovon kémle, vigyáza,
   Lestől oly igen tart, de sok lest hánya,
 720  Alkolmatosságot hol talál, kapja.

  24. Esmét hódvilágon tábort megüté,
   Tizennégyezerrel, mondják, volt ügye,
   Sok török sebes lőn, kétezer vesze,
   Csak negyvenkét legény, keresztyén vesze.

 725 25. Prédával rakodék, hét zászlót kapa,
   Sok rabot, sok lovat táborban hajta,
   Császár nagy haraggal várat ostromlja,
   Derék ostrom előtt, láss, mit gondola:

704 D Haraghia K haragra [elírás] 716 D mesze vagia 718 D kímle K körüle [szótagszám, elírás] 
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  26. Jó csoport sereget el-kibocsáta,
 730  Vélé, Feriz basa kétfelé látna,
   Azhol várhoz fére, kastélt állata,
   Kit az várbeli nép nyakokban onta.

  27. Vitéz Castriotra basa talála,
   Sok szó, szitok után bajra kihívá,
 735  Noha sok főtörök mind ellent tarta,
   Castriot öklele, basát levágá.

  28. Seregét nódítá basa hadára,
   Űzőben négyezer török meghala,
   Minden szegény legény megkazdagula,
 740  Olasz árosoknak sok rabot ada.

  29. Egynehány taraszkot vűn táborszélre,
   Nagy táborát császár így őrizteté,
   Nagy állósereget hagya azmellé,
   Várat ostromlatá, soká így töré.

 745 30. Tartózék meg ismét egynehány napig,
   Hada nagy sok kárán igen bánkódik,
   Egy kis váras alatt meddig vesződik,
   Hittel, szóval kérje, úgy tanácskodik.
 
  31. Tiszttartók, várakban meghallgassátok,
 750  Szállott házban néphez mint vigyázzatok,
   Külön hiten, nyelven ha bennvalótok,
   Szükségkor ne ártson, jól meglássátok.

  32. Vitéz bolgár nemzet több vala várban,
   Szép szón, ajándékon egy bolgár kapa,
 755  Éjjel egy holt ebet vete az kútban,
   Kinél több nem vala az szállott házban.

731 D varhosz tere 741 D tabor szelire 744 D Varast ostromlata sokaigh törete 749 D varosban 751 D Ki-
lömb hitem 
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  33. Rettenének ezen az több bolgárok,
   Mert hitök azt tartja, azt nem jó innyok,
   Az árolót köztök ki nem találák,
 760  Jó ok alatt házat, mondják, megadják.

  34. Váras népe búsult az kapitánnal,
   Kéri, csendesíti az úr szép szóval,
   Hitöket megtartsák, nagy sok példákkal,
   Kit uroknak adtak nagy fogadással.

 765 35. Kútvizet hozata, előttek ivék,
   Várasnak jobb része utána ivék,
   Sem szó, sem jó példa, nem fog tisztesség,
   Az babonás bolgár megáltalkodék.

  36. Az vitéz kapitán kételen erre,
 770  Császárnak jó okkal házat ígíré,
   Várból vitézlő rend békével menne,
   Kiszálla hostátban az váras népe.

  37. Méne Castriothoz jó Perlát Péter,
   Nagy dícsíretet vőn, mint vitéz ember,
 775  Bolgárok serege csak kegyelmet kér,
   Noha bús Castriot, enged, mint ember.

  38. Megépíté császár jó Szfetigrádot,
   Drinápolban tére, nem tudom, mit gondolt,
   Népben várvíváskor harmincezer holt,
 780  Vitéz Castriot György után ballagott.

  39. Azhol hozzáférhet, hadát szaggatja,
   Csak hatezert tíl-túl bennek levága,
   Császár harmincezert népben meghagya,
   Míg ő derékhada jól haladhatna.

 785 40. Rágondola vitéz, megfáradt népe,
   Eddig elég volna sok jó szerencse,
   Az bús ellenséget ne gerjesztené,
   Azért vitézivel Croiába tére.

766 D vtannok iuek 782 D hath ezer bennek tiltul 
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  41. Tanácsi azt mondják, megházasulna,  L  VI.
 790  Az szép Epirusnak örököst hadna,
   Beszéden Castriot soká hallgata,
   Végre barátinak ezképpen szóla:

  42. „Én az házasokról sokat hallottam,
   Nincs szabadság köztök, nyilván megtudtam,
 795  Sok alkolmatosságtól megfog asszonyom,
   Főember nőtelen éljen, azt mondom.

  43. Fér-e vitéz fémhez menyegző dolga,
   Mintha Szfetigráddal jól jártunk volna?
   Vélem, úgy fogjátok, hogy vegyük hátra,
 800  Szótok megfogadom, csak legyen jóra.”

  44. Az jó reménségen ország örüle,
   Szfetigrádiakra csatát ereszte,
   Szent Máté-nap tájban alája méne,
   Váras új hóstatját megégetteté.

 805 45. Vagyon úr hadában sokféle nemzet,
   Olasz, göreg, horvát, francúz, rác, német,
   Mert mindenütt hallják vitézi hírét,
   Kinél jobb törökkel követ nem vetett.

  46. Egy hólnapig víva nagy vizes ősszel,
 810  Tizennyolcezerben ötszáz vesze el,
   Drinápolból császár jő nagy erővel,
   Ez hír és az üdő őt téríté el.

  47. Népével az télen űze sok csatát,
   Úgy, mintha fekennék az végek alatt,
 815  Bennevaló török tőle nem járhat,
   Azonban építé, takará Croiát.

  48. Tavasszal nagy haddal császár indula,
   Százhatvanezer nép vitézlő hada,
   Egyéb rend summáját senki nem tudja,
 820  Meghal, vagy megvészi Croiát, azt mondta.

797 D vitez fejemhösz 
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  49. Elébbi kapitán Croiában vala,
   Branacontnak hítták, vitéz hű szolga,
   Epirus országban főház az vala,
   Hol császár ereje nagy szégyent valla.

 825 50. Pogán jöttén bátor az ország népe,
   Mert sok szerencséken már megismérte,
   Népét, főházakat az úr készíté,
   Csak nyolcezer népet melléje véve.

  51. Rakása várasnak egy magas hegyen,
 830  Csak egy kapu felől férnek hozzá fenn,
   Török nagy törést tőn álgyúkkal ezen,
   Sok kárral ostromlá házat törésen.

  52. Ezenben Castriot üte táborra,
   Két sátort zászlókkal, sok jóval kapá,
 835  Hatszáz török vesze, császár búsula,
   Négyezer jó legént reáválaszta.

  53. Memhet, ifjú császár köztök forgódik,
   Törökek az urat megkörnyékezték,
   Nagy szerencsén az úr kirugaszkodék,
 840  Egyedől nagy késén nép után lépék.

  54. Az törést erősen török ostromlja,
   Lajtrákat héában sokszor támaszta,
   Ostromra keresztyént fegyverrel hajtá,
   Rajtok bennvalókat hogy megfárassza.

 845 55. Többen nyolcezernél ostromon vesze,
   Mert belől forgódnak, az nép kiüte,
   Másfelől táborra Castriot üte,
   Nagy jó szerencsével ismét megtére.

  56. Ílését császárnak együtt elfogá,
 850  Császár váras alját igen ásatá,
   Sok ostrommal neki hogy nem árthata,
   Tábor szélre taraszkokat vonata.

833 D üte taborban 842 D Laitoriakat sokszor heaban 
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  57. Nem hagyá nyugonni császár táborát,
   Castriot untalan kapdossa hadát,
 855  Immár az nagy tábor elfogyott, fáradt,
   Merő kövön váras, elhagyák ásást.

  58. Különb-különb eszit császár késérté,
   Bennvalóknak egyszer nagy sok jót külde,
   Követnek kapitán csak azt jelenté,
 860  Simán bocsátná el, ha meg eljőne.

  59. Legottan az úrhoz más csauszt külde,
   Szép szóval adaját ha beküldené,
   Csak ötezer arany esztendőn lenne,
   Császár jóval lenne, hadát elvinné.

 865 60. Ijeszti azzal is, rajta telelne,
   Mindenütt hadával megűzné, lelné,
   Császár izenetén vitéz nevete,
   Érti, hogy elfáradt esze, ereje.

  61. Tére semmi jóval csausz táborban,
 870  Császár ő nagy búból esett kórágyban,
   Castriot az híren kapdos táborban,
   Császár semmit nem tud nagy sok kárában.

  62. Előbbi dolgait veti, számlálja,
   Egy ház alatt megagg, igen általja,
 875  Ennek örök híre lenne, jól tudja,
   Ifjú fia, Memhet ott áll, hallgatja.

  63. Pasáknak, uraknak fiát ajánlja,
   Fiát oly erősen erre tanítja,
   Kicsin ellenséget semminek ne tartsa,
 880  Ezt ő haláláig bánta és bánja.

  64. Ezután őmagát halni bocsátá,
   Croiát öt holnapig igen vítatá,
   Halálát titkolák, tábor indula,
   Az testét Bursában fia takará.

873 D szolgait 884 D testet barsonban 
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 885 65. Lőn nagy neve, mert ő göröget meghajtá,
   Tengeren törököt által az hozá,
   Sokszor magyarokkal nagy ügyet tarta,
   Egész Európában sokat foglala.

  66. Egész keresztyénség örül az híren,
 890  Croiai vitézek nagy tisztességben,
   Neve Szkenderbégnek sok föld szegiben,
   Értik, élés, pénz kell ő megélt földén.

  67. Ím, egynéhány király nagy summát ada,
   Philep, László király, Alphonsus, pápa,
 895  Gályákon sok élés azoktól juta,
   Istennek Castriot sok hálát ada.

QUARTA PARS
SUMMA

Memhet császár hadát az úr sokszor veré,
Császár árultatással rajta nem ére,
Császár félvén úrtól frigyet kére.

  1. Drinápolban Memhet székiben üle, [L  VII.]
   Atyja több fiait mind megöleté,
   Két dologgal székit megkeresztelé,
 900  Sok vért onta, sok pénzt hamisan gyűte.

  2. Ezzel keresztyénség mint járt, megírom,
   Jó Castriot Györgyet nem illik hadnom,
   Két vitéz volt azkor legjobb, azt tudom,
   Hunyadi, Szkenderbég, nyilván olvasom.

 905 3. Sok nyelvet, tudománt Memhet tanóla,
   Csillagok forgását oly igen tudja,
   Hogy minden útára jövendőt látna,
   Tolvajoktól csendes ország és úta.

885 D Görögöt megh hodla 892 D az megh elt 903 D vitez elt 
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  4. Tü, nemesek, urak, meghallgassátok,
 910  Csak karddal országot nem tarthatjátok,
   Sok nyelv, deákságot megtanuljatok,
   Országok dolgait megolvassátok.

  5. Jó vitézség akkor szűben, erőben,
   Álgyú, puska, szerszám nem vala bőven,
 915  Ha ki jó vitéz volt, nézhette minden,
   Most az puska mellett jó vitéz minden.

  6. Beszédére urat emlékezteték,
   Azért Castriotnak társát meglelék,
   Urak, fejedelmek őket idvezlék,
 920  Az boldog menyegzőt sokan örülék.

  7. Indula szép haddal ifjú asszonnyal,
   Hogy megesmértesse az várasokkal,
   Idejét nem tölté csak az fársánggal,
   Végben egy szép várat nagy hegyen fundál.

 925 8. Lőni hagya abból, ha török jőne,
   Az egész föld népe hogy azt értené,
   Memhet császár bosszús jó Szkenderbégre,
   De perzsa Kazulra indulni kelle.

  9. Az két gond egyszersmind rajta ne lenne,
 930  Csauszt Szkenderbéghez ezalatt külde,
   Azmit atyja kévánt, adaját kéré,
   Mert frigyet különben ő nem ígírne.

  10. Álnakságát az úr töröknek látá,
   Válasza lőn, attól könnyen elférne,
 935  Ha honn ültethetné, bár jól fizetne,
   Epirus görögre úgy gerjedezne.

  11. Azonban csatákat végekben űze,
   Menyegzőben hízott népét felvivé,
   Jó Szfetigrád várát nem felejthetné,
 940  De hozzá mint férne, nem esmérheté.

919 D ütet üduezlök 925 D török indul 933 D töröknek erte 936 D Epirus törökre  940 D mint terne 
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  12. De az Kazul hada azkor halada,
   Azért Amza basát császár bocsátá,
   Jó tizenkétezer mind lovag hada,
   Castriot az hírre hamar indula.

 945 13. Jó hajnalban éré, ottan ütközék,
   Az úr öccse, Amza igen forgódék,
   Ennek Amza basa kezében esék,
   Török hétezer lőn, ki ott elesék.

  14. Sok jóval rakodnak az jó vitézek,
 950  Hatezerben köztök harmincan vesztek,
   De az török zászlók mind kézben estek,
   Szinte Szent György napján hazatérének.

  15. Ifjú császárnak lőn ez első ügye,
   Basát az öccsének az úr engedé,
 955  Tizenháromezer arany béjönne,
   Kin török változék, lőn vitézeké.

  16. Lőn oly az basák közt, császárnak mondá,
   Nem szerencse hozta, azmi lött volna,
   Hadat Amza basa nem látott volna,
 960  Szkenderbégre menne, ha császár hadná.

  17. Az kérkedő vitéz az Debroz basa,
   Tizenötezeren ottan indula,
   Gyűlésben Castriot hallá, felálla,
   Hétezer magával könnyen jargala.

 965 18. Ennyi sok hadában hamar gyűl vala,
   Jószágit uraknak mert így osztotta,
   Hogy számos magával ki-ki indulna,
   Dobját, trombitáját mihelt hallaná.

  19. Sőt, minden bizonyos győzedelmében,
 970  Azért minden rend odafut had idején,
   Nem csoda, ha készült hamar és könnyen,
   Mert minden nép bízék hadnagy esziben.
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  20. Szomszéd királyok is segítik vala,
   Sokszor az jó pápa summát küld vala,
 975  Bolgárország felől basa be csúsza,
   Szkopia mezején csak végbe szálla.

  21. Az jó hódvilágon Castriot siete,
   Hogy jó végeiben török ne érne,
   Seregét rendelé, ottan öklele,
 980  Még setét hajnalban sok kopját töre.

  22. Legényivel Mózses, az úr sógora
   Magakímíletlen töröket vágja,
   Egy török kezéből zászlót kikapá,
   Hátraveté, pogánt megfutamtatá.

 985 23. Az úrnak mindenkor ilyen szokása,
   Főhadnagyra siet, hogy levághatná,
   Ő semmi állatot nem látott, mondja,
   Fejeeste után ki fennállana.

  24. Az futó töröket basa téríté,
 990  Castriot régúlta basát szemlélte,
   Mikor rátalála, hamar elejté,
   Mind császár földéig töröket űzé.

  25. Nagy sok nyereséget népének ada,
   Fő-fő vitézinek rabokat oszta,
 995  Egy ifjú rab még ott ám megsaccola,
   Ki nála volt, kétszáz aranyat ada.

  26. Töröktől aranyat vitéz felvivé,
   De monda, váltózna, más pénzt keresne,
   Úré volna rabnak mind teste, pénze,
 1000  Azmit rabja most ád, nem volna övé.

994 D rabokat ada 995 D iffiu meegh ott 996 D ada K olvasa [szótagszám] 998 D valtozni 999 D Üue volna 
rabnak mind teste lelke 

RMKT-Bogáti.indb   122RMKT-Bogáti.indb   122 2018. 05. 14.   16:26:252018. 05. 14.   16:26:25



123SZKENDERBÉG HISTÓRIÁJA

  27. Castriotra vivék végre az dolgot,
   Vitéznek úr adta vala az rabot,
   Monda, mit nem tudott, olyat nem adott,
   Mint övét, elvenné tőlök az summát.

 1005 28. Ím, sok tréfa után az vitézt inté,
   Minden szerszámával rabot eressze,
   Ha Isten szerencsét adna, meglenne,
   Ezen hada népe sokat nevete.

  29. Ijed, álmélkodik császár ez dolgon,
 1010  Castriothoz fogni akar más módon,
   Álnok mesterséggel már azon vagyon,
   Pártot, árultatást támasszon otthon.

  30. Nem messze csak végben az úr sógora, [L  VIII.]
   Jó Dibrai Mózses egy úrfi vala,
 1015  Sok hadakban úrral jól forgott vala,
   Kivel híre, neve, jószága vala.

  31. Íra császár ennek, mindent ígíre,
   Urát csak elhagyja, vagy elveszesse,
   Követ levél mellett mindent megszerze,
 1020  Sok szépség, ajándék ez mellett jöve.

  32. Követet Dibrai jóval bocsátá,
   Császár csendességét Castriot hallá,
   Azért egy végházra, Belgrádra szálla,
   Olasz puskás hadat Alphonsus ada.

 1025 33. Olasszal álgyúkat és nagy pénzt külde,
   Mózses Castriotnak mondá, nem menne
   Az végben őrüzni, mert szükség lenne,
   Dolgát az áruló ily színnel fedé.

  34. Lőtteté álgyúkkal két nap Belgrádot,
 1030  Akara törésén tenni ostromot,
   Bennvalók kérének tizenhat napot,
   Azonban császártól várnak ótalmot.

1007 D megh lelne 
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  35. Érté szinte útban császár az dolgot,
   Trapesunti görög királyra mozdult,
 1035  Népben negyvenezert egy úrnak adott,
   Kivel megsegítse hamar Belgrádot.

  36. Oly csendesen jára, siete basa,
   Sem strázsa, sem tábor ebben nem tuda,
   Az tizenhat frigynap el nem tölt vala,
 1040  Várbelivel együtt táborban kocka.

  37. Sok dávorit fúnak, hevernek és isznak,
   Távol csoportonként szakadoztanak,
   Basával törökek hogy eljutának,
   Míg híre lőn úrnak, sokan halának.

 1045 38. Pattantyút, álgyúkat várban vonának,
   Zsákmánra táborban mindent hányának,
   Juta, szűvet ada rettent hadának,
   Úr azhova fordul, mind megfutamék.

  39. Az úrra két török egyszersmind tarta,
 1050  Császárnak az fejét vinné, fogadta,
   Egyiket Castriot szemén találá,
   Másiknak kezéből szablyát kicsapá.

  40. Török odatarta, úr nyakán csügge,
   Hogy nehézségével levonja földre,
 1055  Feje esék, azmíg több török ére,
   Ezen az török had tágulni kezde.

  41. Rettenetes harcot az éj végeze,
   Étlen hadát az úr állatá félre,
   Csak az jó hadnagyon álla szerencse,
 1060  Éjjel országában ő beljebb lépe.

1034 D kiralra indult 1041 D Dauorit K Dauont [sh., értelem, ld. a tárgyi jegyzetet] 1046 D mindent hiuanak 1047 
D szine oda rettent hadnak 1048 D megfutamnak 1058 D Etlen az Vr hadat allata felen 
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  42. Jó vitéz ötezer népében vesze,
   Úrfiak, főrendek, míg harcra ére,
   De felte sok népe sebben epede,
   Kiért ő törökön semmit tehete.

 1065 43. Ott nem kevés kárral török elmene,
   Kétezert Szkenderbég harchelyre külde,
   Jó vitézek testét eltemetteté,
   Ezalatt Dibrai szökve elméne.

  44. Castriot azt hallván csak elámula,
 1070  Hogy elugrott, mondja, azt nem csodálja,
   Az pokol szerencse mert így próbálná,
   Barátság, tökéllet kiben volna.

  45. Az basa nagy vígan császárhoz juta,
   Jó szerencsén császár ő nem vigada,
 1075  Sőt inkább nagy hadát megvertnek tartja,
   Hogy Szkenderbég fejét ő nem láthatja.

  46. Az árolót, Mózsest örömest látá,
   Tisztet és alafát őnéki ada,
   Herceg felől tőle mindent megtuda,
 1080  Reá kikeletre egy hadat bíza.

  47. Róla azt fogadta, bajra kihíja
   Urát és sógorát, ha rábírhatja,
   Tizenötezeren el-hazaszálla,
   Castriot nagy búval mind el-bevárá.

 1085 48. Mint fiát az atya ha megbírhatná,
   Eszét az jámbor úr azon forgatja,
   Erejét örömest nem mozdíthatná,
   Vérit, mint sajátját mert nem onthatná.

  49. Ím, mikor Mózsessel úr szembenszálla,
 1090  Egy főtörök köztök bajvívót híva,
   Groppa Zakariás azt megáldozá,
   De Mózses ez példán mégsem tanula.

1063 D fölötte sok 1085 D megh hihatna 1088 D nem banthatna 
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  50. Nevén Szkenderbéget felszóval híja,
   Keményen bajvítta mezőn jargala,
 1095  Sok kevély szók után úr kinyomtata,
   De az kevély vitéz őt meg nem várá.

  51. Ezen minden népét úr bátorítá,
   Nagy vakmerőn két had összeroppana,
   Nagy harc után török hogy hátat adna,
 1100  Egy török kopjáját az úrnak tartá.

  52. Fén találá, melyben hanyottá esék,
   Vitézi, kik láták, holtnak ítílék,
   De csakhamar az úr megeszmílkedék,
   Töröket lecsapá, pogán futamék.

 1105 53. Alig négyezeren Mózses elfuta,
   Belgrádi bosszúját az úr megtorlá,
   Tízezer népében csak száz sem hala,
   Barátit, népeit ajándékozá.

  54. Csak asztala kosztját alig tarthatja,
 1110  Mózses alafája annyira szálla,
   Vére forr, mint ifjú, magát gondolá,
   Constantinápolból el-hazafuta.

  55. Táborban sátorban az urat lelé,
   Övét ő nyakára Mózses kötteté,
 1115  Térdre esék, úrtól kegyelmet kére,
   Ki nagy szeretettel őt felemelé.

  56. Azmi jószága volt, mindent megada,
   Tisztit, méltóságát minden akará,
   Úr kegyelmessége híre naggyula,
 1120  Ifjú gyalázatját ezzel elnyomá.

1094 D Keuelien 1100 D köpiat 1103 D megh esziniködek 1105 D egi ezeren 1107 D szaz sem vesze 1110 D 
anniera iuta 1111 D Vere forr iffiu 1114 D Fouet az niakra 1115 D kegielmet niere 1117 D mind megh adata 
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  57. Redonban tenger felé az úr leszálla, L  IX.
   Ott Donic asszonnyal nyárba mulata,
   Mondják, igen ritkán volt együttlakta,
   Házoktól vitézit eltanította.

 1125 58. Ő tábora népe jámbor és tiszta,
   Régi vitézeknek jó módját tartja,
   Isteni félelem, vigyázás dolga,
   Nem csoda, hogy Isten úgy ótalmazza.

  59. Fejét jó Dibrai mind azon forgatja,
 1130  Az ároló nevet hogy elmoshassa,
   Íme, más áruló hamar támada,
   Amza, az úr öccse császárhoz futa.

  60. Epirus országát császár ígírte,
   Gyermekét nejével császárhoz vitte,
 1135  Pogánnal beszéde kedves és jötte,
   Azért kazdag alafát néki jelente.

  61. Régi bűneiről nem emlékeznék,
   Bátyjával atyjától hogy elhasonlék,
   Mindenfelől véle úgy tanácskozék,
 1140  Magyarra, bátyjára mint hadakoznék.

  62. Tavasszal ötvenezer népét bocsátá
   Isaac basa véle, és vitéz Amza,
   Jóllehet nem sokan az úr indula,
   De nép az indulót csak alig várja.

 1145 63. Annak esztendeje még nem múlt vala,
   Hogy Fejérvár alól császár elfuta,
   Hunyadi magyarral jól forgott vala,
   Castriot hadának ez szűvet ada.

  64. Minden rendnek herceg ám dolgot ada,
 1150  Hogy kevés kárával pogánt ronthatná,
   Végek herdót mondnak, élést takará,
   Semmi prédát hadnak mezőn nem hagya.

1132 D Amza az ü ücze 1133 D egete 1134 D Giermekit neiuel Amza el vitte 1151 D elest takarnak 
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  65. Végben éré török az puszta földen,
   Castriot jól beljebb szálla előtte,
 1155  Ezzel az ellenség magát elhivé,
   Jó hadnagy tanácsát meg sem esméré.

  66. Rövid napon basa jól beljebbszálla,
   Azmit császár hagyott, abban eljára,
   Amzát epirusi hercegnek mondá,
 1160  Hadával királynak őt kiáltatá.

  67. Amza királt vígan ám felemelék,
   Énekkel, örömmel őtet idvezlék,
   Másutt az újudvart igen készíték,
   Castriot vitézi hogy megvendégljék.

 1165 68. Trombitása, kürtöse sok és dobosa,
   Kevés-kevés néppel sok lesben hadta,
   Derekát hadának mellette tartja,
   Hegyeken-völgyeken sok őrállója.

  69. Hever basa hada, mert nincs félelme,
 1170  Mert sohult nem talált az ellenségre,
   Az szunnyadó strázsát az úr megüté,
   Lovát nem téríté, táborra méne.

  70. Erdőkön, hegyeken sok kürt, trombita,
   Mindenfelől lesből sok dob harsoga,
 1175  Tetszik, mintha föld, menny összeszakadna,
   Török véli, hogy ott két ország hada.

  71. Még neme seregét basa rendelé,
   Táborkaput addég Amza megőrzé,
   Bátyja ravaszságát, mondja, értené,
 1180  Bár szertelen senki meg ne rettenne.

  72. Tartózék az lovag, míg gyalog juta,
   Ő nyilát, glóbisát törökre szórá,
   Az most serkent pogánt szertelen vágja,
   Vitéz Amza király fogllyá akada.

1153 D az puzta földre 1156 D megh ismere 1177 D Migh menni sereget 
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 1185 73. Onnat az basára az úr siete,
   Csak pusztán kevesen basa elméne,
   Másfélezer rabbal Mezit bég kötve,
   Az kazdag táborra vitéz nép tére.

  74. Török harmincezer, azkit levágtak,
 1190  Számtalan sok jóval húsz zászlót kaptak,
   Vetett asztalokhoz csak leszállának,
   Sok lovat nyeregben ott találának.

  75. Ily nagy szerencsének nagy vala híre,
   Sok királlyal pápa urat dícsíré,
 1195  Tizenegyezerrel császárt megverte,
   Rác között még most is kedves éneke.

  76. Ép sereggel herceg Croiába tére,
   Minden szegény legény kazdagon mene,
   Memhet császár titkon zipít az hírre,
 1200  Azért nem bírhatá urat az frigyre.

  77. Öccsét, Amzát olasz Nápolban küldé,
   Alphonsus királynak örök tömlecre,
   Egynehány királynak nagy sok jót külde,
   Drága sok prédákkal barátit tisztelé.

 1205 78. Szinán basát császár Hamurral küldte,
   Tizennégyezeren véget őrizze,
   Hagyja, az szerencsét meg ne késértse,
   De ha lehet, frigyre az urat vigye.

  79. Fogva öccsét, Amzát hazahozatá,
 1210  Mert olasz Alphonsus herceg meghala,
   Fiához, Ferdnándhoz ottan bocsáta,
   Új királynak magát az úr ajánlja.

  80. Urak, jó baráti addig untaták,
   Öccsének kegyelmes lőn, az Amzának,
 1215  Ki ottan siete, s monda császárnak,
   Tömlöcéből szökött volna bátyjának.

1199 D el szokec az Hirre 1205 D Hamarel 1213 D Vrat io barati 1216 D iöt ö az ö 
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  81. Gyermekét és nejét mint elemelné,
   Azon lőn, bátyjának mert úgy ígírte,
   Nem tudom, mint és ki őt megétette,
 1220  Constancinápolban méreggel lölé.

  82. Addig töré tollát két szomszéd basa,
   Nékik az jó herceg frigykötést nyúta,
   De hogy császár lenne néki barátja,
   Senki semmi okkal rá nem hajthatá.

QUINTA PARS
SUMMA

Olasz Ferdnánd királt székben ülteti,
Sokszor Memhet császár hadát megveri,
Frigy formája, frigyet császár megszegi.

 1225 1. Tisztessége, híre nagy lőn az hercegnek, [L  X.]
   Két török császárral sok szerencséjének,
   Olasszal, Francussal mely ügyei lőnek,
   Ezután megírom rendiben énekemnek.

  2. Jeles szép hercegség olasz Apulia,
 1230  Kiben Nápol váras Alphonsus udvara,
   Urat néppel, pénzzel ez sokszor támasztá,
   Fiának, Ferdnándnak kit az úr megszolgála.

  3. Soká ország végett két úr vesze, víva,
   Alphonsus, és Renát, franc király rokona,
 1235  Holtok után az had fiokra marada,
   Renát fia, János, Ferdnandra így indula.

  4. Megvereték Ferdnánd, Nápolban szalada,
   Országa jobb része János mellé hajla,
   Gallusok bejöttét pápa igen bánja,
 1240  Egynehány herceget azért rájok indíta.

1217 D Giermekit 1225 D Tiztessege hire nagy lön Herczegnek K Tisztesseg, hire nagy lön az Herczegnek 
[szótagszám] 1226 D Ket Török Czaszarnak sok szerenczeieuel 1228 D Ez vtan üom rendiben enekemnek 
[szótagszám] 1236 D Fernandra indula 1237–1240 D [egy versszak kimarad] 
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  5. Az római hadat gallus igen veszté,
   Azért Pius pápa nagyobb erőt külde,
   Gallus az határban hadat nem ereszté,
   Azt gondolá pápa, hogy jobb vezér kellene.

 1245 6. Castriothoz ottan orátorit küldé,
   Ily barátja fiát, Ferdnándot segítse,
   Ő is nagy hadával hazul véle lenne,
   Az bevágott utat hogyha tágassá tenné.

  7. Hamar az töröknek úr frigyet engede,
 1250  Erős néppel ottan tengerre erede,
   Ferdnándot egy házba János rekesztette,
   Castriotot látá, váras alól elmene.

  8. Oly igen örülnek várasok, fő népek,
   Látni, megtisztelni mindenütt kimennek,
 1255  Nem sokat múlata, szívet ada népnek,
   Csatákkal késérté, ha gallusok mint nyernek.

  9. Menten az utakat pápának megnyitá,
   Ottvaló sok gallust elöl-hátul vágá,
   Innet menten néppel gallusokra szálla,
 1260  Ütközék derékkal, háromfelől harcola.

  10. Egy Piczini Jakab, gallusnak hadnagya,
   Elébb János herceg azzal magát bírá,
   Szkenderbég hadával látja, nem bírhatna,
   Urat álnok képpen veszteni így akará.

 1265 11. Őtet kemény harcon nevén szóra hívá,
   Minden jót szerzene neki, azt fogadá,
   Holnap hagyott helyre jőne hozzá szóra,
   Kéri, szörnyű harcról vitézit ma meghíná.

1252 D Castriotot K Castriot [értelem, szótagszám] 1256 D mit mernek 1259 D minden neppel 1262 D ma-
gat azzal 
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  12. Tölté Jakab kedvét, sok rabit megadá,
 1270  Másodnapon az lest Szkenderbég megtudá,
   Jakabot felszóval hitötlennek mondá,
   Herceggel ott Jakab éjjel félfelé álla.

  13. Igen bús Szeknder bég, hadának azt mondja,
   Kevély, hazug népen nagy bosszúját állja,
 1275  Hamar minden néppel utána kiszálla,
   Hadba minden rendnek dolgát, helyét megmondá.

  14. Siet, hogy álgyúit gallus ki ne sütné,
   Addig sereg orrát Castriot megűzé,
   Az kevély gallusnak emberrel lőn ügye,
 1280  Jóllehet, sok vérrel őt Castriot megveré.

  15. Ezer rabja fogva, huszonöt zászlója,
   János herceg táborát gazdagon találá,
   Jóllehet, népében ott ezer meghala,
   Jakab kevés néppel herceggel elszalada.

 1285 16. Tőn nagy dicsíretet Szkenderbég felőle,
   Jakab hada rendit mikor mind megérté,
   Idővel Fernandnál lőn Jakabnak veszte,
   Herceg gályán szökve [az ő] bátyjához mene.

  17. Apuliát, Calabriát, Szicíliát,
 1290  Castriot meghajtá Ferdnánd sok jószágát,
   Meghozá királynak egy erős pártosát,
   Így láták meg vígan az szép Nápol várasát.

  18. Rómából ezemben pápa úrhoz külde,
   Sok olasz herceggel nagy szépen köszönté,
 1295  Sok szép ajándékkal az úrnak izene,
   Atyai áldását, tisztességét jelenté.

1269 D Iacup 1271 D Iacupot 1272 D Iacup 1274 D Kiröl haszug 1279 D Az Kirol 1280 D Castriot öt 1284 
D Iacup 1286 D Iacup 1287 D Iacupnak 1288 D, K Galliaban szökue battiahoz [mindkét forrásban romlott 
sor] 1292 D vigan szep napoli varosat 
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  19. Macedoniában mihelt hazamenne,
   Ottan egy koronát fejében küldene,
   Egész görög nemzet királyává tenné,
 1300  Egész keresztyén had hadnagyának szentelné.

  20. Az Ferdnánd herceget úr székben tévé,
   Hadának esztende ugyan ottan éré,
   Búcsóval Ferdnándtól hadával készüle,
   Az jó Ferdnánd király könyves szemmel felele.

 1305 21. „Azkiket atyámtól és hírrel hallottam,
   Immár felségedhez két szememmel láttam,
   Kit én felségednek szolgálni hogy tudjam,
   Jó hitömre mondom, azon volnék, ha látnám.

  22. Én magamat inkább adom országommal,
 1310  Valamikor szükség, élj mint sajátoddal,
   Három kolcsos várast adok határival,
   Vedd ezt firől fira tőlem jó áldomással.”

  23. Köszöné Szkenderbég, ezen elindula,
   Urakkal az király késéré hajókra
 1315  Nagy hálaadással, evez, hazajuta,
   Eltelék az frigynap, török magát megbízta.

  24. Úgy parancsolt császár, csendesen csellegne, [L  XI.]
   Urat Szinán basa nyugóban, honn lepné,
   Húszezeren basa Castriotra mene,
 1320  Értvén nyolcezeren Castriot is felkele.

  25. Azmely hegyen török bejőni akara,
   Éjjel azt beszállá, véletlen riasztá,
   Csak kevés magával az basa hírt monda,
   Rabot, zászlót, marhát jó vitézeknek hagya.

1299 D kiralliaua lenne 1301 D Az Ferdinand Herczeget szekiben vltete 1302 D Hadaual eztende vgian ottan 
ere [szótagszám] 1310 D ely mint K vgy mint [értelem] 1312 D fiurol fiura 1318 D niogoban 1324 D vite-
zeknek Aagia 
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 1325 26. Egy kevés nap múlva nagyobb had érkezék,
   Harmincezer néppel Azam bég ütközék,
   Csak kevesen sebbe, az bég futa, nyugvék,
   Magát ő hadával megadá, mert ottérék.

  27. Utána Jusszum bég tizennyolcezeren,
 1330  Castriot csodála ily vakmerőségen,
   De nem soká víva bég az ütközeten,
   Hátat ada Györgynek, és sok vesze népében.

  28. Urak közt Karaz bég agg török katona,
   Mind az két császárnak híven szolgált vala,
 1340  Nagy bosszankodással magát igen hányá,
   Negyvenezer néppel az császártól indula.

  29. Ím, az elöljárót úr hada megveré,
   Karaz bég az úrnak izene és inté,
   Hogy ne tolvajlana, de mezőre jőne,
 1345  Válasz ez lőn: „Ím, majd kofának megfelelne!”

  30. Hamar ez szó után trombitát fútatá,
   Aggnő módra vín bég míg tanácsot tarta,
   De szertelen zápor harmadnapig omla,
   Kiért Karaz bégnek nem lőn hadában kára.

 1350 31. Vitézséggel úrnak császár nem árthata,
   Esmét álnoksággal azután fogdosa,
   Nagy sima beszéddel egy levelet íra,
   Napkelet, napeset urának magát mondá.

  32. Nem feledte volna régi barátságát,
 1355  Kit ifjak tartottak atyja alatt,
   Mert sokkal nevelte atyja méltóságát,
   Kiért ha bejőne, meglátná barátságát.

1325 D nagi hadal 1326 D Azzon Bek 1329 D Iuzim Bek 1341 D neppel Czaszartul 
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  33. Nem lenne ez túlján semmi beszéd köztök,
   „Véled, az mondt, frigyet ilyen okkal kötök,
 1360  Velence földire utat adj népemnek,
   Fiadat Portámra beküldjed gyermekemnek.

  34. Járni hagyjuk köztönk az kereskedőket,
   Kiváltképpen intlek, hozd be ide fédet,
   Kinél kezest nékem nem adhatsz kedvesbet,
 1365  Követemtől többet izentem levél mellett.”

  35. Az követ beszédét az ország meghallá,
   Az többitől válva az frigyet akarja,
   Azki György hercegnek nagy tisztesség volna,
   Hogy ez világ ura frigy felől tőle várna.

 1370 36. Dolgot az császárnak ilyen formán írá:
   „Castriot György mostan, ki Szkenderbég vala,
   Az Krisztus vitéze, Epirusnak ura,
   Törökek urának, Memhetnek javát mondja.

  37. Az én országomon hadad nem bocsátom,
 1375  Mert Velence nékem, és olasz barátom,
   Egyetlen egy Jancsit, mint atyja, nem adom,
   Nem mehetek hozzád, megbocsáss, mert más gondom.

  38. Elmegyek, csak várj el, üdő hadd engedje,
   Mert Castriot Jancsit tanítom móresre,
 1380  Egyébként jó kedvvel engedek az frigyre.
   Költ levél tavasz felt, ezernégyszázhatvanegyben.”

  39. Pogán császár érté, mindenben engede,
   Holtig való frigyről nagy levelet külde,
   Mit atyjától elvött, úrnak megengedé,
 1385  Ő, ha meg nem szegné, soha öszve nem veszne.

1358 D semmi veszel  1359 D Veled vgimond 1361 D Fiadat portamra be külgied giermekemnek K Fiadat 
Portára be külgyed gyermekimnec [értelem]  1363 D hozd be ide feiedet 1368 D Ki Görögh Herczegnek 1369 
D frigiet tüle varna 1370 D Erre az Czaszarnak 1371 Szkender Bek volna 1372 D Az Christusnak 1373 D 
Törökök Vranak Mahometnek K Töröknec wránac Memhetnec [értelem] 1379 D Most Castriot Ianczit tanitom 
erkülczre 1382 D erre mindenben 1383 D megh leuelet 
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  40. Rajta keresztyén nép és török örüle,
   De végbeli török ezt soká nem tűré,
   Sokat Epirusban kapdosa, kárt szerze,
   Hogy hírével nincsen, császár csak azzal menté.

 1390 41. Ottmán nemzet hiti keresztyénhez ilyen,
   Hogy egyiket rontsa, mással frigyet tészen,
   Amazt ha megtöri, ottan erre térjen,
   Török az frigy alatt rabol Velence földén.

  42. Castriotnak izent, könyöreg Velence,
 1395  Szóla Dobroniki érsek, tanács képe,
   Vélek egyetemben az törökre menne,
   Mert herceggel frigyet török immár megszegte.

  43. Sok keresztyén nemzet mellette támadna,
   Spanyol, magyar, lengyel, cseh, francus és belga,
 1400  Pápa hada földön, vízen majd indulna,
   Velence tanácsa költséggel eltartaná.

  44. Immár az úr földe kazdag, boldog vala,
   Az bódog békesség ideje még tarta,
   De hogy az frigykötést török meg nem állá,
 1405  Az keresztyém hitért, tetszik, hogy feltámadna.

  45. Menten török végét égeté, dúlatá,
   Sokezer jó barmot, marhát elhajtata,
   Kavorok nagy hadát Memhet császár hallá,
   Csak Castriottól tart, írá, hogy leszállana.

 1410 46. Azmi kárt tött volna, azt nemigen szánná,
   Velence szavából tötte, azt jól tudja,
   Az frigyfogadását kéri, megállaná,
   Mindenik azonról nagy erős hitit adná.

1387 D soha nem türe 1389 D Czaszar azzal 1391 D frigiet vessen 1399 D Francus, es Bolgar 1408 D Ma-
homet Czaszar 
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  47. Felele Szkenderbég: „Azmi kár lött volna,
 1415  Azzal az katonák kölcsönt vettek volna,
   Lovat török síkján látták, ha futhatna,
   Minap Epirusban, mint török jargalt volna.

  48. Azhol hatalmaddal fenyegetsz, és írod,
   Mely nagy sok országot vöttél meg, azt hányod,
 1420  Hogy az nem mind tiéd, azt meg nem gondolod,
   De hogy nem Isten vagy, meg kellene tanolnod.

  49. Már csak azt gondolnád, jobb atyád mint jára,
   Kétszázezer néppel ment volt Tamburlánra,
   Tamburlán megfogá, nyakonkötve hajtá,
 1425  Darius és Xerxes, tudod, régen mint romla.

  50. Azt tudom, hogy Isten az jobb üggyel tartja,
   Jóllehet, nagy úr vagy, mint sok ország tudja,
   De rád megyek, tudjad, ha Isten akarja,
   Az te barátságod mert gyanós, minden látja.
 
 1430 51. Az régi barátság engem erre intet,
   Reád nagy had megyen, megintlek tégedet,
   Nagy vagy, de nagyobbá teheted nevedet,
   Térj keresztyénségre, ne várj kételenséget.

  52. Dihödt rád minden nép, nagy méltó haraggal,
 1435  Kinek vedd eleit, keresztyén hitre állj,
   Az hamis Memhettől, lelkedre nézz, elállj,
   Te császárságodban keresztyén megkonfirmál.

  53. Úrnak ezenközben az pápa izene,
   Az frigyet megvetné, törökre kimenne,
 1440  Menten nagy hadával ő is után lenne,
   Úr az török földén sokat dúla, égete.

1417 D Epirusban török iargalt 1420 D mind nem tied 1426 D azt iob ügiel 1431 D Read nagi hadam megien 
teged megh intlek 1434 D Dühüt rad minden nep K dihöt had mind nép [értelem] 1436 D Mahomettül 1437 
D orszagodban 1440 D vtanna lenne 
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  54. Császár Szermet basát az hírre kiküldé,
   Tizennégyezeren végeket őrzené,
   Castriot ingerlé, mezőre kivivé,
 1445  Tízezeren vala, basa hadát megveré.

  55. Igen nagy kazdagon, vígan mene haza,
   Negyvenezer aranyt tizennégy rab hoza,
   Tízezer meghala, sokat elbocsáta,
   Pápa keresztesit az úr nagy vígan várja.

 1450 56. Siet vala pápa, táborban meghala,
   Az keresztes hadból minden hazaoszla,
   Ez nagy keserves hírt Castriot meghallá,
   Keresztyénség kárát hadával megsiratá.

  57. Tizennyolcezeren császár Balbánt küldte,
 1455  Jóllehet jó vitéz, de álnokul kezde,
   Castriotnak végből ajándékot külde,
   Mind azon forgódik, urat mint megejthetné.

  58. Visszaküldé neki Castriot az marhát,
   Azmellett egy jármot külde, kaszát, kapát,
 1460  Mint jobbágya fia, esmérné meg magát,
   Úri rendnek hadná az hadviselés dolgát.

  59. Morgódék, zúgódék Balbán, elébb szálla,
   Hatodfél ezeren Castriot is juta,
   Szoros, sűrő völgyen az basa lest hagya,
 1465  Castriot megmondá, minden attól tartana.

  60. Vitézek töröket az táborra vágák,
   Nyolcvan jó vitézi az lesre jutának,
   Sebbe, fáradtságban fogllyá akadának,
   Az Úr hada színe és öccsei valának.

1442 D Szermetz Passat K Szermetez Bassát [szótagszám, értelem] 1445 D Passat ö 1447 D, K aranyat [szó-
tagszám] 1452 D hogi hallia 1459 D az mellet iarmat 1461 D had viseles gongiat 1467 D niolcz io vitez vrral 
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 1470 61. Érték, pénz, barátság, más fogoly nem kelle,
   Császár azok látva oly igen örüle,
   Szkenderbég elveszett, végre már elhitte,
   Őket szörnyű kínnal megnyúzatá, mellyeszté.

  62. Nem tűré Castriot, bosszúját keveslé,
 1475  Török földén mindent vassal-tűzzel veszte,
   Esmét kijött Balbán, ajándékot külde,
   Úr csak azt izené, az ösztönt elévenné.

  63. Erősen bosszúlja Balbán, elébbszálla,
   Castriotra éjjel véletlen rohana,
 1480  Lován tábor körül az úr hogy vigyázna,
   Zajt, nyerítést halla, nagy szertelen mozdula.

  64. Török csak hírmondó Balbánnal szalada.
   Harmadszor is császár Balbánt rábocsátá,
   Ő, mint epirusi, az urakat tudná,
 1485  Epirust ígérte, ha urat elolthatná.

  65. Ott húszezer néppel Balbán végben szálla,
   Ő sok ravaszsággal semmit nem kaphata,
   Castriot az pórral ütközék, harcola,
   Lovát kemény harcon török általnyássolá.

 1490 66. Sebes nyíl találta, más lóra fordula,
   Azmely felé fordul, mint egy mennykő, kardja,
   Szolimánt, főbéget sokakkal levága,
   Mindent odahagyván pór kevesen elfuta.

  67. Azon az bús császárt az pór bátorítja,
 1495  Mégis Szkenderbégre kéri menni, hadná,
   Arnot Jakup basát az pórral bocsátá,
   Külön-külön haddal mint járjanak, megmondá.

1472 D el veszet mar 1474 D keuessel 1485 D el hozhatna 1490 D Sebesült, luarol mas lora fordula 1497 D 
iarianak K iauanac [sh.] 
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  68. Az első had végbe Balbánnal beszálla,
   Huszonnégyezeren, úr kémet bocsáta,
 1500  Balbán rokona volt, kím odamarada,
   Úr ötödmagával kímlelni úgy indula.

  69. Ráütének lesből, csak ketten szalada,
   Népét bátorítá, az törökre szálla,
   Balbán igen hallgat, mert Jakupot várja,
 1500  Sok csatával harcra az úr ki nem híhatá.

  70. Megszégyenlé magát, végre megütközék,
   De minden hadával igen megvereték,
   Nem sokan nyakokban hegyet-erdőt vévék,
   Úr prédára tére, ím, egy új hír érkezék.

 1505 71. Jakup Arnot basa tizenhatezeren,
   Másfelől országban dúl, éget erősen,
   Kardját nem kenheté, az úr igen megyen,
   Urakat bocsáta, Jakup el ne mehessen.

  72. Sok fejeket reggel kopjákban mutata,
 1510  Arról Jakup tudván, Balbán mint járt volna,
   Török hadat az nap arcul süti vala,
   Az basa ottvesze, hada népe megromla.

  73. Győzedelme nagy lőn az úrnak két harcon,
   Parasztok az futót vágják mezőn-gazon,
 1515  Négyezer rablott nép szabadula harcon,
   Huszonnégyezer holt, rab hatezer két harcon.

  74. Az vitézek közül ezeren halának,
   Az töröket vágni ugyan elállának,
   Csak tizenkétezer vala népe úrnak,
 1520  Minden rajtok löttről akkor bosszút állának.

1501 D kemleni indula 1504 D praedara tere egi vy hir erközek 1507 D Ö louat terite 1508 D Vrakra 
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  75. Lassan ballag Balbán, igen szegett nyakkal,
   Mondják, elolthatnák egy zászló aljával,
   Az úr azt akarja, mondjon hírt császárnál,
   Jó Croiába tére vígan, nagy kazdagsággal.

 1525 76. Látni és hallani minden rend leomla,
   Ha örök frigy volna, minden ollyá tartja,
   Úrnak, vitézeknek minden sok jót monda,
   Az úr mindenfelé az prédát küldé, osztá.

SEXTA PARS
Másod császár is Croiánál szégyent vall,

Szép testamentommal herceg meghal.

  1. Ohajt megrettent császár szörnyű kárán, L  XII.
 1530  Fél, nem maradhat meg az császárságban,
   Önnön személyét kévánják az hadban,
   Indulat előtt ily nagy álnokságban.

  2. Sok nyelven tudó két latrat bocsáta,
   Keresztyénségre mintha szöktek volna,
 1535  Keresztség után ha hitelek volna,
   Vassal, méreggel két pribék forgódna.

  3. Keresztség után nem sok idő múlék,
   Öszveveszének, nem tom, min, pribékek,
   Egymást haragból beadák hercegnek,
 1540  Azmint érdemlék, úgy büntettetének.

  4. Urat az Isten nagy kegyesen megtartá,
   Császár hadának oly nagy híre juta,
   Kétszázezeren jőne szép Croiára,
   Ő jó házait az úr szépen hagyá.

1523 D hirt Czaszarnak 1524 D vigan kazdagsaggal 1526 D, K Mint ha örök frigi volna [szótagszám] 1528 D 
minden fele praedat 1538 D nem tudom min 
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 1545 5. Elöljáróban Balbán basa juta,
   Nyolcvanezeren Croiát megszáguldá,
   Várból kiütnek, gyakor csata tarta,
   Az derékhaddal császár ám megszállá.

  6. Az kapitántól várat császár kéri,
 1550  Császárnak kapitán nyilat, glóbist külde,
   Ezen kiüte, töröket megűzé,
   Sok török fővel Croiában feltére.

  7. Tábort sokfelől Szkenderbég ostromlja,
   Az pogánt veszti, nyugonni sem hagyja,
 1555  Háznak nem árthat, császár azt jól tudja,
   Sok kár hadában, ő hazaindula.

  8. Vár alatt Balbánt nyolc basával hagyá,
   Szégyenli császár, úrnak hogy nem árthata,
   Egy szeglet földét hittel meghódlatá,
 1560  Ott hiti ellen nyolcezert levága.

  9. Jó Castriot György általlja, bosszúlja,
   Vég Croiát fekszi hogy egy pór jobbágya,
   Jó szomszédságit szükségkor szólítá,
   Egynéhány deszpot örömest támada.

 1565 10. Noha nagy hada, nagyobbra gondola,
   Parasztköntösben kevesen indula,
   Bódog Rómában Pál pápához juta,
   Cardinálok közt pápának így szóla:

  11. „Császár hatalmát szentséged hallotta,
 1570  Sok álnaksággal Európában szálla,
   Görögországban csak földemet hadta,
   Velem népemet haddal elfárasztá.

  12. Immár erőmmel nem bírom magamat,
   Szentséges atyám, ne hadd ily fiadat,
 1575  Az keresztyénség lássa jó pásztorát,
   Hazám tövében hadtam én az pogánt.

1552 D Croiaban be tere 
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  13. Tenéked uagyan szégyen és kisebbség,
   Ha nem látsz nyájhoz, elvész keresztyénség,
   Rajtam állott meg az török dihösség,
 1580  Vérem elfogyott, már nincs bennem épség.

  14. Vérit az hitért hadam kiontotta,
   Míg benne tarta, hazánkért nem szánta,
   Sok vitéz úrfi mellőlem elhulla,
   Segíts erőddel, szentegyház gyámola!”

 1585 15. Tetszék az beszéd, pápa summát ada,
   Nagy ajándékot az úrnak mutata,
   Nagy nevét tudta, tisztességgel tartá,
   Mindent ígíre néki, mit kévánna.

  16. Rómából az úr el-hazacsellege,
 1590  Sok erős nemzet táborában gyűle,
   Balbán mellé jő öccse, ily hír jöve,
   Egy csoport haddal eleiben méne.

  17. Oly nagy véletlen törökre rohana,
   Jonima basát fiastól megfogá,
 1595  Még azon éjjel táborában juta,
   Balbánnak öccsét fiastól mutatá.

  18. Ott, mint dühödt vad, nagy ostromnak futa,
   Balbánt egy glóbis várból torkon találá,
   Őt igen űzék, táborban leomla,
 1600  Balbán halálán török megbódula.

  19. Közel Szkenderbég vigyáz szép hadával,
   Török elhagyá tábort sok szerszámmal,
   Rá akart ütni Castriot jó holval,
   Croiában mene nagy hálaadással.

1589 D el haza siete 1594 D Ionima Passat K Ot Ionima Bassát [szótagszám] 1597 D Dühüt had mind 1598 
D Varbol egi globis Balbant 1602–1605 K [ezek a sorok hiányoznak] 
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 1605 20. Úrnak ezenben basák izenének,
   Utokat néppel megállatta, félnek,
   Csak puszta kézzel bocsássa, kéredznek,
   Ők testek kívül mindent ottfelejtnek.

  21. Ezt minden népnek az úr megbeszélé,
 1610  Vitézségeket mindenben böcsülé,
   Török álnokság volna ez, azt vélné,
   Menni utánok nem jónak ítílé.

  22. Mindennek, úgymond, legyen regulája,
   Csendeszben szélvészt bolond, ki kévánja,
 1615  De ha mi szélvész hajóra támadna,
   Az volna mester, ha ki azzal bírna.

  23. Oly kegyelmesen Isten, ím, most látott,
   Nagy győzedelmet csepp vér nélkül adott,
   Ha rátámadunk, szerencse fordulhat,
 1620  Ez számtalan nép, mint búsult, megronthat.

  24. Sokkal jobb lészen, élését elfogjuk,
   Élés ne jöjjen, utakat állassuk,
   Az éhölt népre kardot bár ne vonjunk,
   Így bátrabb, könnyebb, kezünkben így hajtsuk.

 1625 25. Építé Croiát, népet csendesíté.
   Török utait megállá föld népe,
   Török igen éh, éjjel elsiete,
   Sok kárral, vérrel utakon elméne.

  26. Megjárá herceg országát, végeit,
 1630  Ő kitisztítá minden ellenségit,
   Sok jóval áldá, látá jó vitézit,
   Kazdagon küldé haza jó híveit.

1608 D el feleitnek 1610 D böczüle K beszéllé [elírás] 1612 D ionak ismere 1619 D ra tamadnank 1624 D 
igi harczunk 1629 D orszagat nepeit 
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  27. Az ő szégyenit császár nem felejté,
   Esmét tavasszal nagy haddal kijöve,
 1635  Epirus szélin egy házat építe,
   Vég Dobronikra szégyenre siete.

  28. Magas vár, város Dobronik fenn vagyon,
   Erős terméskőn tenger szélin vagyon,
   Rendi, törvénye dicsíretes vagyon,
 1640  Sok régi császár képe mind ott vagyon.

  29. Ennek Velence vízen erőt külde,
   Vitéz Szkenderbég is földen segíté,
   Az ottmán császárt az két had megűzé,
   Nagy sok kára lőn, Epirusra tére.

 1645 30. Sok jó vitézit hercegnek ott látá,
   Herceg ott volna, császár azt alítá,
   Azért táborát Croiára szállítá,
   Kárral, szégyennel kéreté, ostromlá.

  31. Azonban herceg eszét nem felejté,
 1650  Mind éjjel-nappal tábort üté, veszté,
   Vár alól császár sok kárral elmene,
   Sok kapdosásban, útban népe vesze.

  32. Megyen nagy búval, hegyekből kiütnek,
   Elöl, oldalól népében csipdesnek,
 1655  Vitézek hátul úrral emberkednek,
   Császárt, mint illék, végből kikésérték.

  33. Két basát császár nagy haddal bocsáta,
   Végeit úrtól oltalmazzák, hagyá,
   Hadra ne vinnék, igen parancsolá,
 1660  Kit az két basa híven meg is tarta.

1633 D Azert szegienet 1640 D kepe neue 1641 D vizi K vize [értelem] 1642 D földenis 1655 D emberkednek 
K emberkedének [szótagszám] 1659 D vinnek K vennéc [értelem] 
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  34. Vadnak csak azon, mint kedvét lelhetnék,
   Nagy ajándékot az úrnak küldének,
   Nagy titkon küldik, néki azt jelenték,
   Szomszédságokért venné, azon kérék.

 1665 35. Elvévé tőlek, nem küsebbet külde,
   Senkinek abból hogy adós ne lenne,
   Minap mely házat császár végben építe,
   Nagy erős haddal megvenné, készüle.

  36. Az ország népét ő mikor felvévé, [Liber XIII.]
 1670  Lyssus várasba nagy monstrára gyűle,
   Rá hideg esék, ott megnehezüle,
   Kit jól aránza, meg nem emészthetne.

  37. Reágondola az testamentomra,
   Az deszpotokkal, kik ott vadnak, szóla,
 1675  Velence követit vélek beszólítá,
   Főhadnagyinak ágyában így szóla.

  38. Mondá nagy jónak Istent megismérni,
   Az igaz Istent, míg ember él, félni,
   Édes hazáját szeretni, böcsülni,
 1680  És ha kévánja, vérével őrüzni.

  39. „Isten azt tudja, és tü is, vitézek,
   Mind azon voltam, hogy én az lehetnék,
   Istent ismérném, néki szolgálhatnék,
   Édes hazámért hol kell, felforganék.

 1685 40. Immár ez annak harminc esztendeje,
   Murát császártól hogy Isten megmente,
   Atyám országa én kezembe kele,
   Én sok ügyeimben kegyesen megőrze.

1664 D Szomszedsagokert K Szomszédságokat [értelem] 1666 D ados hogi ne 1670 D az mustrara 1674 D kik 
K kit [sh.] 1677 D Mondom 1678 D mindennek vgi felni 

RMKT-Bogáti.indb   146RMKT-Bogáti.indb   146 2018. 05. 14.   16:26:272018. 05. 14.   16:26:27



147SZKENDERBÉG HISTÓRIÁJA

  41. Soha engemet az török meg nem vert,
 1690  Sokszor vertem én két császár erejét,
   Török énrajtam soha sebet nem ejtett,
   Csak jobb lábamon nyíllal egyszer sértett.

  42. Engem az vénség, munka már megnyomott,
   Hatvanharmadik esztendőm eljutott,
 1695  Természetemet érzem, igen bomlott,
   Kit, nem is bánom, halálom megszállott.

  43. Tütöket azért, uraim most intlek,
   Az egy szent hütet igen őrizzétek,
   Kiért énvelem világon híretek,
 1700  Hűség, szeretet légyen nagy köztetek.

  44. Párt, visszavonás, harag távol legyen,
   Ki miatt minden nagy kicsinné leszen,
   Ha megszaggathat, pogán megvér könnyen,
   Nem fog hatalma egyességtek ellen.

 1705 45. Jánost, fiamat, ím, hagyom tünéktek,
   Tanáccsal, ésszel mellette legyetek,
   Ha lesz halálom, törökek felkelnek,
   Hogy bosszújokat értem rajta töltsék.

  46. Én tüértetek mindent cselekedtem,
 1710  Nem volt bizonyos lakóházam nékem,
   Mindent elhadtam, ha kellett felköltem,
   Én tüértetek fennforgattam, főttem.

  47. Tudja az Isten, én csak reáhadtam,
   Hozzátok soha gonoszt nem gondoltam,
 1715  Én mindenteket társimul tartottam,
   Mint atyafiú, én oly szívvel voltam.

  48. Az ő érdemét mindennek megadtam,
   Kézzel, beszéddel senkit nem rongáltam,
   Mint egy közlegény, én úgy fenn forgottam,
 1720  Hadat példámmal, nem szóval oktattam.

1696 D Kit nem is banok halalom közel iöt 1713 D azt Isten en czak K az Isten és czak [értelem] 
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  49. Törökök harcán én elöl forgottam,
   Mindennél utólb az harcot elhadtam,
   Semmit prédában én meg nem tartottam,
   Mert sajátomnak semmit én nem tudtam.

 1725 50. Ezeket nékem így köszönhetitek,
   Fiam, országom híven őrizzétek,
   Képemben hagyom ezt, uraim, néktek,
   Engem szerettek, ha tü ezt veszitek.”

  51. Sok beszéd után fogá fiát kezén:
 1730  „Jó fiam – úgymond –, meghalok immár én,
   Ha jó léssz, hagyom országod erősen,
   Ha jó te nem léssz, hagyom gyarló képpen.

  52. Velence leszen tútorod dolgodban,
   Székedben ültet jó emberkorodban,
 1735  Addig anyáddal légy Olaszországban,
   Kit Ferdnánd adott én szolgálatomban,

  53. Országod gondját hamikor felveszed,
   Az igazságot, jó fiam, szeressed,
   Személynézetlen per dolgát ítíljed,
 1740  Hű barátiddal országod őrizzed.

  54. Sem had országot, sem pénz úgy nem tartja,
   Mint jó barátság, ember jó szomszédja,
   Minden rendeket tedd jó barátiddá,
 1745  Kezed bő voltát hadd, minden csodálja.

  55. Bölcsek azt mondták, láttam is dolgomban,
   Ugyan nagy szükség ez az uraságban,
   Minden emberrel jót tegyen, úr válván,
   Mert minden szíve úgy leszen markában.

1722 D en hattam 1726 D vigan örizzetek 1745 D hogi minden iauallia 
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  56. Osztán, jó fiam, tobzódás és restség
 1750  Nagy távol legyen tőled, és negédség,
   Török barátság, távol kegyetlenség,
   Török hititől félj, mert az hitetlenség.

  57. Gondot így tanolj, kész légy mindkettőre,
   Ha közkatona, ha úr rend tisztire,
 1755  Kemény, kegyelmes légy közép mértékre,
   Eszes, bátor légy mindkét szerencsére.

  58. Az te károdban szomorún ne lásson,
   Hogy ellenséged kérkedjék, bosszontson,
   Soha szívedből színedben ne szálljon,
 1760  Szép ajándékán, szaván meg ne fogyjon.

  59. Tenéked, fiam, Isten jóval leszen,
   Ha tanításom szemed előtt leszen,
   Engemet atyám így tanított régen,
   Hasznos tanóság volt ez életemben.”

 1765 60. Hír lőn ezenben, török kinn jargalna,
   Az beteg testben vére megindula,
   Lovat nyeregben, paizsát hozatá,
   Ágyában felült, leesék, kórula.

  61. Inte, mint lehet, vitéz kisietne,
 1770  Majdan utánok őmaga is menne,
   Török tizenötezer mind azt vélé,
   Szkenderbég is ott, szertelen elmene.

  62. Úr után ezernégyszázhatvanhatban
   Herceg meghala azon nap Farsangban,
 1775  Egy vitéz despot piacra kifuta,
   Haját, szakállát tépve így kiálta:

1752 D Török hüttül fely mert az hitetlenseg K Tötök hititöl fély mert hitetlenség [sh., szótagszámhiány] 1759 
D szömödböl sziuebel ne lasson 1761 D az Isten fiam 1766 D megh posdula 
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  63. „Siessen, hol mi úrfi, úr, vitéz volt,
   Ma Epirusnak kapuja leomlott,
   Ma birodalmunk, ma erőnk elfogyott,
 1780  Várunk, várasunk, reményönk ma megholt.”

  64. Csoda, mint dühödt hercegnek fő lova,
   Senkit fel nem vőn, csakhamar meghala.
   Mikor Lyssusban török végre szálla,
   Az koporsóból az testet felbontá.

 1785 65. Oly boldog vala, azki azt láthatta,
   Porát, tetemét sok aranyban foglalá,
   Oly szerencsétől nyakában hordozá,
   Kitől két császár, míg élt, féle, tarta.

  66. Nem tudék jobbat én régi dolgokban,
 1790  Magyar nemzetnek írom ezt példában,
   Epirus lenne az Erdélyországban,
   Szű, kéz kellene az török torkában.

  67. Dolga sok volna, kit írok, csak summa,
   Hertelen dolgon, gyors esze tanácsa,
 1795  Mikor ütközött, meghasadt ajaka,
   Vére kicsordult, szíve úgy forr vala.

  68. Önnön kezével háromezert levágott,
   Sokat csapással talpig lehasított,
   Soha töröknek hátat ő nem adott,
 1800  Kevés népeért harcot nem halasztott.

  69. Bízott Istenben, mert ezt igen félte,
   Őt minden hada oly igen szerette,
   Az nagy sok futást, munkát nem restellte,
   Mert vitézinek mindenét senkelte.

1780 D remensege 1788 D töle tarta 1796 D ki czordult K ki fordult [értelem] 1797 D harom ezert le vagot 
K harom ezer let vágot [sh.] 
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 1805 70. Az hadat nem nagy had veri, azt mondta,
   Nyolc- vagy tizenkétezer elég volna,
   Ésszel számtalant azki meg nem bírna,
   Többel sem hiszi, nyertesen járhatna.

  71. Török az földet azután elbírá,
 1810  Mert jó Hunyadi, Szkenderbég meghala,
   Herceg országának az föld nép híja,
   Ő maradékja Erdélyben is szálla.

  72. Régi jó dolgok forgának eszemben,
   Török fegyvere mint hatott földönkben,
 1815  Szent Gál hetében írám ezt Tötörben,
   Ezerötszázban és hetvenkilencben.

1814 D földünkben K földökben [értelem] 
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5.

EZ VILÁGI NAGY SOK ZÚRZAVARRÓL

1586

Az Toldi Miklós éneke nótájára

  1. Ország-világ járni sokan kévánkoznak.
   Kik inokkal bírnak, sokat látnak-hallnak,
   De ezt én egy helyről mutatom azoknak,
   Annyi költségekben csak nékem részt adjanak.

 5 2. Régtől fogva vagynak az mennyei úrnak
   Két féle szolgái, azkik szárnyan járnak,
   Egyik féle szentek körüle forgódnak,
   Más félék feketék, tőle távolyban laknak.

  3. Bennek egynéhányat Pokolra rekesztett,
 10  Holott bűnöseket vélek kénzat, gyötret,
   Kik csak hírrel értik, ez világ mit követ,
   Az bűnös lelkektől azkik kivesznek mindent.

  4. Ezek közt az egyik egyszer kikéredzék,
   Hogy szemével nézze, világ mint vesződnék,
 15  Az lelkek oly jajjal oda mire jőnek,
   Mi jótól váltak meg, mikor Pokolra mennek.

  5. Kapa az egy angyalt és el sem bocsátá,
   De nagy istenkedve mindaddég untatá,
   Hogy mind ez világot megmutogattatá,
 20  Mert az napvilágon járni, mint vak, nem szokta.

  6. Útban mind az kettő azért elindula,
   Setétessel angyal nagy tanácsot tarta,
   Hol találna egy helyt, kiről mindent látna,
   Mert Setétnek menni Mennybe nem szabad volna.
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 25 7. Ottan menjünk – úgymond – egy magas havasra,
   Vagy hegyeket rakjunk nagy hegyek hátára,
   Avagy rakjunk többet Babylon tornyára,
   Nem bánja azt Isten, mert látja, hogy mind jóra.

  8. De ezt az Setétes lehetlennek mondja,
 30  Azért nagy szerszóval az angyal bíztatja,
   Angyalok dolgait erősen forgatja,
   Teremtéstől Isten általok mit csinála.

  9. Isten teremtéskor nékünk parancsola,
   Ennyi nagy alkotmánt mind vélünk csinála,
 35  Vélünk vízezenkor világot rontatá,
   Ez nagy havasokat vízzel akkor hányatá.

  10. Nagy Babylon tornyát hogy ez világ raká,
   Hogy azt így elhányá mi velünk, leszálla,
   Öt várast az bűnért csak egyink megrontá,
 40  Mind tartományostól föld alá vízzel nyomá.

  11. Tahát nagy Aegyptust valyon úgy ki veré,
   Végre királyostól tengerbe ki veszté?
   Annyi ezer zsidót mind csak egyink veszté,
   Moysest csodákra mind csak egy erősíté.

 45 12. Oztán Jéruzsálem népét egyink vágá,
   Harmad napig Judást döggel megpusztítá,
   Jéruzsálem alá Senacherib szálla,
   Száznyolcvanöt ezer népet egyink levágá.

  13. Tudd-é, hogy az Kristust Pilátus őrzeté,
 50  Egyink az sereget mind az földhez veré,
   Az nehéz koporsót, mint tollat, felveté,
   Szent Pétert nagy csodán az tömlecből kivivé.

  14. Oktalannak azért ne véld azmit mondok,
   Hogy egyik nagy havast másikra rakhatok,
 55  Az Jákob lajtráján én veled nem hágok,
   Mert csak fényesekkel együtt én azon járok.
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  15. Fogá ottan angyal, Caucasust emelé
   Nagy Aman havasra feljül hempelyíté,
   Azra az Setéttel felhága, elnézé,
 60  De mind ez világra onnat nem tekinthete.

  16. Ide, napesetre Rómát s Neapolt látja,
   Csak Duna mellyékit nézheti északra,
   Candiát dél felé csak alig sajdítja,
   Napkeletre tetszik Ázsiának kis foltja.

 65 17. Több hegyeket azért bonta meg és raka,
   Két tetejű Parnasst szinte feljül hagyá,
   Tahát már mindent lát, azért azra hága,
   Az két hegytetőre ketten kétfelé szálla.

  18. Látják körös-körül ez széles világot,
 70  Az föld körül tengert, mint egy lógó nagy tót,
   Hegyek és vizek közt sok bolygó állatot,
   Az apró férgeknek lyukokat, annyé várast.

  19. Angyalnak Setétes mondja, azt kévánja,
   Hogy az emberekhez közelben juttassa,
 75  Szavokat mind hallja, dolgokat mind lássa,
   Nagy gyönyörűséggel hogy fenn azt kacaghassa.

  20. Dolgát mert Pokolban félben azért hagyta,
   Hogy egy lélek szaván az földet kévánta,
   Kit szomszédja tegnap ebédére hítta,
 80  De ez nem mehetett, hanem mára fogadta.

  21. Ily beszéd közt házról egy cserép esett rá,
   Véres aggyal ottan sietett Pokolra,
   Ez léleknek dolgát ő igen kacagta,
   Hogy szavát szomszédnál másodnap nem állhatta.

 85 22. Setétest az angyal ottan megorvoslá,
   Egy beszéddel szemét megvilágosítá,
   Hogy messzül, mint közel, mindent színén láta,
   Az angyaltól mindent nevén kérde és tuda.
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  23. Igen testes, erős olaszt egyet láta,
 90  Ki egy bikát emelt vállra, úgy táncola,
   Jó közfölden viszi, célnál lehagyítá,
   Olasz görögekkel elegy ezen tapsola.

  24. Lá, mint bízik – úgymond –, magát mint elhitte,
   Hogy annyi sok lélek nagy erejét nézte,
 95  Hogy meghal s rútul hal, soha azt nem vélte,
   Mert szeme megvakult csak az mostanit nézte.

  25. Ám, útban egy erdőn kétágú fát lele,
   Két erős karjával azt hasítá ketté,
   Rajta általnyúla, az fa odacsípé,
 100  Ott az erős kevélt – nézdsze – farkas megevé.

  26. Ezen az Setétes nagyon hahotála,
   Mást láta, kit angyal Cyrus királynak monda,
   Ám Cresusra mégyen, azt hogyha megbírja,
   Nem tart ez világon, ki őtet megvárhassa.

 105 27. Tanácsa Cresusnak egy görög bölccsel,
   Fekszik arany ágyon, de halljuk, mit beszél,
   Látod nagy kincsemet, és udvarom mint él,
   Tudd-é, ha nálamnál hol vagyon bódogb személy?

  28. Az bódog csak kevés, az görög azt mondja,
 110  De tudom, bódogb volt egy papné két fia,
   Ki vén anyját csodán taligán hordozá,
   Szép hírrel másnapra mind az kettő meghala.

  29. Rútul néz rá Cresus, de ám megengedé,
   Ha mást olyant látott, ám ismét megkérdé.
 115  Tellust, nálunk – úgymond –, ki bódogul éle,
   Szép hazája mellett hadban, vénkorban vésze.

  30. Ám, nézd mint haragszik, s a bölcset riasztja,
   Bestye, hát nem vagyok bódog én, azt mondja,
   Nem vagy, úgymond Solon, azt halál mutatja,
 120  Azt, ha szépen éred, mondlak annak utána.
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  31. Tetőn az Setétes ezt igen dicsíré,
   Hogy az Poklyakat Solon emlegeté,
   Cresus követire az angyal tekinte,
   Kiket egyházakhoz sok arannyal készíte.

 125 32. Színét és villamát az Setétes nézi,
   Mondja, hogy hallotta hírét, nem ismérte,
   De semmiben az aranyat nem dicsírné,
   Mert senkit meg nem tart, hogy Pokolra ne menne.

  33. Kedves marha, elhidd, az angyal ezt mondja,
 130  Sok had, lator, tolvaj földet azért bántja,
   Hamis hít, kalmárság embert arra hajtja,
   Sok vér hull az miá, tengert sok azért futja.

  34. Azért mert ő ritka, mert kevés találja,
   Azt is, mint az ónat, az föld alól vájja,
 135  Setétes az embert nagy bolondnak mondja,
   Ily nehéz halovánt, hogy oly igen kévánja.

  35. Igen nevet rajta Solon, sem kévánja,
   De halljuk, királynak felől amit monda,
   Tudd-é király, ha kell az arany pogácsa
 140  Az Isten házában és ha tőled kévánja?

  36. Ám lásd, hogy ha nem kell, az király azt mondja,
   Nincs Istennek ily szép, így lészen bódoggá,
   Szegény hát az Isten, az bölcs Solon mondja,
   Hogy Mennybe nincs néki nálad nékül aranya.

 145 37. Rajta kérlek, király, meg ne haragodjál,
   Értem, kevesebb vas terem itt aranynál,
   De az vas kellene inkább az aranynál,
   Mert ha hadad lészen, nincs arra jobb az vasnál.

  38. Bizonnyal beszéllik, Cyrus indult reád,
 150  Ez sok kincsed övé, ha nincs elég vasad,
   Isten ezt ne adja, de látod temagad,
   Országodnak az vas hogy aranynál jobb, tudjad.
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  39. Istennek sem vasad sem aranyad nem kell,
   Templum kincsit ha ki hallja, ha neki kell,
 155  Felkél csak egy orv is reá mégyen éjjel,
   Meg sem tartja Isten, mert nem szegényül ezzel.

  40. Tőle nehéz néven, látd-é, Cresus hallja,
   Hogy egy szegény vendég az jót bátron mondja,
   De az görög Solont majdan megóhajtja,
 160  Ám Cyrus reá száll, megveri és megfogja.

  41. Rakás fára Cresust ám Cyrus hágatja,
   Alatta meggyútja, ő Solont kiáltja,
   Látd-é, hol egy asszony Scythiát jargalja,
   Tomyris az neve, Cyrus hadát levágja.

 165 42. Ám Cyrust keresi, ám fejét elvágá,
   Tömlő vérbe veté, hogy igyék kínálja,
   Látd-é, ám az ifjat, az az Cyrus fia,
   Ez az nemes bolond kegyetlen magát rontja.

  43. Tőn ezen nagy kacajt az Setétes, s mondja:
 170  Ki hitte, hogy végre mindenik úgy járna,
   Oly kevélységekért most s mire lássa,
   Ha azt sem érdemlik, hogy ki neveket hallja.

  44. Amaz friss bársonyos koronás kicsoda?
   Kinek gyűrűt viszen egy halból szakácsa,
 175  Ez – úgymond az angyal – Polycrates vajda,
   Híres jó szerencsés, kit elárul apródja.

  45. Nagy bódogságából egy szem pillantásán,
   Elmarad s megszárad teste akasztófán,
   Mert gonoszok hágnak azért oly magasan,
 180  Nagyobbat esének, kibe az föld megroppan.

  46. Kacaga Setétes és monda angyalnak,
   Ennyi jóban semmit Pokolba nem hoznak,
   Kivel oly kevélyek mostan és tobzódnak,
   Maga úgy születtek, miképpen oda szállnak.
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 185 47. Úgy vagyon, de nézzed, egyebek mit tésznek,
   Amazok harcolnak, amott hajón mennek,
   Szántnak, kufárkodnak, kuldulnak, perelnek,
   Egy zúrzavar neve az földen az életnek.

  48. Az várasok fészkek, mint anyaméh kasok,
 190  Kiben kinek-kinek sajátjok fulákjok,
   Egymást taszigálják az herék és nagyok,
   Az erőtlen méhen csípnek és laknak azok.

  49. Mellettek s körülek forog irigység,
   Félelem, bolondság, torkosság, fesvénység,
 195  Harag és gyűlölség, ezekkel reménség,
   Elegy az kevélység és az telhetetlenség.

  50. Ott mind nagyobb, bölcsebb tudatlan bolondság,
   Elegy mindenekkel az elmei vakság,
   Fő polgár ezek közt az gyűlölség s harag,
 200  Az irigység, szükség, az pénzre nagy kévánság.

  51. Benn ezek, és alatt, látd-é, mint bolyognak,
   Reménség s félelmek fejek felett járnak,
   Az ijedezísek, látd-é, mint aláznak,
   Sokat reménségek, szájok tátva, mint hágynak.

 205 52. Igen vékony szőrszál minden állapatja,
   Kire földieket Isten akasztotta,
   Mindennek életét halálát ellátta,
   Azért szabad úton mindeniket bocsátta.

  53. Egyet ám más lator egy éjjel levágá,
 210  Pókháló fonala annak leszakada,
   Amaz úr helyére egy szolgája álla,
   Lá, mely nagyot zerdült, hogy az földre leomla.

  54. Némely igen fenn áll és nagy terhet tészen,
   Az pókfonal gyenge és róla lecseppen,
 215  Amaz csaknem földet éri, esik könnyen,
   Szomszédja sem tudja, mert csattanása nincsen.
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  55. Sokán csak nevethetsz, ha mind eltekinted,
   De érdemek szerént meg sem nevetheted,
   Mihez nagyobb kedvek, szerelmek, csak nézzed,
 220  énség között mint hullnak, eltekintsed.

  56. Teljes erejekből olyant igyekeznek,
   Kire tekinteni sem kellne eszesnek,
   Hogy szinte megkapnák, amit kerestenek,
   Az jó halál rajtok, nézdsze, vélek mint mennek.

 225 57. Igen sok szolgája halálnak s angyala,
   Dög, nyilallás, hideg, szűfogás, kólika,
   Dagadás, nagy sok varr, vérhas és aréna,
   Fegyver, istráng, méreg, köszvény, vénség istápja.

  58. Beléjek egészen egyik is nem mégyen,
 230  Mikor az szerencse forog mind kedveken,
   De mihelt szerencse megtér az emberen,
   Sok jajveszík, ottan kiáltás, nyegés lészen.

  59. Idején még, elől ha gondolták volna,
   Hogy még meg is halnak, az föld másé volna,
 235  Egy kevéssé rajta ha ki vándorlana,
   Mindent, mint egy álmot, az Isten itt hagyatna.

  60. Magok ez gondolva elébb jobbítanák,
   Ez világi jóhoz nem ragaszkodnának,
   Józanon élnének, bátron meghalnának,
 240  Avagy halálokkor kevesbet bánkódnának.

  61. Úgy, mint egy örökbe, mivelhogy bíztanak,
   Ha halál szolgája szólítja, bánkódnak,
   Ha fogja, vagy viszi, ugyan bosszonkodnak,
   Mert nem hitték, hogy ez sok jótól megváljanak.

 245 62. Sőt, ha tudná ám, azki szép házat rakat,
   Siettet, kínszerget, mindent igen szorgat,
   Hogy mihelt végezi, ottan szíve fogtat,
   Az drága épségben egyszer sem vacsorálhat.

RMKT-Bogáti.indb   159RMKT-Bogáti.indb   159 2018. 05. 14.   16:26:292018. 05. 14.   16:26:29



160 HISTÓRIÁS ÉNEKEK

  63. Azvagy kinek ma lött egy férfi gyermeke,
 250  Kit atyja nevére ottan keresztele,
   Ha tudná, hogy heted esztendőn elvészne,
   Véled-é, hogy rajta, mint örül, így örülne.

  64. Bolond azki nézi csak ezt és csodálja,
   Hogy az szomszéd temet, másfelől nem látja,
 255  Az most lett magzatról imezt bódogítja,
   Olyan pókfonalon hogy ez is függ, nem tartja.

  65. Oztán határ végét nézd, menny’en perelnek,
   Pénzt és sok szépséget, ki nem kell, mint gyűtnek,
   Csodáld, hogy jó ízet azokban éreznek,
 260  Lá, mint híják őket, és mely sírva engednek.

  66. Gazdag urat, királt mely bódognak tartnak,
   De semmi jovokban soha nem maradnak,
   Keserűt édesnél, s bosszút többet látnak,
   Háborún rettegve gyűlölségekbe laknak.

 265 67. Az uraság édes, kit sokan kévánnak,
   Mind titkon, mind nyilván lelik, azra vágnak,
   Sok udvar hazugja és tanácsok rontnak,
   Ott az betegségek, bánatok uralkodnak.

  68. Tehát az köznépnek nézzed nyavalyáját,
 270  Az esővizeknek láttad buborékját,
   Az víz színén felfútt, puffadott tajtékját,
   Ehhez hasonlítsad emberek állapotját.

  69. Hogy lészen némelyik, oly hamar megfokad,
   Némely sokig fenn lább, kihez több is ragad,
 275  Akármint puffadjon, de végre leroggyad,
   Embert ily szél hordoz, ki belőle kiszakad.

  70. Ilyenek, ím, látom, mégis mely kevélyek –
   Úgymond az Setétes –, és mely versenyesek,
   Uraság rossz marha, azmit úgy szeretnek,
 280  Maga egy fillyért is nem vihetnek el vélek.
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  71. Akarod-é innét, hogy nagyot kiáltsak,
   Oktalan dolgokba magok ne fárasszák,
   Az halált, míg élnek, szemek előtt tartsák,
   Semmit oly drágának, ez földit, ne gondolják.

 285 72. Monda itt az angyal: Nincsen abban haszon,
   Ha úgy kiáltasz is, hogy megszakadsz azon,
   Mert dugva az fülek, mert félnek mindazon,
   Hogy jóra intő szó ő fülekben ne hasson.

  73. Oka tudatlanság és pokol hit bennek,
 290  Fúrva sem nyithatnád fülek meg ezeknek,
   Csak kevesen vagynak, kik igyenest néznek,
   Föld állapatjához kik jobbadon ismérnek.

  74. Nem szükség ezeknek mondani, azt mit tudnak,
   Nézdsze, távol állnak, az többin kacagnak,
 295  Az többi mind bánják, kiknek nyilván szólnak,
   Mondják, hogy rövid nap közülek kiindulnak.

  75. Sok kacagás után az Setétes látá,
   Kiki ő halottját mely drágán takarja,
   Hogy csak oktalanság, mert nincs semmi haszna,
 300  Régi jobb jámborok példája nem azt tartja.

  76. Tudnivaló, hogy egy az kuldusnak dolga
   Föld alatt, mint híres király állapatja,
   Az kazdag koporsót, ha lator nem bántja,
   De egy had idején az ellenség meghányja.

 305 77. Rómát és Ninivét és Jéruzsálemet
   Mutasd meg már végre Babylont, Velöncét,
   Az angyal mutatá Ninivének helyét,
   Az régi Rómának elhánt tetemét, dögét.

  78. Az többit mutatni – úgymond – csak szemérem,
 310  Mert az mind elveszett, csak hírét említem,
   Az helyett mind más lett, kiknek vége lészen,
   Még az országok is most nem azok, mint régen.
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  79. Tovább ne múlassunk, az hegyet rakjuk le,
   Angyalnak Setétes az dolgot köszöné,
 315  Azzal nagy kacagva az föld alá méne,
   Hogy többi bolondság, azmit látott, beszéllé.

  80. Egész világ dolgát minap az tekinté,
   Azki Székelfölden ez éneket szerzé,
   Ezerötszáznyolcvanhatba kijelenté,
 320  Ha vészed eszedbe, ez világtól elinte.
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6.

ASPASIA ASSZONY DOLGA

1587

Az Lucretia nótájára

  1. Jóval látta isten világon az embert, kinek oly asszont adott,
   Azki tisztét tartja a szép szeméremmel, mert nem tud szebb jószágot,
   Ki az tökéletnél drágább, szebb jegyruhát, hüte mellett, nem hozott.

  2. Az orca szép voltát, termetét így tartja, ha csak urát gondolja,
 5  Vagy vagyon honn, vagy nincs, szem előtt, szem kívül tisztét és dolgát tartja,
   Hallgató, gyors, serény, házában úgy vigyáz, nem néz ki, mert honn gondja.

  3. Noha nem hírt keres, de hogy tisztit érti, természet szavát hallja,
   De azért nem távul, hanem azon forog, magát például hagyja,
   Jóba minden asszont meg akar haladni, holtig ez pályát futja.

 10 4. Ez, mivelhogy ritka, vagy hogy én nem láttam, nem is illik, hogy tudjam,
   Mert az jámbor asszont csak az ura tudja, tanúságban hallottam,
   Azért, ím, egy példát asszonyoknak írok, kit görögből olvastam.

  5. Tengeren túl nagyrészt Kis-Ázsia földét szép görög nemzet lakta,
   Zsidók szomszédjában perzsa királyokhoz hallgató, adót ada,
 15  Hogy világ ideje negyedfélezerbe teremtés után forga.

  6. Uralkodék ezkor harmadik Darius, kinek két kellő fia,
   Nagyobb Artaxerxes, kisebb Cyrus vala, kit igen szeret atyja,
   Azért tenger mellett egy néhány országra tisztbe őtet bocsátá.

  7. Az tisztbe göröggel magát szeretteté, nagy barátságot szerze,
 20  Kit az ő elei meg nem hajthatának, kibe sok nemzet vésze,
   Az régi Cyrusnak példájára nézve, immár feljebb tekinte.

  8. Erős görögekre nézve, atyja székit bátyja ellen kéváná,
   Azért két rokonát, kik őtet, mint királt, nem tisztelék, levágá,
   Kiért beteg atyja tisztből ifjú Cyrust Perzsiába meghívá.
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 25 9. Az tisztét jól hagyá, szép szerrel indula, de az atyja meghala,
   Bátyja székben üle, ki féltében öccsét ottan megtartóztatá,
   De anyja kértére az előbbi tisztben Cyrust ő is bocsátá.

  10. Sok jóval tisztelé az görög nemzetet, kivel úgy melléköte,
   Hogy minden szerencsét tiszta szeretettel Cyrussal az késírte.
 30  Artaxerxestől is valaki jöhete, Cyrus mellé siete.

  11. Parisatis asszony, az anyja Cyrusnak Cyrussal inkább tarta,1

   Az nagyobb fiának, hogy gyanóját látja, haragját is lágyítja,
   De hogy nem érdemli székit nagyobb fia, bánja, – kit Cyrus tuda.

  12. Ázsia földében nincs az paráznaság, de egynek sok házasa,
 35  Azért ifjú Cyrus többi közt házasul Aspasiát hozatá,
   Kit anyja hogy hoza, szülésben meghala, gyermek árván marada.

  13. Segéde atyjának, Hermotimnak nincsen, mert nagy szegénség rajta,
   Mindazáltal leánt tisztán s jó erkölcsbe nagy keményen feltartá,
   Az leány álmában jószerencséjéről, nagy sokszor azont látá.

 40 14. Idővel hogy jöve jó középkorában, állán rút sömör kele,
   Kivel megrútula, de bánatos atyja orvoshoz leánt vivé,
   De tőle az orvos három státert kére, kit ű nem ígírhete.

  15. Aspasia ezen keservesen síra, félreméne, leüle,
   Tükörét térdére tötte, magát nézi, étlen-itlan könyveze,
 45  Az nagy sírás után ugyanott alvék el, kibe álma megjöve.

  16. Mintha egy szép galamb hozzá repüllene, ő álmában ezt látja,
   Galamb őelőtte egy szép kegyessé lőn, leánt így vigasztalja:
   „Ne bánkódjál, ne félj, doktorhoz ne menj bár, ne köss írat orcádra!

  17. Menj el, aszú rózsát törj porrá, kösd azzal: az orcád meggyógyítja.”
 50  Ím, hogy felserkene leány, szót fogada, a sömöreg elhulla,
   Már Aspasiának Fochea várasban senki nem vala mása.

  18. Egyéb jószági közt, kivel gazdag vala: gesztenyeszínű haja,
   Nem igyenesen nyúlt, de kevéssé fodros lobagó hajaszála,
   Két szeme künnálló, zomok, kit akkorban világ legszebbnek tarta.

31 tarttya [értelem]  32 lágzittya [sh.]  37 Szegöde [értelem]
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 55 19. Meghorgodt kevéssé, de kicsin az orra, szép rövid az két füle,
   Színe, mint rózsának, kiért váras népe őt Miltónak2nevezte,
   Azaz, piros-fejér: ajaka mind piros, bőre színe mind gyenge.

  20. Olyan, mint az új hó, még annál is fejérb szájában minden foga,
   És azmit többi közt nem hagyhatunk alább, szép lába, szép járása,
 60  Gyenge, de szép szava, mely gyönyörűséges régi sirének szava.

  21. Ravasz álszín nincsen semmi az ő testén, mi nem szükség, nem tartja,
   Mint leányfélének cifrára nincs gondja, mint idegent, utálja,
   Tudja, hogy szerencse és egy gonosz szokás, nem természet azt hozta.

  22. Az ő szerencséje anélkül is vékony, jóllehet azt nem bánja,
 65  De hogy szegényül nőtt, szegényen tartatott, az cifrát sem kévánja,
   Természettel gazdag, kivel megelégüdt, arra semmit nem palla.

  23. Reménsége ilyen, hogy így is urat lel, kellekorba hogy juta,
   Hazáját, Focheát, ellenség megvövé, ott egy úr rátalála,
   Három szép leánnyal az Cyrushoz vivé immár hogy vacsorála.

 70 24. Intik és oktatják asszonyok az hármát, kik vélek elmenének,
   Fereszték, felkenék, minden szép ruhába görög módon készíték,
   Az ifjú Cyrusnak, magok mint kellessék, ki-ki mind törölkedik.

  25. Feljebb-feljebb minden az övét készíti, mintha piacra vinné,
   Mint annyi kerítő, hogy drágábban adja, álszínnel kené-fené,
 75  Aspasia asszony nem akar kenődni, mert pokolnak ítílé.

  26. Olyban sem öltözik, kit előbb nem szokott, mert rabdolognak mondja,
   Nagy fohászkodással istenét óhajtja, atyja nevét kiáltja,
   Hogyha szavát hallja: öltöztetni, mint kurvát, eladni, ne bocsássa.

  27. Riaszták, rongálák, ugyan meg is verék, azért magát meghagyja,
 80  Az sokszínű köntöst nagy nyegve felvévé, az fardagálra voná,
   Az jár nám esziben, hogy kurvává tészik, eladják, igen síra.

56 méltónak [ld. a tárgyi jegyzetet] 60 sir ének [értelem, ld. a tárgyi jegyzetet] 81 iay nem eriben [sh.]
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  28. Renddel az négy leánt hopmester bévivé, Cyrus előtt állatá,
   Az hárma Cyrusra egyenesen néze, közel álla, mosolyga,
   Az jövendő éjen semmi bánatjokat csak egyik sem mutatá.

 85 29. Orcáját az földen Aspasia tartja, mert tüzes, úgy pirula,
   Nagy keserves könyvvel két szeme rakodott, hogy rabmód állapatja,
   Magaviselése mind csak azt mutatja, hogy az dolgot általlja.

  30. Parancsolja Cyrus, hogy mellé üljenek, az hárma szót fogada,
   De az szép fochai Aspasia asszony soká mind ellent tarta,
 90  Mígnem erővel is az hopmester őtet az többihöz szállítá.

  31. Úgy nyúla hozzájok Cyrus és fogdosá és szemekben tekinte,
   Ujjokat, állokat, szemeket megnézé, tapogatá, illeté,
   Az többi engedé, de az szép fochai Cyrusnak azt nem tűré.

  32. Előszer ujjhegyvel3Cyrus alig éré, leány nagyot kiálta,
 95  Mint nemes természet mondja, hogy megbánja, ha másszor hozzányúlna,
   Annál inkább Cyrus az mellyére nyúla, kin az leány elfuta.

  33. Legottan az Cyrus az jó természetet leányba megisméré,
   Nemesnek bizonnyal csak az egyet mondá, leánynak csak azt hivé,
   Az többi vásáros csak piacra való, azért tőle elküldé.

 100 34. Leánt azért Cyrus feleségül vevé, noha több is volt nála,
   De egyet is soha sem elébb, sem osztán oly kedvében nem tarta,
   Nem ágyas számában, de királyné renden ez egyet vövé hozzá.

  35. Az perzsák szokása, hogy sok egyéb ágyas, de csak egy az királyné,
   De görög módra lőn Cyrus házassága, mert felettébb szereté,
 105  Mert természet jova kettő az leányban, hogy szép és jó az esze.

  36. Eszével élt ura, valaha tanácsát fogadta, meg nem bánta,
   Mikor nagy dolgokban Aspasia szaván ifjú Cyrus indula,
   Egész Görögország ennek hírét hallá, és nagy eszét csodálá.

  37. Nemcsak két tenger közt ennek híre tarta, Perzsiába is juta,
 110  Artaxerxes király öccse szerencséjét szép nejéről csudálá,
   Nyilván hiszik immár, hogy egyéb nejével soha Cyrus nem hála.

 94 vy hegyiuel [szótagszámtöbblet]
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  38. Ilyen szerencséjén Aspasia asszony ő magát el sem hivé,
   Régi sok álmiról mind megemléközék, istenének köszöné,
   Hogy kicsin korától ily gondját viselte, éltig érte tisztelé.

 115 39. Kincset nagy sok jóval az atyjának külde, gazdag emberré tevé,
   De mind háláláig nagy mértékletesen minden dolgát viselé,
   Kit sok görög asszony perzsiaiakkal sok ideig említe.

  40. Országra böcsülik, oly kösöntyűt hoztak, kit Cyrusnak adának,
   Csuda mesterségén, és drágakő művén az urak csudálkoznak,
 120  Kit egynéhány ország ellen küldettenek ajándékon Cyrusnak.

  41. Látván az böcsűjét: ez szép nyakbanvetőt Aspasiának száná,
   Azért ebéd után őhozzá béméne és aluva találá,
   Az drága boncsokat köntös alá tövé, ömaga félrehajla.

  42. Elvárá csendesen mégnem Aspasia álmából felserkene,
 125  Ki hogy Cyrust látá, felugrék, mint másszor, ottan nyakon ölelé,
   Mint illik, szereté, kérdezé, beszélle, szűvét néki jelenté.

  43. Ottan skatulyából az nemes kösentyűt Cyrus néki jelenté,
   Kivel csak ezt mondá, hogy király leányát, vagy királynét illetné,
   „Azért néked ádom, hogy nyakadon viseld, kivel testöd tödd szebbé.”

 130 44. Semmivel az asszony magát el nem hivé, eszesen így felele:
   „Úgy vagyon, nagy személt és királnét illet te felséged szépsége,
   Azért te felséged asszonyom anyádnak, Parisatisnak küldje.

  45. Felséged kedvére tisztesen magamat ez nélkül is viselem,
   De azmi asszonyom anyádat illeti, én is néki ítílem,
 135  Én gondom, enélkül fejemet, mellyemet hogy néked széppé tégyem.”

  46. Így azmit egyebek most leginkább kapnak, Aspasia megveté,
   Mert az öltözetben mindenes szépséget most asszony, leány veti,
   Kit királyi, úri módnak Aspasia valamiért nem vélé.

  47. Gyönyörkedik Cyrus az asszonnak szaván, és ottan megcsókolá,
 140  De minden beszédét, és egyéb dolgit is az anyjának megírá,
   Az nyakbanvetőt is, de Aspasiát is Parisatis csudálá.
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  48. Udvarban nagy híre az Aspasiának, örül az király anyja,
   Hogy noha fiánál az ő ifjú menye nagy méltóságban vala,
   De azt, azki Cyrust ez világra hozta, magánál jobbnak tartja.

 145 49. Levélbéli dolgot azért nagyobb néven, hogynem boncsokat vette,
   Kiért Aspasiát Parisatis asszony fő módon megtisztelé,
   Fő ajándékokat Perzsia országból Aspasiának külde.

  50. Azokat az asszony köszöné, dicsíré, de nem szükség – azt mondá,
   Azért mind urának, Cyrusnak azt küldé, hogy hadát azzal tartsa,
 150  „Elég hogy te szeretsz, mert ennél több marhám nem lehet” – azt is mondá.

  51. Drága izenetén Cyrus csudálkozék, de nemcsak ő csudálja,
   Azki ő termetét és nemes ekölcsét és tökéletét hallja,
   Sok ország is hallja, de már a szerencse, ímé, visszafordula.

  52. Erős haddal Cyrus nagy titkon készüle, bátyja ellen erede,
 155  Mert az királyságra ő magát méltóbbnak az bátyjánál isméré,
   Hada többi görög, véle Aspasia, Perzsiára így méne.

  53. Gonosz szerencsével az Cyrus ottvesze, az asszony közbe kele,
   Kinek hírét tudta Artaxerxes király, azért megkeresteté,
   Azkik kötve vivék, haraggal az király őket tömlecre veté.

 160 54. Erősen siratja ő szép urát, Cyrust, senki szava nem foga,
   Hogy királytúl küldött drága szép ruhákban ő testét felcifrázza,
   Kételen öltözék, kiben – minden mondja –, soha mását nem látta.

  55. Nem késének véle, királyhoz bévivék, kit király úgy szerete,
   Hogy több házasi közt főfelesége lőn, minden felett emelé,
 165  Mindenben ő kedvét keresi, hogy Cyrust véle felejtethetné.

  56. „Te magad ne törjed, és búdat felejtsed, mert úgy én is szeretlek,
   Mint előbbi urad, sőt hogyha akarok, nagyobbra is vihetlek,
   Nem illik, hogy szánjad én ellenségemet, nézz elé, arra intlek.”

  57. Ezféle beszédet soká mindhéában Aspasiára veszte,
 170  Mert Cyrus szerelme úgy belé olvadt volt, hogy ki nem törölheté,
   Végre, mint bölcs asszony, az király szavára, idő telve, engede.
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  58. Búva lőn királynak, mert egy kedves ifjú udvarában meghala,
   Kinél szebb termető világ nagy részében, Ázsiában nem vala,
   Az király kedvére Ázsia országi fő-fő rend azt mind gyászlá.

 175 59. Oly búnak ítélék mindenek, hogy senki nem mér szólni királynak,
   Senki vigasztalni, szembe lenni sem mér, színe veszett udvarnak,
   Harmadnap hogy múlék, erre ám gondja lőn Aspasia asszonnak.

  60. Gyászruhát vőn reá, tudja, feredőben király mely úton menne,
   Asszony odaméne, az útban megálla, könnyezve földre néze,
 180  Király ezt csodálja, kérdezi, miért jött, kire asszony felele:

  61. „Azért jöttem, király, hogy vigasztaljalak, mert bánatodat hallom,
   De ha felségednek idejöttem nehéz, megtérek, tudom dolgom,
   Ha penig tetszenék, azmit jódra tudok, felségednek megmondom.”

  62. Tetszik az szó, s azért az király mosolyga, hogy asszonnak az gondja,
 185  Virág-szűvét ura, hogy meg ne fonnyassza, azért néki ezt mondja,
   Menjen ágyasházban, azmég feredőből megjő, őtet ott várja.

  63. Hogy az feredőből király visszatére, Aspasiához méne,
   Az megholt ifjúnak köntösét felvevé, Aspasiára veté,
   Úgy tetszék, az gyászon az megholt köntöse asszont szebbnek jelenté.

 190 64. Ím, mintha az holtat elevenen látná, egy kevéssé vidula,
   Régi szereteti így eszében juta, Aspasiára szálla,
   Kéri, hogy így jöjjen gyakorta őhozzá, míg4búva meglohadna.

  65. Ura szaván jára az bölcs Aspasia, kivel megvigasztalá,
   Kinek kedvét senki, sem anyja, sem fia, rokona nem találá;
 195  Mert az nagy bánatot ő bölcs beszédével királyból kiszállítá.

  66. Sok jó szerencsében, gonoszban így forga, kivel nevet talála,
   Egész Ázsiában és nagy Európában szépeknek példát hágya,
   Kiért szépnek, s bölcsnek vezetéknevén is história ezt mondja.

  67. Oka írásomnak, hogy mikor tekintém, lám, ez világ elveszett,
 200  Oly asszonyok miatt, kik urokkal bírnak, kit senki le nem ültet,
   Hogy asszonyom fejét meghajtsa, úgy bízzék, ha véle vitt nagy eszet.

192 meg [értelem]
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  68. Példa pogánságban, mi az szép jegyruha, kit mondjunk méltán szépnek,
   Mert látjuk, ez világ az szépre igen űz, de tudjuk azt kevésnek,
   Ha egyet egy ország egy időben adhat, bátor mondjuk elégnek.

 205 69. Tudománya légyen okos, bátor, tiszta, azkihez kell, szeresse,
   Annak életére, ő tisztességére eszét, erejét vesse,
   Ha látja, hozzáfér, tanácsot asszonyom ura mellett jelentse.

  70. Az szentek példáját ó dolognak tartják, vagy pap-példának mondják,
   De én azokban is hasonlót találok, kik magok úgy tartották,
 210  Hogy urokat, s Istent, ha meg nem bántották, magok szépnek tudták.

  71. Tükerül szépeknek Szentpálon ezt írtam, Székelfölden laktomban,
   Ezerötszáz után, nyolcvanhetedik újesztendő havában,
   Azkinek ezt írám, Isten lássa jóval, asszonyommal világban.
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1598

[Ad notam: Pórból lett királyokról sokat emlékeztem]

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Sándor után anyját is Cassander megölé,
   Királnét kis fiával várba rekesztette,
   Urunk holta után ő hitlen ezt művelte,
   Hűségem ezt mutatja, felkéljek ellene.

 5  Az urak hogy ezt érték, öszvebeszéllének,
   Négyen Antigonusra erősen készülnek:
   Cassander Macedoniának, görögöknek,
   Ptolomeus parancsol Egyptus földének.

   Nagy haddal zörgölődnek az Antigonusra,
 10  ……………………………………………
   ……………………………………………
   ……………………………………………

   T…………………………………maga,
   Képírók és faragók csodálkoztak rajta,
 15  Szépségével írásba de nem értek soha,
   Vitézi tekinteti, úrmód ő orcája.

   Jó lakást, vigasságot noha tart gyakorta,
   De ha szükség kévánja, seríny, szemes vala,
   Ebből mindenek szeretik, csodálnak rajta,
 20  Jókedvű tekintetiben és rettentő vala.

   Gyakran vadász, egykoron hogy onnat megjöve,
   Dárdástól az atyjához méne, megölelé,
   Egyníhány követ atyjától csak akkor méne,
   Kiktől azt is izené, fia mint szeretné.
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 25  O…………………………………………
   ……………………………………………
   ……………………………………………
   ……………………………………………

   Nagy volt édes atyjához, anyjához szerelme,
 30  Az ő barátságában is nagy volt embersége,
   Mithridates egy úrfi, egyidejű véle,
   Atyjának udvarában szolgál, mint jó híve.

   Oly pokol álmot láta Antigonus róla,
   Azért titkon levágná, fiának ezt monda,
 35  De fiát erősen esketé, meg ne mondja,
   Demeter azt megérté, jóllehet bús rajta.

   Demeter………………………… megtartja,
   ……………………………………………
   ……………………………………………
 40  ……………………………………………

   E……………………………………
   Syriát hódoltatja, megvötte sok házát,
   Fiára, Demeterre bízá minden hadát,
   Csak huszonkét esztendős nem látott még olyat.

 45  Mint ifjú és tudatlan régi jó vitézzel
   Ütközék, de nem nyeré ezt vakmerőséggel;
   Nyolcezer foglya, népben ötezer hulla el,
   Szép sátori, tábora ott vésze sok kénccsel.

   Ezzel ott Ptolomeus magát el sem hivé,
 50  Minden szép nyereségét foglyokkal megküldé,
   Mert jó hírért, tisztességért költ ő fegyverre,
   Nem kéncsért, ifjúnak ezt szépen izené.

   T…………………………………………..
   ……………………………………………
 55  ……………………………………………
   ……………………………………………

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
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   Sietvén egy katonaköntöst kapa reá,
   Futva alig szalada, mindent oda hágya,
   Pokol természet miá csaknem rútúl jára,
 60  Megarához megtére, megvevé, dúlatá.

   Gazdag szép nyereséggel töltözék hadnépe,
   Várasért athenai főtanács könyörge;
   Azért Megarát hagyá szabaddá, nemessé,
   Innét nagy Atheneba Demeter úgy méne.

 65  Előbbi törvényeket mindenből megadá,
   Urak fizetett népét mindenütt kihajtá.
   ……………………………………………
   …………………… nagy ………………

   Száz hajóra elég fát, sok élést ígíre,
 70  Kit atyja szükségekre várasul küldene,
   Felettébb is jótétét az váras köszöné,
   Kikkel nem illik vala, Demetert tisztelé.

   Senki addég királnak magát nem hívatta,
   Mert Philephöz, Sándorhoz vetni általotta,
 75  Demetert atyjával váras királynak mondá,
   Isteni tiszteletet nékik sokat áda.

   Ezek veszték ifiat, mert magát elhivé,
   Fő-fő népek özvegyit ketteivel vivé,
   Házasság kívül sok személyekkel szerelme,
 80  Ebből néki jó híre romlania kezde.

   Rövid nap megindula, mert atyja hívatja,
   Mert az Ptolomeusra Cypros végett hada,
   ……………………………………………
   ……………………………………………

 85  Juta szembe egy erő, azt hamar megveré,
   Had előtt Menelaus, Ptolomeus öccse,
   Ptolomeus ezenbe nagy haddal eléré,
   Hogy csak eltapodtassa, ha el nem áll előle.
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   Túl, hátul hatvan hajón öccsét lesbe hagyta,
 90  Hogy az ütközet súlyán Demetert tángálja,
   Ő maga másfélszáz hajón ott szembe szálla,
   Demeter száznyolcvannal, de jó renddel hada.

   I…………………………két had öszveméne,
   ……………………………………………
   ……………………………………………
 95  ……………… népétől Demeternek kézbe.

   Nép az többin merüle, az tengerbe vésze,
   Sajkákba sok asszonyok, egyéb nép fokhelybe,
   Sok főemberrel, kinccsel esének mind kézbe,
 100  Táborába Demeter mindenikkel méne.

   Sok szép között rabjává esett szép leánya,
   Híres lantos, cymbolmos, de már szegett orca,
   Ki szép szavával Demetert igen megbírá,
   Hogy több feleséginél ezt többször tapasztja.

 105  Táborát Menelaus Demeternek adá,
   Sok gyalog, lovag népit, hajóit ajánlá,
   Az Cyprus szigetét is tőle nem tarthatá,
   Nyereségen Demeter magát el sem bízá.

   Az testeket temeté, rabit elereszté,
 110  A……………………………….. küldé,
   ……………………………………………
   ……………………………………………

   Baráti, jó hívei ott megkoronázák,
   Ő maga egy koronát külde ott fiának,
 115  Levelében Demetert köszönti királnak,
   Ezt az Sándor vitézi mindenfelé hallák.

   Jó szokások elhagyván, felfuvalkodának,
   Egymásra mind magokat királnak hívaták,
   Az név mellett jó szokásokban is változának,
 120  ...hat királya vagyon Sándor jószágának.
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   Lysimachus Tracián, Cassander görög király,
   Seleucus napkeletre bír az koronával,
   Szomszédja Ptolemeus egyiptusi király,
   ………………………………………..

 125  I……………………………………………
   ……………………………………………
   Hadát tengeren egyszersmind indulni hagyá,
   Vívni Ptolomeussal ő maga akara.

   Pokol álmot ez hadról urak közt egy láta,
 130  Azért mindkét hadában, utában lőn kára,
   Vizen szél miatt, földen elese, elfogya,
   Hamar hadát téríté, ő meg haza szálla.

   Régi ember mert közel nyolcvan esztendeje,
   Teste megnőtt, nehezült, fia mindenese,
 135  Annak kedvét óz, noha sok dolgát nehezlé,
   Mert szépekkel jó lakást fia igen űzé.

   Az vitézi dologban de nagy józan vala,
   Mintha természet szerént bornemissza volna,
   .…. szerszámi szép és mind készen vala,
 140  …………………………………………

   Ellensége legnagyobb Lysimachus vala,
   Szembe szálla, szép hadát Lysimachus láta,
   Rajta csodála, azért előle elszálla,
   Híres Rhodus szigetre lőn Demeter hada.

 145  Lőn hamar frigye vélek, siet Cassanderre,
   Mert Athenét vítatja, ezt Demeter érté,
   Háromszázharminc hajó Demeter ereje,
   Cassandert igen űzé, sok várát megvevé.

   Jó részt Görögországban szabadságra hoza,
   Cassandertől hatezer nép hajla hozzája,
 150  Beotia hercegség az melléje hajla,
   ………………………………………..
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   A………………………………………..
   Rút hízelkedésekkel szűvét úgy emelék.
 155  Demeter esmét adta magát az szépeknek,
   Az szép madonják kívül véle szép gyermekek.

   Méne innét hadával Peloponnesusra,
   Urak, királyok hadát mindenünnet hajtja,
   Földeket régi szabadságba, rendbe hagyja,
 160  Azért Görögországnak tévék hadnagyává.

   Vadnak sok hízelkedők király udvarában,
   Azok szavát jó kedvvel hallja lakásokban,
   Őtet királynak nevezik minden szavokban,
   Több vitézit Sándornak csúfolják nagy vígan.

 165  Lysimachus mindinkább ezen bosszonkodik,
   Mert az többi királyok csak csúfságra viszik.
   Lysimachushoz sokan Demetertől mennek,
   ………………………………………........

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

   Vagyon már Demeternek egyníhány országa,
 170  Lysimachusra mégyen, útban egy hírt halla,
   Beotia elpártolt, ottan tére vissza,
   ... dat fia Antigonus űtet meghajtotta.

   De másfelől országát ipa Pyrrhus dúlá,
   Erős Thebét vítassa, fiának azt hagyá,
 175  Ipát hamar kihajtá, Thebéhez megjuta,
   Egy nyíl erős ostromon nyakszirton találá.

   Itt másodszor vevé meg Thebét, mégsem rontá,
   Csak egyníhány fő népet onnat kimútata;
   Aetoliából ottan egy bosszú találá,
 180  Országot üdő múlva dúlá, nyavalítá. 

   R………………………………………..
   ………………………………………..
   ………………………………………..
   ………..... régi jó híre, szállania foga.
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 185  Vala sok szó felőle, friss ruháit bánják,
   Királyhoz nem mehetnek, mikor akarnának,
   Sokszor két esztendeig is követek múlatnak,
   Sokszor semmi válaszok nincs supplikálóknak.

   Megbetegült, országát ebbe csaknem veszté,
 190  Mert Pyrrhus ezenközben az végekre méne,
   Demeter véle szembe lőn, hogy könnyebbüle,
   Az ipát jó frigy alatt országból elköté.

   Készül atyja országit, hogy mind visszavégye,
   Ötszáz örög hajója készen fokhelyekbe,
 195  Százezernél népe több készen nagy serege,
   …denek csudálják, mely nagy készülése.

   Ázsiára indula, az három királra,
   Seleucus, Lysimachus és Ptolomeusra,
   Azok Pyrrhusnak írták, vejire támadna,
 200  Ugyan honn tapasztalák, míg hada mozdula.

   Mert nagy haddal egyfelől Ptolomeus jöve,
   Görögország jó részét hódlatá melléje;
   Macedoniára Lysimachus erede,
   Harmadfelől szomszédja, ipa őt érlelé.

 205  Búsult Ptolomeusra csak az fiát küldé,
   Haddal Lysimachusra őmaga erede,
   Fő végházát, Bérreát Pyrrhus már megvötte,
   Ezen hada megbúsúlt, támad Demeterre.

   A………………………………………..
 210  …………………………………………..
   .…… Lysimachus ………………………..
   Egyen-ketten Pyrrhushoz tíl-túl szaladoznak.

   Bennek ott egynehányan ugyan pirongaták,
   Hogy kevély friss voltáért véle nem vínának,
 215  Által beszéddel néki csak búcsút adának,
   Táborból egy gubában királt elbocsáták.
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   Ott öszvevésznek praedán, vagynak erős zajba,
   Pyrrhus érté, az tábort megvivé, beszálla,
   Lysimachussal Macedoniát megosztá,
 220  Kit Demeter előttek hét esztendeig bíra.

   Nem akará urának látni szerencséjét,
   Phylla asszony, királné vőn hozzája mérget,
   Demeter öszvegyűjté, hol találá, népét,
   Mert görögök közt lelé egynehány barátit.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

 225  Az szeretet ereje ilyen és hatalma,
   Tisztességet felejti, embert megvakítja,
   Fejedelmeket, bölcseket sokszor gyalázza,
   Ember mi tisztességben, gondolni nem hagyja.

   Gyakran őmiatta lött ország változása,
 230  Az szép Ilona miatt vésze régen Trója,
   Salomon fia, Amnon, tudjuk ám, mint jára,
   Csaknem Bénjaminnak ám magva szakada.

   N………………………………………
   …………………………………………
 235  …………………………………………
   …………………………………………

   Ebből ennyi sok halál, tisztesség romlása,
   Ugyan istennek mondták, hogy ily nagy hatalma,
   Készen légyen mindennek bár az ellen kardja,
 240  Ez az eszes okosság, hogy ne fogjon nyila.

   Kézíja mindenkor fenn, ellevöldöz ezzel,
   Képes ifjakat lobbant lángos üszögivel,
   Szemét békötték, két szárnyon jár azért széllel,
   Ez vak gyermek megtalál valahová lövel.

 245  Ennek erős hatalmát Stratonica látá,
   Csakhamar hogy Demeter Seleucusnak adá,
   Euphrates vízhez közel volt egy fő várasba,
   Egy híres búcsús egyház, azt sok nemzet tartja.
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   R…………………………………………..
 250  …………………………………………….
   …………………………………………….
   …………………………………………….

   Ezt nagy soká, mint álmot, semmire nem vélé,
   De csakhamar kórula, igen betegüle,
 255  Azért, mi álmot látott, királnak beszéllé,
   Ha szent asszony segíli megteljesítené.

   Szava után ágyából asszony meggyógyula,
   Ura Seleucus király ottan elbocsátá,
   Hogy az szent várasban szép templomát rakatná,
 260  Király népet és kéncset mellé sokat áda.

   T.............……………... úrfi, királnak jó jó híve,
   ………………………………………………
   ………………………………………………
   ………………………………………………

 265  Vötted, hiszem, eszedben, téged mint szeretlek,
   Hűségedben, eszedben mert megesmértelek,
   Egy szükségemben azért mostan megleltelek,
   Asszonyoddal, jó hívem, tégedet elküldlek.

   Rakasd meg az egyházat, kit asszonyod elszánt,
 270  Szent asszonnak vétett volt, kit igenis megbánt,
   Légy had előtt, ha hol kell, mindenben igazgasd,
   Kinek tőlem jó hívem nagy jutalmát várjad.

   Igen kéri királyát, hogy ezt másra bízná,
   Feleségét, nagy kincsét, ki néki nem volna,
 275  Mert szívében azon fél, együld üdő múlva,
   Asszonya, Stratonica szemet vetne reá.

   Tö……………………………………….
   …………………………………………..
   …………………………………………..
 280  …………………………………………..

RMKT-Bogáti.indb   179RMKT-Bogáti.indb   179 2018. 05. 14.   16:26:312018. 05. 14.   16:26:31



180 HISTÓRIÁS ÉNEKEK

   Ím, már méne házához, az földre borula,
   Veszett fején az úrfi keservesen síra,
   Veszék szegény fejem, uram ezt rám mire bízá,
   Ha jól látom, mi lészen utam szerencséje.

 285  Bizony jó, hogy ily ifjat szép asszonnyal küldnek,
   Tőlem okát elvetem jövendő szégyennek,
   Nagyra vetem fejem, szégyentől ne rettegjek,
   Uram parancsolatja mégis teljesedjék.

   Igen hamar ágyékán ketteit elmetszé,
 290  Sok drága szagszerszámmal szelencébe tevé,
   Pecsétes gyűrejével azt jól bépecsétlé,
   ……………………………………

   M…………………………………..
   ………………………………………
 295  ………………………………………
   …………………… mikor haza jönne.

   Uram, ez volt házamnál eltött drága marhám,
   Kit én igen szerettem, semmin el nem adnám,
   Hogy hosszú útra mégyek, felségednek hoztam,
 300  Légyen pecsétem alatt, hogy épen találjam.

   Seleucus is pecsétit ottan reányomá,
   Komornyiknak tartani azt erősen hagyá,
   Cambabus ottan bátron az útra indula,
   Lőn három esztendeje, hogy templomát rakja.

 305  Az egyház még sem készen, majd megtelik rajta,
   Azmitől jó Cambabus még azelőtt tarta,
   Asszony előtt az ifjú annyi ideig hogy forga,
   …………………………………………...

   Búskodik, sír az asszony, ifjat bészólítá,
 310  Hogy ő nyavalyájával semmit nem bírhata,
   Azért előtte Cambabus minden dolgosa,
   De az asszony titkolja, bélit mint fájlalja.
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   Oztán ilyen tanácsot magában gondola,
   Ebéden jól köppentsen, szemérmét kitolja,
 315  Ifjat boros korában szovával fogdossa,
   Ha nem nyeri mondják azt, hogy az bor mondotta.

   Gerjedve szűve bortól, bátorodnék szava,
   Sem beszéde, sem tötte nem oly rút akkorba,
   Valaki látná dolgát – úgymond – bor az oka,
 320  …………………………………………..

   A……………………….…………….
   ………………………………..………
   ………………………………………
   Az beszédtől az ifjú fülét másra hajtá.

 325  Torkos, részeges voltát asszonnak dorgálá,
   Semmiképpen az dolgot néki nem fogadá,
   Hogyha kedve nem telnék, az asszony azt mondja:
   Önnen magát megölné, ha benne mi haszna.

   Hogy az szerszám ott elkölt, ifjú megbeszéllé,
 330  Mert az asszonya szaván igen megrettene,
   Őmagát megmutatá, mindent megjelente,
   Asszony igen csodálja, mert soha nem hitte.

   Immár dobja fakadva asszony meglohada,
   De Cambabust szereti, ő nem utálhatja,
 335  Vigasztalásért együtt mindennap jár hozzá,
   …………………………………………

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Úgymond király –, ez dolgot bűnnek is nem mondom,
   Azmely betegség ellen nem tehet, azt vallom,
   Ha Stratonicát tőlem kévánná, ma adom,
 340  Mert fiamnak halálát én mindinkább kárlom.
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   Igen nagy sírva mondá király mindezeket,
   Doktor rajta mosolyga, kapá király kezét,
   Mondja, ha akar, arról könnyen majdan tehet,
   Mert az fia kévánta király feleségét.

 345  Rajta király örüle, nagy gyűlést hirdete,
   Országával beszélle …………………,
   ………………………………………..,
   ………………………………………

   Jól tudná, hogy az fia nem tart ellent benne,
 350  De ha törvéntelennek az asszony ezt vélné,
   Szóval tanácsi által reá bírná, venné,
   Hogy országa hasznaért ezt megcselekedné.

   Nagy titkos betegségnek ez lőn orvossága,
   Stratonica, Demeter királynak leánya,
 355  Seleucus királynak lőn előszer házasa,
   Seleucus Antiochusnak, fiának úgy adá.

   Gyakran nagy változása esik dolgainknak,
   Példa légyen sok dolga Demeter királnak,
   Az fennvalók főképpen azt bizonnyal várják,
 360  Ha esnek, nagyot esnek, kik toronba hágnak.

   Ennyi sok szerencsében soha nincs kétsége,
   ………………………………..…………,
   ………………………………………….,
   ………………………………………….

 365  Néktek ifjak nagy példa az Cambabus dolga,
   Mindentek az jó nevet megböcsülje, tartsa,
   Menyek, asszonyok néktek Stratonica példa,
   Az ne légyen, intelek, mint ifjúval jára.

   Isten adja, mindennek ezek használjanak,
 370  Azmiben nem ellene szent akaratjának,
   Pogán históriákban noha mindezt írták,
   Jó móddal életünknek bizony használhatnak.
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   Olvasám ezt görögbűl, írám magyar nyelven,
   Az ezerötszázkilencvennyolc esztendőben,
 375  ………………………………………..........……,
   …………………………………………….
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8.

ÉNEKEK ÉNEKE

1584

Eiusdem argumenti cum psalmo XLV.

Capita versuum

Ad thalamos Salomona suos agnosco canentem
Carmina Pannonio, digna lepore legi.*1

Qui quod abest Figuli, non est ea culpa sacratæ,
Nicoleo linguæ nosse negantis opes.

Nota. Abigail asszony históriáját etc.

  1. Az szeretet erejét minden tudja,
   Mert mindenben magát az megmutatja,
   Fákban, füvekben, barmokban kiáltja,
   Halba, vadba, madárba magát tartja.

 5 2. De mindezek felett ember ezt tudja,
   Mert Isten és természet is azt hagyja,
   Istenhez, feleinkhez parancsolja,
   Nem csoda, hogy senki nem tagadhatja.

  3. Tökéletes penig az akkor lehet,
 10  Ha hasonló szentek között az lehet,
   Mert értelmek egyaránt csak úgy lehet,
   Ki bennek nő és meg is gyükerezhet.

  4. Házasok közt, ím, nálunk is megtetszik,
   Kiket sokféle példákkal dicsérik,
 15  De pogánt, ocsmánt találnunk nem illik,
   Értsük az szent könyvben, az mi mondatik.

* Az akrosztichon szerint cani.

RMKT-Bogáti.indb   187RMKT-Bogáti.indb   187 2018. 05. 14.   16:26:312018. 05. 14.   16:26:31



188 BIBLIAI PARAFRÁZISOK

  5. Atyja székiben Salamon hogy üle,
   Békessége vala, kiben megnöve,2

   Leányát sok király neki beküldé,
 20  Zsidók közt is sok úr leányát vevé.

  6. Leányok közt de mind inkább szereté,
   Égyptusbeli király lyányát vevé,
   Nemes Sulamithát feljebb kedvelé,
   Szerelmeket énekben is jelenté.

 25 7. Az éneket ű zsidó nyelven írá,
   Bibliában az szent könyvek közt hagyá,
   Magyar szóval, azmint férheték hozzá,
   Szeretőknek írom, minden meghallja.

Caput I.

   S   S
  
  1. Monda szép leány ű szeretőjének:
 30  Engemet szűvem, szerelmem csókolj meg,
   Mert az te szerelmid nálam édesbek
   Drága bornál és gyönyörűségesbek!

  2. Oly becsületes az szépeknél neved,
   Mint jó szagú, ritka és drága kenet,
 35  Neved jószágáért téged szeretnek,
   Szép asszonyok, szüzek igen kedvelnek.

  3. Siess, fogd kezemet és vonj utánad,
   Ágyas házba indulj, futok utánad,
   Mikor bevissz, mind örülönk terajtad,
 40  Szent szerelmeden, kit minden jámbor tart.

  4. Zsidó lyányok, noha fekete vagyok,
   De illik az, mert azzal oly szép vagyok,
   Mint kívöl festett királi sátorok,
   Kiben belöl gyöngy, arany, víg lakosok.

18 meghnéue
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 45 5. Az nap sütött engem, azt ne nézzétek,
   Mert bátyáim haragjokban kiküldtek,
   Hévben velem az szőlőt őriztették,
   Hon őrzenem én szőlőmet nem tűrték.

  6. Lelkem, nekem mondd meg, hol keresselek!
 50  Hol eteted nyáj juhaid s delleted?
   Társid csordái közt ne köresselek,
   Ne költsenek tisztátalan személynek.

   S

  7. Óh, szép kegyes, mond az ifjú vőlegény,
   Ha nem tudod, hol találsz meg az füvön,
 55  Jöjj mezőre mind az juhok ösvényén,
   Nyájad etesd sátorok környékében.

  8. Marhám nekem olyan, mint lovag hadam,
   Égyptusi kaszás, szekeres hadam,
   Fülbenvetőddel ékes vagy, galambom,
 60  Gyöngy láncos az nyakad, édes virágom.

  9. Oly fülbevetőt, fűkötőt csenáltatok,
   Kit inkább illeni testedhez látok,
   Semmi kéncset tűled, szűvem, nem szánok,
   Sok színő köveket arra adatok.

   S

 65 10. Nárdus és mirha ruhámon, testemen,
   De azoknak szagát én akkor érzem,
   Mikor mátkám ölel vagy ül mellettem,
   Tűle drága szagos az én kebelem.

  11. Az én mátkám énnekem marok mirha,
 70  Az én mátkám drága muskotály szaga,
   Kinek éjjel is nálam marad szaga,
   Ha távol is, én lelkem él utána.
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   S

  12. Szinte szép vagy, kellemetes virágom,
   Szinte szép vagy, én gerlicém, galambom,
 75  Szemeid, mint galambnak, szép hazasom,3

   Vígak, rám mosolygók, ó, szép madaram.

   S

  13. Úgy vagyon, de így virágoz mi ágyunk,
   Hogy tes szép vagy, úgy díszes az mi házunk,
   Cédrus, ciprus minden palotánk, házunk,
 80  Kiben én, rózsád, virágod, úgy lakunk.

Caput II.

   S

  1. Olyan az én mátkám szép asszonyok közt,
   Mint rózsa az több tövisbokrok közt.

   S

   Olyan az én uram az több ifjak közt,
   Mintszeléd almafa az több vad fa közt.

 85 2. Sűrő lombos, magas fa az én mátkám,
   Kinek árnyékában ülni kévántam,
   Kinek gyünyölcsétől mézes az én szám,
   Kitűl éltem, valamikor haraptam.

  3. Az én mátkám kezem fogva hordoza,
 90  Pincékben, tárházban sok jót mutata,
   Sok gyűjtött javait hogy látnom hagyá,
   Szerelmesen palástja alá foga.

75 mind [értelem]  84 mind [értelem]
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  4. Gyenge vagyok, ó, elesem ezennel,
   Kérlek, támasszatok meg valamivel,
 95  Akár az Baranya szőlő vesszőkkel,
   Akár imez almafa gyümölcsével.

  5. Nyavalyodám szerettemben miattad,
   Azért, szerelmem, testemet nyugossad,
   Bal kezeden gyenge nyakamat tartsad,
 100  Jobbal ölelj által, orcám apoljad.

   S

  6. Óh, jeruzsálemi szépek, asszonyok,
   Virágomat ti fel ne kiáltsátok,
   Az míg akarja, nyugonni hagyjátok,
   Úgy leszen jó minden ti majorságtok.

   S

 105 7. Sebesen jű szép mátkám, úgy alítom,
   Hegyen-völgyön énfelém jű, azt tartom,
   Kedves szavát mert fülemmel jól hallom,
   Kiből, ugrálva jű hozzám, gondolom.

  8. Ki, mint egy szarvas vagy erdei kecske,
 110  Mint egy fa megett felállott szép kóró,
   Mint rostélyos ablakon néz ki, ládt-e,
   La, mint tetszik, mint rostélyon az teste.

   S

  9. Óh, szép virág, úgy kiált nekem mátkám,
   Kelj fel, virág, kelj fel, jer ide hozzám,
 115  Az pokol tél elmúlt, jöhetsz már hozzám,
   Gérlice szót hallgat már az én hazám.

  10. Kedves tavasz vagyon, az föld most nyílik,
   Fényes virágokkal mint hízelkedik,
   Az figemegindolt, szőlőnk virágzik,
 120  Minden állat szája énekre nyílik.
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  11. Azért, virágom, én szépem, jer ide,
   Galambom, térj ide, mellettem ülj le,
   Az kűpadokon nézek szépségedre,
   Énekedet hadd halljam itt, felfele.

 125 12. Nekem mert te termeted igen tetszik,
   Szemed és tested állása mind illik,
   Beszédedben én lelkem gyönyörködik,
   Ha ide jüssz még közelb, inkább tetszik.

   S

  13. Énnékem virágom kiált oly szókat,
 130  De kérlek, üzzétek meg az rókákat,
   Kik virágban vesztik az szőlő fáját,
   Fogjátok, öljétek az pusztítókat.

  14. Neked, szerelmem, én örököd vagyok,
   Te is én tulajdonom vagy, kit tudok,
 135  Neked csak azon virág közt lakásod,
   Liliommal, rózsával minden dolgod.

  15. Térj meg,szűvem, ki most, mint egy vadkecske,
   Mint gyermek szarvas, állottál az hegyre,
   Térj meg, az míg ide nem ér nap heve,4

 140  Még el nem múlt az éjnek ű setéte.

Caput III.

  1. Én azt minden éjjel igen keresem,
   Az kit minden felett szeret én lelkem,
   Tapogatom két kezemmel mellettem,
   Nem találom, noha igen keresem.

 145 2. Majd felkelék, az várost megkerülém,
   Az piacon, az utcákon megnézém,
   Az kit keresve nem lelék mellettem,
   Az kit szeret minden felett én lelkem.

139 tér [értelem]
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  3. Keresve városban rá nem akadék,
 150  Hanem az városőrzőkre találék,
   – Az kit az én lelkem szeret, –  úgy mondék –
   Láttátok-é? De mondjátok meg, kérlek.

  4. Az őrzőktűl én mihelt eltávozám,
   Az kit lelkem szeret, ottan találám,
 155  Megfogám azt, tovább el sem eresztém,
   Édesanyám házában én behívám.

  5. Reménkedve kérlek, városi szépek,
   Jeruzsálemi virágok, kegyesek,
   Az szerelmet ti fel ne serkentsétek,
 160  Az míg akar alunni, engedjétek.

  6. Magas, szagos füst az erdőből kél fel,
   Mintha pálmafa égne sok temjénnel,
   Sok drága patikaszerszámmal, fűvel,
   De mi dolog, hogy ily drága füst kél fel?

 165 7. Izraelből hatvan fű-fű vitézek,
   Salamon ágya körül fegyveresek,
   Mind erősek, szerencsét késértettek,
   Éjjeli félelemtől mind őriznek.

  8. Nemes Libanus havasról hozatta,
 170  Ágyasháza fáját és csenáltatta,
   Ifjú Salamon bölcsen megrakatta,
   Hogy szép s örök legyen, úgy csináltatta.

  9. Arany az földe s ezüst sok oszlopa,
   Bársonyos paplana és suporlátja,
 175  Jerzsálemi szépekért csináltatta,
   Azok szerelmét középütt hagyatta.

  10. Piros gyengék, jeruzsálemi szépek,
   Jertek ki, Salamon királt nézzétek,
   Édesanyja koronázza, nézzétek,
 180  Öröm napján derékképp örülhettek.5

 180 Öröme napján derékképpen örülhettek [szótagszámtöbblet]
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Caput IV.

   S

  1. Ah, virágom, mely szép és mely jó te vagy,
   Szemeid, mint az galambnak, úgy állnak,
   Fodros üstököd köziből villámnak,
   Hajad, mint kecskeszőr, lappazón állnak.

 185 2. Neked fogaid tiszták és fejérek,
   Mint az juhok, kik csak imént feredtek,
   Kik között meddűt csak egyet sem leltek,
   Sőt, mindenha kettőt-kettőt ellettek.

  3. Narancsszínű szemed alatt két pofád,
 190  Kin ékesen lenyúlt szép fodor hajad,
   Piros gránátszínű te szép ajakad,
   Ékes és kedves mindenben te szavad.

  4. Olyan nyakad, mint Dávid király tornya,
   Kit derék bástyának ű csenáltata,
 195  Jeruzsálemben erősen rakata,
   Minden hadi szerszámmal kit megraka.

  5. Nemes mellyeden két szép termés alma,
   Erdei kecskének mint két szép fia,
   Ki mindenkor az rózsahegyet lakja,
 200  Színét, szépségét az rózsátúl kapta.

  6. Jó hajnal előtt sötétben elmégyek,
   Míg éj vagyon, mirhahegyre sietek,
   Avagy addig temjénvölgyet keresek,
   Hogy az hében bátorsággal ott légyek.

 205 7. Óh, lelkem, mely szép vagy te mindenestül,
   Talpig makulátlan, díszes tetétűl,
   Jer el vélem az nagy Libanus hegyről,
   Mindenfelé nézz velem az hegyekrűl.
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  8. Drága húgom, én virágom, szerelmem,
 210  Jobb szemedet mihelt egyszer tekintem,
   Nyakadbeli aranyláncot hogy nézem,
   Úgy sebheted és hozzád kötöd lelkem.

  9. Ím, mely szépek te csecseid, mely szépek,
   Drága bornál életemben díszesbek,
 215  Ruháid szagai becsületesbek,
   Oly szag vagy olaj nincs, hogy nem kedvesbek.

  10. Gyönyörűséges ajakid és nyelved,
   Ajakid annyi folyó lépesmézek,
   Tejjel lábbó és mézzel drága nyelved,
 220  Libanus hegy szaga minden köntösöd.

  11. Nem egyéb vagy, hanem egy szép almás kert,
   Rakva sok jóval, erősen kerített,
   Te vagy az kert, kit ura bekerített,
   Te vagy forrás, kit ura bepecsétlett.

 225 12. Az te benned való plánták mind drágák,
   Gyümölcsöd, virágod, füveid ritkák,
   Kik neveit mi földünkben nem tudták,
   Kinek hírét népeink sem hallották.

  13. Libanuson való fák benned vadnak,
 230  Aloe, mirha, sáfrányfák, fahéjak,
   Minden szagok, kik patikákban vadnak,
   Vagy kit inkább patikában sem hallnak.

  14. Ez kertben drága s jó az forrás vize,
   Eleven víz, folyó, csorgó az vize,
 235  Minemű víz az Libanus szép vize,
   Kinek sok részre száll sok forrás vize.

   S

  15. Perdülj felszél, perdülj délszél, jer ide,
   Fújj által kertemen, hadd legyen éze,
   Mint te kertedben, szűvem, kérlek, jer be,
 240  Gyümölcsimet, virágimat szaggasd le.
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Caput V.

   S

  1. Ottan, mint enyémben, kertedbe megyek,
   Szűvem, húgom, mátkám, füvekben szedek,
   Jó szagú virágodban mind szegdelek,
   Kertedbeli gyümölcsödben mind veszek.

 245 2. Rakott kertemben észem lépes mézet,
   Mint víg vendég, iszom jó bort és tejet,
   Lakjatok feleim, intlek titeket,
   Mindenből itt tegyétek kedveteket.

   S

  3. Édesen aluszom, hogy6szűvem ébren,
 250  Szavát hallom, ajtón zörget ezenben:
   »Nyisd meg, édesem, galambom, szép szűvem,
   Mert nagy esőn jártam, vizes mindenem.«

  4. Köntösimből én is már levetkezém,
   Ily éj üdőn tehát mire öltözzem,
 255  Lábimat megmostam, lecsendesedém,
   Mire költesz, hogy én bekeveredjem?

  5. Az szó után szűvem likon bényúla,
   Felugrám, ijedve futék ajtómra,
   Ujjomról mind jó mirha csepeg vala,
 260  Zárhoz nyúlék, zár is mind mirha vala.

  6. Nagy félve neki ajtómat megnyitám,
   Hát addig elment, sohol sem láthatám,
   Utána lők, de meg nem találhatám,
   Nem felele, hogy nevén kiáltozám.

249 hog szüvem ebben [tollhiba]  
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 265 7. Ím, az városőrzők rám találának,
   Lefogának, igen meghopolának,
   Vérbe, sebbe ugyan megforgatának,
   Az virrasztók köntösöm is elvonák.

  8. Kérlek azért jeruzsálemi szépek,
 270  Az én szerelmemet ha hol lelitek,
   Szerelmemnek én szómmal beszéljetek,
   Hozzá szerelmemben mint halék, vészek.

   F [ ].

  9. Úgy kérsz, te szép kegyes, úgy kérsz te minket,
   Mintha mi ismérnők te szerelmedet,
 275  Kicsoda, mi színű, nevezd meg képét,
   Mivel haladt7felül egyéb szépeket.

   S

  10. Igen fejér, mint hó, az én szerelmem,
   De piros, mint cseppentett vér, teljesen,
   Nagy had ura, népe mindenkor készen,
 280  Mint egy zászló alatt az tízezeren.

  11. Koronás, mint finum arany, az feje,
   Mint az holló, fekete szömöldöke,
   Homlokra nyúlt gyakor neki üstöke,
   Kiből tetszik ű nemes természete.

 285 12. Világos szemei, mint az galambnak,
   Kik mintha tejben feredtek, mosdottak,
   Azért ugyan teli forráshoz szállnak,
   Ilyenek szemei én galambomnak.

  13. Olyan pofája, mint patikaszelencék,
 290  Vagy drága füvekkel rakott edények,
   Ajaki, mint liliomnak, fejérek,
   És drága mirhába mártott veresek.

276 a szóvégi t dt-re javítva
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  14. De szép gömbölyeg ujjai mind keze,
   Mint aranyba foglalt hiácint köve,
 295  Hasa, mellye drága, tele szelence,
   Kit drága sok zafírral beszínlette.

  15. Az szárai annyi márványoszlopok,
   Jeles arany fundamentomon állók,
   Tekinteti, ha Libanust látnátok,
 300  Magas, mint Libanus hegyen cédrusok.

  16. Belöl torka, szája azon mézédes,
   Mindenestől szerelmem kellemetes,
   Jó városi szépek, szűvem ily kedves,
   Ha látjátok, ez azki nálam kedves.

   F

 305 17. Édesem, szép személy, de kérünk, mondd meg,
   Az kit keressz, te szerelmed hová ment,
   Veled együtt hogy azt mi keressük meg,
   Hová ment szerelmed, nekünk is mondd meg.”

Caput VI.

   S

  1. Szerelmem az ű füves kertébe ment,
 310  Drága szagú, szép virági látni ment,
   Sokféle virágit szedi, azért ment,
   Nézve, szagolva vidámítja lelkét.

  2. Testtel, lélekkel, én mind övé vagyok,
   Ki most az virágkertben, azé vagyok,
 315  Ű is enyém, mint én sajátja vagyok,
   Sajátom az, azkinek én szép vagyok.
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   S

  3. Felettébb vagy többinél szebb, szép mátkám,
   Szép Tirsa váránál szebb vagy, szép mátkám,
   Jeruzsálemnél szerelmesb, szép mátkám,
 320  Rettenetesb ütköző hadnál, mátkám.

  4. Igyenest8ne nézz, hajts tová szemedet,
   Szemtől szembe ne nézz, szűvem, engemet,
   Mert ha rám nézsz, megemeled lelkemet,
   Nem tűröm meg hozzád keménységemet.

 325 5. Gileád mezején sok sereg kecske,
   Hajad úgy áll, mint azoknak az szőre,
   Fogaid, mint feresztett juhok szőre,
   Kiben meddű nincs, de kettő mind szülve.

  6. Úgy áll orcád kiálló két pofája,
 330  Mint fél-fél narancs, de teljes szép alma,
   Szálas hajad ékesen nyúl azokra,
   Szál hajak közt ékes az piros orca.

  7. Legszerelmesb nékem de az galambom,
   Noha hatvan király lyánya ágyasom,
 335  Azfelettvaló nyolcvan közágyasom,
   Alábbvaló szántalan sok szolgálóm.

  8. Ídesanyjának is egyetlen egyje,
   Én galambom többi közt szerelmesb-e,
   Hallani szép volt, minden azt dicsérte,
 340  Az több királné szebbnek csak ezt lelte.

  9. Nézdsze, de ki jött által, mint szép hajnal,
   Róla így szólnak, ki szebb fejér holdnál,
   Villámozóbb s drágább, ím, az szép napnál,
   Rettenetesb rendben állott nagy hadnál.

321 Egyenest mellette a lapszélen I  337 Ídesanyámnak [értelem]
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   S

 345 10. Onnát felül diós fás kertbe szállék,
   Vízfolyásnál hogy az zöld fákra néznék,
   Tudnám, ha szőlőm virági elestek,
   Ha én narancs-almafáim zöldelltek.

  11. Nem tudom, miért hogy ily gyorsan jöttem,
 350  Szándékom kűvöl mely hamar elértem,
   Sebes kocsi számban ide siettem,
   Azt sem tudom, ide miért siettem.

   S

  12. Édes Sulamitha asszony, de térj meg,
   Hadd nézzünk tégedet édesen, térj meg!
 355  Ha ti Sulamithát jól megnézitek,
   Oly, ha rendben álló sereget néztek.

Caput VII.

  1. Sólyádban királyi módod, lépésed,
   Palotába nevelt szép sietésed,
   Farcsikodon az te forgó tetemed,
 360  Mint drága kapcs, kit bölcs ötvös készétett.

  2. Te köldököd jó borral töltött serleg,
   Drága mű, kiben mindenkor bor pezseg,
   Hasad szépen megrakott búza asztag,
   Kinek kerte volna csak rózsa virág.

 365 3. Ez két emlőd, kivel kebeled rakva,
   Nálam olyan, mint vadkecske két fia,
   Mint fejér torony, nyakad oly szép forma,
   Fejér és egyenes nagy szép állása.

  4. Az két szemed, mint halastók Hesbonon,
 370  Bathrabbim kapunál ez szép határon,
   Orrod Damascus felé néző torony,
   Az kit raktak az magas Libanuson.
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  5. Kármelhoz hasonló az te szép fejed,
   Drága bársony kötött hajad és tetéd,
 375  Mely szép vagy szerelmem, mely szép termeted,
   Szerelemre indító drága kedved.

  6. Ugyanolyan vagy virág, mint pálmafa,
   Két emlőd, mint annyi boros szőlőfa,
   Azért mondék, felhágok az pálmára,
   Mindenfelé elnyúlok ágaira.

 380 7. Legyen két emlőd jó szőlőfejekké,
   Orrod szaga jó újnarancs ízűvé,
   Legyen nekem torkod jó venerékké,
   Ki szűvemet inkább tehozzád fűjtse.

  8. Piros, erős borodtúl hadd viduljak,
 385  Tehozzád, szeretőd, igazat tartsak,
   Az mi most szűvembe, mindent megmondjak,
   Tetűled én semmit el se titkoljak.

   S

  9. Az én szeretőmnek én tulajdona,
   Mindenkoron vagyok mátkám sajátja,
 390  Viszontag ű is tűlem függ mindenha,
   Nem felejtem, ű sem felejt el soha.

  10. Siess hozzám, szűvem, jer ki mezőre,
   Menjünk majorba múlatni kűföldre,
   Az egy éjen háljunk falun kedvönkre,
 395  Holnap bátor menjünk az szőlőhegyre.

  11. Az szőlőt lássuk meg már, ha virágzik,
   Ha gyakor mint indult, hogy ha zöldellik,
   Az narancsfát lássuk, hogy ha virágzik,
 400  Ott mi kedved lészen, rajtam nem múlik.

  12. Ki nagy szaga vagyon már az nagy fűnek,
   Ott mint tavaly, most is új almák lesznek,
   Kiket neked töttem ott el, lelkemnek,
   Ott lészen helye minden örömünknek.

RMKT-Bogáti.indb   201RMKT-Bogáti.indb   201 2018. 05. 14.   16:26:322018. 05. 14.   16:26:32



202 BIBLIAI PARAFRÁZISOK

Caput VIII.

 405 1. Rólad való gondolatban kivánnám,
   Velem egy volnál, te volnál szép bátyám,
   Hogy orcádat bátron én apolhatnám,
   Téged s magad azzal én sem gyaláznám.

  2. Anyám házába téged bevinnélek,
 410  Te oktatnál, én gyönyörködtetnélek,
   Drága, jó borokkal vendégelnélek,
   Narancsborral megrészegétenélek.

  3. Te balkezedet fejem alá vetnéd,
   Felyül jobbal fejemet megölelnéd,
 415  Szeretődet nyugotnád, melengetnéd,9

   Kit szemérem mostan lenni nem enged.

   S

  4. Asszonyok, ti jeruzsálemi szépek,
   Úgy legyen megkívánt jó szerencsétek,
   Az szerelmet ti fel ne serkentsétek,
 420  Míg szereti, alunni engedjétek.

  5. Erdő felől egy személy jő, kicsoda?
   Ifjú mátkájára magát bocsátta,
   Az szép virág az szép ifjat apolja,
   Erdőből, de ím, e személy kicsoda?

 425 6. Nyugonnod, szerelmem, én nem hagyálak,
   Almafa alatt feltaszigálálak,
   Hol téged anyád szült volt, ott bántálak,
   Hol születtél, én ott háborgatálak.

 415 meleggetned
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   S

  7. Írj szűvedbe, pecsételj meg mellyedbe,
 430  Engemet pecsételj, nyomj te kezedre,
   Mert erősen hozzád szerelmem kötve,
   Halálnak sincs annál nagyobb ereje.

  8. Kemény az szeretet, kemény, mint pokol,
   Olthatatlan tűz ég az kívánságról,
 435  Úgy ég ember azért annak nyilától,
   Mint az mi meggyulladt Isten lángjától.

  9. Oly nagy árvíz nincsen, ki azt megoltsa,
   Szerelem tüzét folyó víz sem oltja,
   Ha mindenét is ember érte adja,
 440  Az szerelem azt mind semminek tartja.

  10. Lelkem, otthon egy kis édes húgunk van,
   Noha nincs kebele, de szerencsét vár,
   Medgyünk neki, ha ki annak jószót ad,
   Mint tartsuk meg, mert együld mátkát fogad.

   S

 445 11. Ezüst bástyát rakjunk körüle, rajta,
   Ha látjuk, hogy húgonknak merő nyaka,
   Ha ki- s benyílik, mint egy ház ajtaja,
   Rekesszük csak cédrusdeszka udvarba.

   S

  12. Olyan vagyok tehozzád én, mint kűfal,
 450  Két csecsem vetődik két szép toronnyal,
   Kedvedet találom neked azokkal,
   Nem lehetsz gyanús te hozzám bizonnyal.

  13. Látád-é mezejét Baál-Homának,
   Jó szőleje vala ott Salamonnak,
 455  Kit ily olcsón adá az pásztoroknak,
   Ezer-ezer tallért hogy űk adjanak.
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  14. Jól művelem, ha megvöttem, szőlőmet,
   Megadom neked, Salamon, pénzedet,
   E felett pásztoroknak, kétszáz tallért,
 460  Szüret előtt kik őrzik ért gyümölcsét.

   S

  15. Nemes virágkertbe lakozó személy,
   Az én szómra szép hangoson énekelj!
   Hadd hallja az, azki minket nem kedvel,
   Hadd bánja, hogy csak engemet szeretel.

   S

 465 16. Gyorsasággal, szerelmem, innét menj el,
   Mint erdei kecske, oly sebességgel,
   Jó egű erdőkön minémen fut el,
   Szavas fiú, szép szerelmem, így fuss el.

*

  17. Vége vagyon itt király énekének,
 470  Kit az írás ha igazán mond bölcsnek,
   Nem hiszem, hogy így beszéllett nejének,
   Azmint színe jelenti ez éneknek.

  18. Az bizony, hogy felesége sok vala,
   Mert csak fű-fű nembeli hétszáz vala,
 475  Azok után háromszáz ágyas vala,
   De ha arról írta ezt, bolond vala.

  19. Ember, hiszem, magát ki nem kiáltja,
   Ha mi szégyent tészen, inkább takarja,
   Noha végre asszony miatt vakula,
 480  De erről vénkorába sem ezt írá.

  20. Nem is agg volt, azmikor sokat íra,
   Kik között ez nyájas éneket hagyá,
   Kiért ez világra hírét kihadta,
   Ha ez virágének, de ki csodálta.
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 485 21. Ozton még több éneket is ű íra,
   Ezer felett ötveneket ű monda,
   Kik között jelesbnek ezt Írás vallja,
   Azért próféták könyvök közt ezt hadta.

  22. Sok, bölcs beszédeket ez felett íra,
 490  Vad és szeléd fákról, füvekről szóla,
   Madarakról, vadakról disputála,
   Nagy és apróállatról sokat íra.

  23. Sok könyvében de most keveset látunk,
   Mi üdőnkben egyet-kettőt olvasunk,
 495  Mert az többiben egyet sem találunk,
   Ezek voltak jobbak, azt kell mondanunk.10

   I

  1. Egy beszéddel Izraelnek jegyese,
   Isten az szent népnek gondviselője,
   Házasok szerelmében jelentette
 500  Ez énekben, híveit mint szerette.

  2. Nám, olaszoknak szent Pál ezent írja,
   Jerémiás azelőtt ezent mondta,
   De mindenik Mózsestűl azt tanolta,
   Ki Izraelt Isten nejének hítta.

 505 3. Ez könyűben tiltva az fertelmesség,
   Bálványimádás itt az fertelmesség,
   Ki Istent isméri, az úgy forgódjék,
   Féltse magát, vigyázzon, ne vétkezzék!

  4. Gyakran kérje az Isten segétségét,
 510  Úgy becsülje, szeresse ű szent nevét,
   Örüljön, ha megtartja szent törvényét,
   Akkor higgye minden jó szerencséjét.

496 mondanonk
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  5. Azért az nap heve néha érleli,
   Mert űtet az Isten megkesergeti,
 515  Kivel tűle azért űt el sem veszti,
   Sőt magához szoktatja, édeséti.

  6. Nemes képe az Isten jegyesének,
   Ki enged jegyese szent törvényének,
   Isten is nagyobb jókkal vagyon ennek,
 520  Kit pogánok látván irégylettenek.

  7. Történt néha, hogy az jegyes megesett
   Jegyese ellen, kit ű kiszegezett,
   Kit nem soká azért ű megkövetett,
   Mint Mózses után sok versbe vétkezett.

 525 8. Ilyen nemes vala az zsidó nemzet,
   Kit mindennel Isten megbecsültetett,
   Mind ez világ szerte megdicsértetett,
   Kihez ennyi sok jót eddig jelentett.

  9. Sok ország és nemzet, mennyi nyelv vala,
 530  Kikre Istennek kevés gondja vala,
   De Izraelt tenyerén oltalmazá,
   Míg az Isten képét az le nem vágá.

  10. Ozton, hogy az az Jézsust megfeszíté,
   Noha keményen népét ostorozá,
 535  Minden országból új népet hívata,
   De akkor is az zsidót fővé hagyá.

  11. Példa nekünk Pál apostol, azt mondja,
   Ha sajátját az Isten így faggatta,
   Nem kéméli pogánt is, ha elhagyja,
 540  Jegyese helt ha az bálvánt imádja.

  12. Ez az virágének rövid summája,
   Fű jegyese Istennek és mátkája
   Az jámbor Ábrahámnak maradékja,
   Másod attúl távol az pogán magva.
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 545 13. Sohol oly tiszta hütöt nem láthata,
   Mint zsidóknál, azki ezt megfordítá,
   Vezér nélkül, setét országba bolyga,
   Mint kívánta, úgy sem magyarázhatta.

  14. Imre herceg emlékezeti napján,
 550  Félkedvvel írá Erdélyben, Sós Tordán,
   Nyolcvannégyben, az ezerötszáz után,
   Félje Istent minden ez ének után!
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PARAFRÁZISOK MÓZES KÖNYVEIBŐL

1585 körül

A.

JÁKOB TESTAMENTUMA

Testamentum Jacob. Gen. 48. et 49.
Az testamentum ilyen lehet bölcs atyától itt

Nóta: Jer, emlé[kezzünk, keresztyén népek]

  1. Ádámtól fogva az patriarchák
   Ő családjokban voltak mind próféták,
   Az ű magvokat jóban oktatták,
   Szerencséjeket jövendőn megmondták.

 5 2. Szenten fiait Jákob nevelé,
   Kikkel drágába Egyiptusba mene,
   Testamentomát előttök tevé,
   Ki bennek mint jár, mind megjövendölé.

  3. Temetésére elébb gondola,
 10  Fiát, Józsefet arra fogadtatá,
   Hogy Egyiptusban el ne takarja,
   De Ábrahámhoz, Izsákhoz iktassa.

  4. Erre is űtet inté, tanítá,
   Hogy, noha mostan Egyiptust ű bírná,
 15  Külön bátyjajtól hogy ne szakadna,
   Mert nekik Isten jobb földet fogadna.

  5. Sok jót az Isten, úgymond, fogada,
   Kánaán országát es nekem ajánlá,1

   Hogy sokká teszi magom, azt mondá,
 20  Kinek örökül az jó földet adná.

18 Kánaán két szótaggal, kánánnak ejtendő.
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  6. Te anyádat is én ott temettem,
   Oda Úr szaván messzül is megjöttem,
   Maga Lábánnal együtt élhettem,
   Azért meg oda tértek, én azt értem.

 25 7. Az te két fiad azért nekem add,
   És ha több lészen, bár magadnak azt hadd,
   Ez kettőjének azokat tudjad,
   És az áldomást felőlök meghalljad.

  8. M  nagyobb, de kisebb lészen,
 30  Az E nak magva feljebb lészen,
   Isten titeket szerencsésétsen,
   Hogy azki meglát, fiaim, dicsérjen.

  9. Ennek utána mind beszólítá,
   Az tizenhárom fiaival szóla,
 35  Mint egy mennyből jött, úgy prédikála,
   Állapatjokat mert messze ellátá.

  10. Néktek, fiaim, Isten áldását,
   Ím, megjelentem jövendő jó voltát,
   Gyűljetek hozzám, halljátok szómat,
 40  Kitek mint még jár, értse jövő dolgát.

  11. Te, R , nekem első szülöttem,
   Kiben először erőm jelentettem,
   Hogy férfi vagyok, ott ismértettem,
   De nem első lűn erkülcsöd, én vélem.

 45 12. Úgy kellett volna, hogy fű is lennél,
   Ifjú erőmben mert elébb születtél,
   Méltósággal is hogy elöl élnél,
   De mentűl elsőbb, attúl rosszabb levél.

  13. Mint levegő-víz, lől tökéletlen,
 50  Azért nem léssz fű az te nemzetedben,
   Mert atyád ágyát, te szemérmetlen,
   Megszeplősétéd, hágád Isten ellen.
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  14. Igazság ellen ketten levétek,
   S  s L , vérben fertezétek,
 55  Sikemben ti felfegyverkedétek,
   Hogy Sikem népét álnokol vesztsétek.

  15. Lelkem kezekben soha ne jusson,
   Társaságtoktúl tisztességem tartson,
   Mert nagy kárt töttök ketten nagy búson,
 60  Várost falustól vesztek nagy szörnyűn.

  16. Latrok haragját jajjal átkozom,
   Hogy meg nem bírák magok, lakoltatom,
   Azért országon mind széllel hányom,
   Izrael földét lakni együtt tiltom.

 65 17. J , tégedet mind megdicsérnek,
   Atyádfiai legfeljebb tisztelnek,
   Mert kezed nyakán ellenségednek,
   Jó szerencsédért rokonid becsülnek.

  18. Erős oroszlán kölyke vagy, Júda,
 70  Ki prédától jű, vagy az utat állja,
   Vagy mely oroszlán kölykét szoptatja,
   Jó szűve legyen, ha ki azt búsítja.

  19. Nem2kél Júdástól el az szent pálca,
   Az uraságot Júdás méltán bírja,
 75  Mert magva lészen boldog királya,
   Azért ű szavát szántalan nép hallja.

  20. Lakó szép földe Júdásnak leszen,
   Borral, barommal bővös, kazdag leszen,
   Hogy mint bokorhoz szamárt köthessen,
 80  Valahol megszáll, szőlőhöz ülhessen.

73 Az N leszakadt, pótlás az akrosztichon alapján  77 A La leszakadt, pótlás az akrosztichon alapján
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  21. Ennyé3borában akár feredjék,
   Szennyes köntöse mind borban mosassék,
   Szeme az bortúl úgy veresedjék,
   Mint az sok tejtől foga fejéredjék.

 85 22. Hazát sors szerént az tenger mellett,
   Z nak adok jeles sok helyet,
   Vége Sidónig görögök mellett,
   Kereskedéssel kazdag, bűvös lehet.

  23. Egy csontos szamár I  leszen,
 90  Terhestől fekszik és felkel ünkéjén,
   Erős rabotás, de testes leszen,
   Az békességért adót ad jó kedven.

  24. Termő jó földét hogy nem hagyhatja,
   Az édest, csendest megkóstolja, szokja,
 95  Szomszéd pogánnak hátát meghajtja,
   Adót ad, szolgál, hogy földét láthassa.

  25. Bosszúját az D  pogánon állja,
   Nyavalyájából népét szabadítja,
   Izrael között magát nem hagyja,
 100  Egyik fiamnál magát alább sem hagyja.

  26. Ösvényen lakó kígyó Dán leszen,
   Útról álnokul az lovagra megyen,
   Hogy lovát marván amaz leessen,
   Mert ellenségét veri mesterképpen.

 105 27. Országom népe sok nyavalyáját,
   Még most ismérem jövő állapatját,
   De csak az Úrra bízom ű gondját,
   És Úrtól várom ű szabadulását.

81 Az E leszakadt, pótlás az akrosztichon alapján  85 A Ha leszakadt, pótlás az akrosztichon alapján  86 sok 
sok [szótagszámtöbblet]  89 Az Egy leszakadt, pótlás az akrosztichon alapján  100 [szótagszámtöbblet]
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  28. Látom sok leszen nemzete G nak,
 110  El ne hidd magad, sokan fédre járnak,4

   Te ellenségid földre gyaláznak,
   De végre tőled azok megrontatnak.

  29. Teljes, kövér, szép Á  határa,
   Sok jó élettel fűs leszen határa,
 115  Királyi módon gazdag konyhája,
   Gyönyörű, kedves országban szép haszna.

  30. Sok és bölcs nyelvő N  leszen,
   Szép beszédével bír az ellenségen,
   Mint szeléd szarvas, pogán közt leszen,
 120  Kit bölcs szavával ű szeléddé teszen.

  31. Az fiam, József nemes termő fa,
   Forrásnál termett, mint lombos almafa,
   Kinek szépségét sok lyány csodálja,
   Hogy minden ellen kiterjedt sok ága.

 125 32. Törtek ű reá, és meggyűlölék,
   Atyafiai igen kesergeték,
   Mint annyi nyilas, meglövöldözék,
   Egyiptusban is sokképpen késérték.

  33. Jó karja, íja meg sem lankada,
 130  Mindenek ellen inát húzva tartá,
   Mert Jákob ura ű kezét fogá,
   Ki tanácsából drágából kitartá.

  34. Az mindenható az atyád szente,
   Annyi halálból téged nagyra vive,
 135  Ki ezután is neked engedte,
   Az égnek, földnek javát megígérte.

  35. Te reád kövér harmatit adja,
   Te földed zsírját alól-felől áldja,
   Minden barmodat megszaporítja,
 140  Atyádnak adott javit neked adja.

110 fejedre [szótagszámtöbblet]
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  36. Oztán többitűl ha kihasonlál,
   Bátyáid felett illik, hogy áldassál,
   Hogy völgy sok javán nagy hírrel lakjál,
   Atyád áldása féden5örökké áll.

 145 37. Lesz, mint egy farkas, B  kapdos,
   Jó vadász leszen, reggel, estve futos,
   Az mit holval kap, felcsapja mely gyors,
   Prédán osztozik estve, messzül kit hoz.

  38. Itt az fiait Jákob megáldá,
 150  Az ki érdemlé, bűnéről dorgálá,
   Maradékokról mind így tanítá,
   Ki Kánaán földén mind megbizonyula.

  39. Temetéséről űket meginté,
   Isten embere azután meghala,
 155  Élte és holta példában kele,
   Isteneseknek Isten ezt jelenté.

144 fejeden [szótagszámtöbblet] – kéziratban feden, fölötte je vö. a 110. sor jegyzetével 152 Kánaán két szó-
taggal ejtendő: lásd az 5. versszakot
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B.

MÓZES GYŐZELMI ÉNEKE

Carmen Mosis epinicion. Exod. 15.

Új dologról új ének kéljen.

Nóta: Jóllehet nagy s[okat] sz[óltunk] Sándor[ról] etc.

  1. Úr az fáraóról nagy nevet hágya,
   Az mennyei király népét hogy váltá,
   Égyiptus országból csodán kihozá,
   Hogy csak ű az Isten, nyilván mutatá.
 
 5 2. Ilyen hatalmáról az Istent áldá,
   Az szabad, nemes nép felmagasztalá,
   De mindenek felett Mózses vigada,
   Az mennyei Úrról dobbal ezt mondá.
   
  3. Dicsérem, énekelem az nagy Urat,
 10  Hogy ű szemönk előtt tőn ily hatalmat,
   Tenger közepiben nagy diadalmat,
   Fegyveressel veszte sok erős lovat.
   
  4. Oltalmam és erőm az Úr, s gyámolom,
   Minem az sok néppel én magam bírom,
 15  Azért víg énekem ű róla mondom,
   Ő tarta meg, s bizony űtet uralom.
   
  5. Lelkem Istenemnek csak ezt tarthatja,
   Ismérem ezt, s nyelvem ezt magasztalja,
   Jámbor ősöm, atyám csak ezt imádta,
 20  Lelkem is ez egyet hiszi és vallja.
   
  6. Országos hadakat az Úr ront és tart,
   Ű az vitéz hadnagy, ű sok hadba járt,
   Úr nevet magának kezével talált,
   Ű veré és veszté fáraó királyt.

RMKT-Bogáti.indb   214RMKT-Bogáti.indb   214 2018. 05. 14.   16:26:342018. 05. 14.   16:26:34



215PARAFRÁZISOK MÓZES KÖNYVEIBŐL

 25 7. Gyors és sok kocsiját, nagy roppant hadát,
   Az királlyal együtt sok fű-fű urát,
   Vízbe ölé az Úr ennyi hadnagyát,
   Az tenger ellepé az ű szép hadát.

  8. Reméntelen egyig mind ott halának,
 30  Mint egy nehéz kű, fenékre szállának,
   Nagy felséges nevet, Uram, magadnak,
   Csak jobb karod szerze, és az zsidóknak.

  9. Ott csak te karodat nékünk jelentéd,
   Csoda nagy felséggel azt elemésztéd,
 35  Az ki soká húza kezet ellened,
   Mint szemetet, tüzes lángoddal vesztéd.

  10. Lefúvál orrodból, az víz felfuta,
   Mint egy nagy hegy völgy el-ketté szakada,1

   Ugyan megaluvék avagy megfagya,
 40  Feneke közepin, mint út, megfagya.

  11. Utánonk lűn az ellenség, mert báná,
   Hogy Izraelt kibocsátá, s azt mondá,
   Megűzöm, elérem, az sok jó préda,
   Mind fegyverre hányom, lelkemnek hajla.

 45 12. Ily tanáccsal azért víznek indola,
   Vizet az te szeled rájok szúdítá,
   Űket mind ott lepé az víz, s ott nyomá,
   Vízben, mint annyi ón, az nép leszálla.

  13. Egyéb istenek közt valyon s ki olyan,
 50  De hol ily nagy felség, ily dicső Isten,
   Ilyen rettenetes, ki csodát tégyen,
   Kiért nagy csodálva dicsérje minden.

38 A kódexben a szöveg kopott. A hegy-völgy […] ketté szakada szavak biztonságosan kiolvashatóak. 
A hiányzó szótagot értelem alapján pótoltuk.
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  14. Néped mellett nyútád te jobb karodat,
   Az föld nyelé mind be ellenségidet,
 55  Kegyelmedből viszed megváltottidat,
   Szent hegyedről juttatsz, hisszük egy szódat.

  15. Ezt valamely népek hallják, rettegnek,
   Palesztin pogányok tűlünk rettegnek,
   Az Edom hercegi meg mostan félnek,
 60  Az erős moábok megszeppentenek.

  16. Kétségbe, nagy gondba Kánaán2 földiek,
   Hírünkre megolvadt, elhűlt mind szűvök,
   Kétségbe, rémlésben estek mind ezek,
   Tanácsok elfogyott és merészségek.

 65 17. Karod erejére mind elhűljenek,
   Mint annyi néma kű, mind vesztegljenek,
   Népeid míg rájok el-általkélnek,
   Kiket így váltál meg, míg el-bémennek.

  18. Ezeket azoknak földébe viszed,
 70  Mind te öröködben megtelepéted,
   Ahol szent hegyedet te elintézted,
   Hogy az helyen lakjál, te elintézted.

  19. Lakó szent házadnak helyét ott hagytad,
   Hogy odaszállasz még, kezeddel raktad,
 75  Az te királyságod örökké marad,
   Végiglen uraság, ki minket biztat.

  20. Jelentéd ezt azzal, hogy királt vesztéd,
   Minden erejével tengerbe vesztéd,
   De szép, száraz lábbal néped kivivéd,
 80  Az tenger közepin elköltöztetéd.

61 kánán ejtéssel
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  21. Ez énekre Mirjám, az Mózses nénje,
   Sereg asszonyokkal, dobbal kiméne,
   – Mond,– az Urat vélem minden dicsérje,
   Mert úri nagy voltot, ím, most jelente.

 85 22. Nagy örömmel versent az nép ezt mondá,
   Hogy az tengerpartra szárazon juta,
   Jövendő szerencsét innét aránza,
   Az hálaadásra mindent taníta.
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C.

BEOR KÚTJA

Numeri, caput XXI.

Nóta: Nagy hálát adjunk etc.

Perpetuum carmen

  1. Puszta mezőkben az szent nép hogy jára,
   Hogy fáraótúl immár szabadula,
   Sok nyavalyákban az Úrral háborga,
   És Urát bántá.

 5 2. Elfeledkezék, ki tötte nemessé,
   Hogy vizet nem lel, nyelvét, ám, kiveté,
   Kristusát, Mózsest, s az Istent késérté,
   Kin Ura feddé.

  3. Rájok az Isten tüzes kígyót külde,
 10  De hogy az ifja soha ne felejtse,
   Az erősségét, csodáit beszélje,
   Szűbe viselje.

  4. Partján Arnonnak az szent nép hogy szálla,
   Az búdosásnak immár végét látá,
 15  Szép dicséretet az Istennek monda,
   Vígan így zajga.1

  5. Énvelem az Úr az Veres-tengerben
   Nagy csodákat tűn, s fáraó népében,
   Ez csodát említs, te szent, mind éltedben,
 20  Minden üdőben.

16 fölötte: szóla
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  6. Tarta mindvégig vitézi hatalma,
   Lűn az Arnonnál nemes, híres hada,
   Arnonon innet, Ár vizéhez hoza,
   Hol pogánt ronta.

 25 7. Úgy viselé, mint zászlóját mellettem,
   Hogy valaki míg felkéle ellenem,
   Elvesze minden, hagyá földét nekem,
   Kin telepedtem.

  8. Utamon csaknem szomjúval meghalék,
 30  Nagy csodán pusztán vizet én találék,
   Víg örömvallást az Istennek mondék,
   És így éneklék.

  9. Menj fel, óh, menj fel, siess fel kút árja,
   No, dicsérjétek azt, azki ezt adá,
 35  Noha Mózsessel az fű nép azt ássa,
   De csak Úr adá.

  10. Kézzel, botokkal hadnagyok azt vájják,
   Az bölcs tanácsok pálcájokkal ássák,
   Mózses és Áron sokakkal fakasztják,
 40  Ránk úgy áraszták.

  11. Az kút vizével nem csak együtt élénk,
   Az sovány pusztán de mind azzal élénk,
   Mert velünk az víz folya, az míg jövénk,
   Kin csodát hivénk.

 45 12. Régi völgyekbe velünk együtt szálla,
   Hegyre, ha hágtunk, oda is felfuta,
   Míg vizes földre jutánk, addig tarta,
   Kút vize futa.

  13. Mattanot erős pusztából kiszállánk,
 50  Jó vizet innunk eleget találánk,
   Az Beor kúttúl azért elmaradánk,
   Kit nem is bánánk.
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  14. Egész az földnek azért nevet adánk,
   Mellyel az ásott kút vizével járánk,
 55  Az Beor kútnak mondánk,2hálát adánk,
   Jó példát hagyánk.

  15. Nagyba vétkezék, de ismét megtére,
   Az zsidó nemzet az pusztán hogy éle,
   Hálaadással ezekkel jelenté,
 60  Mózses éneklé.

55 mondék [értelem]
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D.

AZ EMOREUSOK ÉNEKE

Carmen Amorrhæum. Numeri XXI. Victoria

Dantiscana Melodia

  1. Viadalba ha nyerte,
   Az pogán nép ellenségét verte,
   Magát szinte ű elfelejtette,
   Rút örömre magát eresztette.

 5 2. Így cselekedék Sehon,
   Amorrh király, hogy nyere Moábon,
   Hogy nagyétá országát jó módon,
   Kin ű hada így örült akkoron.

  3. Katonák, jer Hesbonban,1

 10  Az jó Sehon király udvarában,
   Ez után is bár menjünk hadban,
   Mert szerencsénk jeles leszen abban.

  4. Töviben az királnak,
   Lakjunk udvarában mind Sehonnak,
 15  Mind ott épétsünk magunknak
   Ha kél, ártsunk onnát szomszédunknak.

  5. Onnát az tűz támada,
   Hesbonból moábi Árra szálla,
   Ár városát, vidékét pusztítja,
 20  Arnon vidékét, istenit rontá.

9 Hesebonban  [szótagszámtöbblet]  15 épétsünk csak magunknak [szótagszámtöbblet]  16 Hogy ha [szótag-
számtöbblet] 18 Hesebonbol [szótagszámtöbblet]
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  6. Rútol szomszéd nép veszél,
   Jaj, szegény Moáb, mint hullál, veszél,
   Égél isteneddel, Kámossal veszél,2

   Hitted isteneddel semmit érél.

 25 7. Ifjú néped elhulla,
   Kihez bíztál, az harcon leomla,
   Házi néped Sehon elrablatá,
   Gyenge rabit előtte elhajtá.

  8. Az te gyertyád meghala,
 30  Hesbontúl Dibonig mind megromla,
   Elpusztítok, valamíg újul Nofa,
   Miénk, valamivel bír Médaba.

  9. Az kevélység ezt mondá,
   Azért Szihon királt az Úr rontá,
 35  Azután Mózses kezében adá,
   Negyed könyvébe Mózses ezt írá.

23 Kámossal mint veszél [szótagszámtöbblet]  32 Medeba alakról átjavítva
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E.

BÁLÁM ÉS BÁLÁK

Numeri Cap. XXII, XXIII, XXIIII.
Encomium Hebræorum et probrum exterorum populorum canit

Nóta: Mi Uronk J[ézsus Kristusnak]

  1. Egynehány királt megbíra,
   Mózses az földet foglalá,
   Moáb király, Bálák hallá,
   Megijedt, nagy gyűlést híva,
 5  Mint álljon ellene, szóla.

  2. Nemes midján nép is vele,
   Kivel Bileámot érti,
   Mindkét ország ehhez külde,
   Mint prófétát, úgy tisztelé,
 10  Hogy zsidót átkozza, kéré.

  3. Kezek rakva hazol mentek,
   Az átok árát megvitték,
   Szót fogadjon, igen inték,
   Mert hatalmas szavát hitték,
 15  Ha kit átkoz, megejtenék.

  4. Ottan az Istentűl kérdé
   Bileám, hogyha elmenne,
   De az Isten nem engedé,
   Mert áldott az zsidók népe,
 20  Nem fog az szándok ellene.

  5. Másodszor is Bálák külde,
   Űneki sokat ígére,
   Bileám az színt viselé,
   Ismét az Istentűl kérdé,
 25  Maga tudja, hogy ellene.

8 Mind az két ország [szótagszámtöbblet] 25 Talán: elmenne
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  6. Istent változni tanítja,
   Hogy azmit először tilta,
   Másodszor azt visszahíja,
   Ám menj el, az Isten monda,
 30  De tűle függjön, azt hagyja.

  7. Útban Bileám próféta,
   Az Úr igen búsult reá,
   Angyal az utat megállá,
   De Bileám azt nem látá,
 35  Mert megvakult az aranyra.

  8. Meglátá szamár, s ki tarta,
   Bileám azt igen vágja,
   Leesék,2szamár megszólá,
   Bolond urát megdorgálá,
 40  Ki az angyalt ottan látá.

  9. –Ha bánod – úgymond – megtérek.
   Mond az angyal: Bár menj vélek,
   De azt tedd, azmit szeretek.
   Eljuta, monda mindennek,
 45  Hogy engedni kell Istennek.

  10. Egy hegyre király felvivé,
   Hogy az zsidó tábort nézné,
   Félre méne, s Istent kérdé,
   Az Úr mindenütt meginté,
 50  Azért szavát ű így kezdé.

  11. „Bálák király hozzám külde,
   Messze földrűl hozzá inte,
   Hogy átkot mondjak ez népre,
   Az Jákob szép nemzetére,
 55  Izrael nagy seregére.

38 leessék  38 megszólala [szótagszám, rím]
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  12. Rontsam-é, ha Úr nem rontja,
   Átkozzam-é, ha Úr áldja?
   Nincs embernek oly hatalma,
   Hogy Isten ellen bánthassa,
 60  Azkinek ű jót fogada.

  13. Az hegyekről, ím, hogy látom,
   Noha harmadát sem látom,
   De nagy voltát én aránszom,
   Mely erős, innét gondolom,
 65  Nem árthatsz neki, azt mondom.

  14. Egyedül magának lakik,
   Más nélkül nem szűkölködik,
   Pogánnal sem elegyedik,
   Mert csak Istenében bízik,
 70  Kitűl soha meg nem esik.

  15. Oly számos, mint földnek pora,
   Jákob számát ki tudhatja?
   Negyedét sem számlálhatja,
   Azmint az Isten fogadta,
 75  Hogy űtet megszaporítja.

  16. Rajta örök Úrnak szava,
   Holta után is öröme,
   Vajha halálom úgy lenne,
   Mely drága az szent nép vége,
 80  Mert örökké lelkem élne.”

  17. Úgy haragszik Bileámra
   Bálák király, hogy így áldja,
   Az Izraelt sem átkozza,
   Azért más hegyre felhívá,
 85  Hogy onnát mind nem láthatná.

  18. Méne félre, s Istent kérdé
   Az próféta, és megtére,
   Beszédét ezképpen kezdé:
   „No, Bálák, Zeppor gyermeke,
 90  Füled tarts jól beszédemre.
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  19. Én is, te is Isten ellen,
   Törekedünk igaz ellen,
   De nem ember ez az Isten,
   Hogy változzék és hitessen,
 95  Hogy bánja, mit fogadt régen.

  20. Tött fogadást, s ne tökélje,
   Jákobnak szólt, s most megszegje.
   Engemet is erre külde,
   Áldomást én számba teve,
 100  Tehát hogy szóljak ellene?

  21. Pokol bűn semmi nincs nála,
   Semmivel Istent nem bántja,
   Azért az Úr vele tartja,
   Ez király trombita szava
 105  Minden ellen bátorítja.

  22. Rettenetes ennek karja,
   Egyiptusból ki kihozta,
   Azulta mind oltalmazza,
   Semmi ügyében nem hagyja,
 110  Mint kornisnak erős szarva.

  23. Oka, mert Istent mást nem tart,
   Zsidó nem tart pogán hütöt,
   Varázslást, jóst, madárnézést,
   Költött, hamis jövendölést,
 115  Csak Istentűl jövendőt ért.

  24. Bűbáj nem fog semmit rajta,
   Nem árt neki ember átka,
   Világ népe csak csodálja,
   Isten űket mint hordozza,
 120  Minden ügyben oltalmazza.

  25. Rátör minden, de megállja,
   Mint oroszlán nagy búsulva,
   Nem nyugszik, míg meg nem kapja,
   De mire indol, megrontja,
 125  Bosszontói vérét issza.”
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  26. Úgy búsult Bálák, s riada:
   Se áldd, se szidd – már úgy monda,
   Az prófétát ismeg hívá,
   Más magas hegyre állatá,
 130  Hogy Izraelt megátkozza.

  27. Már Bileám nem ment félre,
   Érti, mit az Úr kedvelne,
   Az Izraelt mind elnézé,
   Szép rend táborát szemlélé,
 135  Úr lelkétől így beszéle:

  28. „Ezt mondja az Beor fia,
   Az szemenyílt vak próféta,
   Az Bileám, ki nem látá,
   Hogy utat angyal megállá,
 140  Azki az Úr szavát hallá.

  29. Kit az Isten földhöz vere,
   Kinek szemét úgy engedé,
   Kivel Úr dolgait nézze,
   Hogy igaz próféta lenne,
 145  Izraelről így énekle.

  30. Sátorid, Jákob, oly szépek,
   Lakóhelyed oly ékesek,
   Mint annyi tágas bű völgyek,
   Mint vizek mellett szép kertek,
 150  Mint élő facsemetéjek.

  31. Tisztes úgy, mint Úr plántálta,
   Mint vizeknél sok cédrusfa,
   Mint kövér mező, mely magva,
   Nem asz, mert Isten áztatja,
 155  Öntözi, neveli, áldja.

131 mene [szótagszám]
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  32. Eddig még csak belső java,
   Künn is nagy lészen hatalma,
   Megnő, szaporodik magva,
   Híres, vitéz birodalma,
 160  Amálek népét megbírja.

  33. Rontja Amálek ágait,
   Feljebb emeli ű fejét,
   Koronáját király székit,
   Mert azki kihozta népét,
 165  Erős kornis őrzi fiait.

  34. Oly ellensége nem lehet,
   Hogy ki megszeghetné űtet,
   Megtöri ű tetemeket,
   Vérben fereszti fegyverét,
 170  Elveszi erősségeket.

  35. Retteg minden szomszéd tűle,
   Ha letelepedhet földre,
   Mint hím oroszlán fektében,
   Vagy kölykös tigris fektében,
 175  Kit költeni de ki mérne.

  36. Úr áldottát az ki áldja,
   Annak bizony áldomása,
   Magát bódognak úgy tartsa,
   De veszett, azki átkozza,
 180  Mert azt az Úr megátkozza.”

  37. Megbúdult Bálák, hogy áldja,
   Zsidót Bileám nem szidja,
   Mert kételen az Úr hajtja,
   Nyelvét jó helyen hordozza,
 185  Szavát ismét így formálá:

165 [szótagszámtöbblet]  167 Hogy meg nem szeghetné űtet [a kéziratban a ki felül jelölt beszúrás, a nem szó 
pedig át van húzva]
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  38. „Petorában, ím, megtérek,
   Mert kedvedre nem beszélek,
   De árt az nép te földednek,
   Holtod után nemzetednek,
 190  Ezek Moábra meglesznek.”

  39. Ottan példáját így kezdé,
   Mond, az kinek nyílék szeme,
   Mond, az ki Úr szavát érté,
   Ki Úr jelentését nézé,
 195  Kit Úr vakíta, levere.

  40. „Pálcáját nem most emeli,
   Koronáját de felteszi,
   Ez nép magát úgy felveszi,
   Látom, szarvát mire viszi,
 200  De sok üdővel ezt szerzi.

  41. Úr után lészen hadnaggyá,
   Jákobnak fényes csillaga,
   Izraeltűl támad pálca,
   Kitűl lészen nagy világa,
 205  Izraelnek híre, lángja.

  42. Letöri az Moáb szarvát,
   Közte való fű-fű urát,
   Az nagy Sét szép maradékját,
   Kivel eddig hánta magát,
 210  Te országod koronáját.

  43. Ozton Edomra fordítja,
   Fegyverét Seirre vonja,
   Jákob magát jól forgatja,
   Ellenségit mind eloltja,
 215  Azok kazdagságit bírja.

  44. Rettenetes most Amálek,
   De mind elvész azonfélék,
   Kérkednek, hogy űk nemesek,
   Hogy régiek, oly kevélyek,
 220  De nem marad egy is bennek.
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  45. Úgy vagyon Cines nagy nemzet,
   Lakóhelye mind kerített,
   Erős helyen rakott fészket,
   De elrabolják még űtet,
 225  Ellenség pusztítja földét.

  46. Még zsidót is nagy ügy éri,
   Hogy révit Assur elveszti,
   Zsidót ismét elemeli,
   Örök javát nem engedi,
 230  Mérgét mézzel elegyíti.

  47. Ki érti vajon, s ki látja,
   Az Úr reá hogy ezt hozza,
   De az Assurt is megrontja,
   Népe ellenségét bántja,
 235  Népe bosszúját megállja.

  48. Az tengeren általkelnek,
   Hajókon Assurra mennek,
   Eufrátes túljára kélnek,
   Mindeneket törnek, vesztnek,
 240  Kik zsidóknak kárt töttenek.

  49. Neves, híres görög népek
   Először hajókon jűnek,
   Ázsiában sok kárt tésznek,
   Sok királyokat elvesztnek,
 245  Kik helyében űk felülnek.

  50. Idő telve alább esnek,
   Mert olaszok rájok mennek,
   Mindent Rómához kerítnek,
   De űk is végre elvesznek,
 250  Mint rontói az szent népnek.”

238 A szótagszám miatt az Eufrátes szó diftongussal ejtendő.

RMKT-Bogáti.indb   230RMKT-Bogáti.indb   230 2018. 05. 14.   16:26:352018. 05. 14.   16:26:35



231PARAFRÁZISOK MÓZES KÖNYVEIBŐL

  51. Tovább ennél nem szólhata
   Bileám, és haza tarta,
   Báláknak dobja fakada,
   De Mózses mindent megtuda,
 255  Többi közt ezt írva hagyá.
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10.

JÓB KÖNYVÉNEK PARAFRÁZISA

1586

Paraphrasis libri Job

Argumentum, dedicatio et capita versuum

Pasiphilo puero festivo tristis adempto
Causam immatura de nece quæro pater.

Quæro simulque bonum tacitus contemplor Iobum,
Tam fuit is patiens, quam fuit et sapiens.

Iustitiæne Dei est, quotiespius ardua perfert
Vir mala, peccantes nulla ruina quatit.

Anne occulta hebeti ratio et sapientia menti
Versat, et explorat sævus utrumque labor.

Quæstio visentes* adflictum exercet amicos,
Æger Iobe licet vincis ubique tamen.

Sic humana gravi patefit sapientia casu,
Quidque valens nequeat, quidque anima ægra queat.

Inde superveniens dubiam Deus arbiter æquus
Discernit causam fitque beatus Iob.

Pridem coepta quidem, sed tempore condita pestis
Hæc, Volfgange, tua carmina Kornis humo.

Accipe difficili vel Hebræis carmina sensu,
Dignaque te reputa consulitoque boni.**

Ad notam: „Támaszta az Isten az keresztyénekre”, vel
Tobiae: „Minden embert erre szüvem szerént intek”

  1. Pokol légyen-é több vagy jó életünkben,
   Gyakran tudakoznak bölcsek beszédekben,
   Senki egyik nélkül sincsen életében,
   De nem tudjuk, mi jó, mi nem életünkben.

* discretos [a versfőkben]
** Az utolsó disztichont nem tartalmazzák a versfők.
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 5 2. Az tudatlanságból ismérni nem tudjuk,
   Betegség, szegénség pokol, azt forgatjuk,
   Egészség, uraság nagy jó, azt kiáltjuk,
   Ez ítélet közben Istenünket bántjuk.

  3. Sokak közt engem is Isten tapasztala,
 10  Testemben, házamban minap sanyargata,
   Kinek urvosságot szent Atyám mutata,
   Hogy azzal nem gyűlöl, Írással taníta.

  4. Írásban én búmban szent Jóbra tekénték,
   Kit tükörül vetett nékünk, úgy ítélék,
 15  Isten fiainak kit megmagyarázék,
   Ezek közt magamnak keservemben szólék.

[P  P ]
Caput I.

  1. Pogán nemzet volt-é vagy zsidó, nem tudom,
   Hogy Isten szerette, hiszem, mert olvasom,
   Husorbszágban igen jámbor, úgy olvasom,
 20  Igen tökéletes, istenes, azt látom.

  2. Hét fia jámbornak, három szép leánya,
   Kazdagságban nincsen napkeletre mása,
   Csak juha hétezer, ötszáz igabarma,
   Fejősszamár, teve, sok és sok szolgája.

 25 3. Ifjak egymást szerrel naponként vendéglik,
   Szép három húgokat lakásra béintik,
   Atyjok űket inti, értek imádkozik,
   Mennyen vadnak, annyit jó reggel áldozik.

  4. Látja víg voltokat, ifjú szokásokat,
 30  Úgy mond: lehetséges, megbántják az Urat,
   Ha nem különben is, gondolnak olyakat,
   Kivel búsíthatják az mennyei Atyát.

24 fejők szamár [értelem]
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  5. Oka, gondolatja minden nap ez vala.
   Hogy egykor az szentek egybengyűltek vala,
 35  Az Úr eleiben fiai mentek vala,3

   Köztök az Sátán is Úr előtt áll vala.

  6. Pokol Sátánt az Úr kérdé, honnat jűne.
   „Az földkerülőből”, monda, hogy ű jűne.
   Az Úr ismét kérdé, ha Jóbot ismérné,
 40  Kinek jóba mását világon nem lelné.

  7. „Úgy vagyon, hogy jámbor”, az Sátán felele,
   „De nem igen jámbor, valyon s ki nem nézte?
   Lehet könnyen jámbor, mert istene tötte,
   Mindenét űneki őrzi, s környülvötte.

 45 8. Ez sem elég tűled, hogy markodon tartod,
   Mint egy erős fallal, hogy így palánkozod,
   De minden dolgában űtet igen áldod,
   Azért jó, hogy javát te így szaporítod.

  9. Reá csak kezedet kémélletlen vessed,
 50  Valamije vagyon, sértegesd, veszessed,
   Hogy ily szent csak színnel volt, bizonnyal hiszed,
   Bár ha meg nem átkoz, szemben megisméred.”

  10. Ottan az Úr monda: „Ám kezedben adom,
   Valamije vagyon, mind neked bocsátom,
 55  Űmagához ne nyúlj, meglásd, csak azt tiltom,
   Hogyha tökéletlen, úgyis látni adom.”

  11. Futamék az Sátán, dolgát elindítá,
   Öregb fia Jóbnak az többit elhítta,
   Öccseit, húgait vígassággal tartja,
 60  Jóbnak egy pásztora hogy ilyen hírt hoza:

  12. „Egyedül szaladék, társimat levágák,
   Sábai tolvajok ökridet elhajták,
   Járó szamaridat csordástól elfogák,
   Isten oltalmaza, hogy fejem sem bánták.”

35 két szótaggal ejtendő, ld. 2239. sor
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 65 13. Szó közben sietve más követ eljuta:
   „Juhaid sok nyája”, úgy mond, „mind meghala,
   Pásztorokkal öszve menykű rájok szálla,
   Hogy neked hírt hozzak, csak Isten szalaszta.”

  14. Tevék mellől harmad pásztor juta s monda:
 70  „Káldea földéről három sereg juta,
   Háromezer teve csordádat elhajtá,
   Csak én szaladék el, társimat levágá.”

  15. Íme, negyed követ hírt hoza, így szóla:
   „Fiad az üccseit mikor vígan tartja,
 75  Túl az erdő felől egy sebes szél juta,
   Mindent odaveszte, házat rájok ronta.”

  16. Végre az sok hírre szent Jób ám felkéle,
   Köntösét szaggatá, az fejét megnyíré,
   Mind ennyi kárában Istent nem felejté,
 80  Csak Istent imádván ilyen szót jelente:

  17. „Oly bizontalan volt valamivel bírtam,
   Mint anyám méhéből, kit velem nem hoztam,
   Mert csak mezételen onnát én kimásztam,
   Semmit el nem viszek, így halok meg, tudtam.”

Caput II.

 85 1. Továbbá gyűlének szentek ismeg egyben,
   Mint fiak, állottak az Úr eleiben,
   Az Sátán is köztök, kit az Úr megkérde,
   Hogy világjáróból jött, az azt felele.

  2. Róla az Úr mondá: „Láttad-é szolgámat,
 90  Hogy föld hátán Jóbnál nem találhatsz jobbat,
   Mert jámbor és igaz, tiszteli az Urat,
   Semmi gonoszt senki űhozzá nem mondhat.
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  3. Ím, mely tökéletben mégis magát tartja,
   Ennyi veszél rajta, lám, semmit nem foga,
 95  Azért csak héában engem intel arra,
   Hogy így vesztegessem, ki nekem nem árta.”

  4. Sátán így felele: „Ki-ki az ű bűrét,
   Örömest az másén megváltja életét,
   Sőt magáért adja jókedvvel mindenét,
 100  De megszid, úgy búsul, csak verd az ű testét.”

  5. „Testét is ám”, úgy mond, „bátor kesergessed,
   Minden tagaiban kedved szerént verjed,
   Csak életét, meglásd, azonban ne sértsed,
   Lássad szokásából, hogyha kiveheted.”

 105 6. Isten elől Sátán szó hallván kiméne,
   Szörnyű fekélyekkel szent Jóbot eltölté,
   Hogy magát cseréppel vakará, dörgölé,
   Az porban hevere, mégis magát tűré.

  7. Szóla neki egykor felesége, monda:
 110  „Eredjsze, légy jámbor, mert vagyon nagy oka,
   Mégis Istent áldod, ki már halni hagya,
   Köszönd, hogy kuldus vagy, hogy úgy eltaszíta.”

  8. Arra monda szent Jób: „Ne szólj bolondságot,
   Ha Isten markából vöttünk eddig jókot,
 115  Mire ne vennők el tűle most az poklot?”
   Így sem ejte szent Jób semmiben pokol szót.

  9. De hogy mindenfelé híre kiterjede,
   Három fű barátja látni hozzámene,
   Egyik is őt távol meg nem ismérheté,
 120  De nagy jajjal űtet siratá, kesergé.

96 neki [értelem] 114 jókat [rím]
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  10. Ellenbe hét nappal, éjjel ott ülének,
   Az nagy nyavalyától nem beszélhetének,
   Köntösök szaggatva porba heverének,
   Fejekre port vettek, űk úgy kesergének.

Caput Tertium
   [J ]

 125 1. Megszólala végre, átkozá az napot,
   Kin születtetett volt, monda Jób ilyen szót:
   „Elvesszen azaz nap, azkin anyám hozott,
   Az éj, kin atyámnak felőlem hír jutott.

  2. Temérdeki setét ez napomon legyen,
 130  Az Isten az égből arra ne tekintsen,
   Soha semmi szép fény az napon ne legyen,
   Az én szülőéjem iszonyú rút legyen.

  3. Ondok, homály felhő én éjemen legyen,
   Napom mind keserves, rettenetes legyen,
 135  Se esztendő közben, hószámban ne legyen,
   Se napom, se éjem senkinek ne kelljen.

  4. Kiváljék az az éj és semmivé legyen,
   Semminemő öröm az éjen ne legyen,
   Minden emberektől az átkozott legyen,
 140  Nagy pokol ügy napja napom neve legyen.

  5. Az én hajnalomban csillag bár ne legyen,
   Hajnali világban neki rész ne legyen,
   Várja ez világot, világa se keljen,
   Várja az szép hajnalt, hajnala se keljen.

 145 6. Úgy legyen, hogy fémet ez búra juttatta,
   Anyám méhét napom hogy meg nem fojtotta,
   Ű méhe ajtaját, hogy meg nem zárlotta,
   Hogy ez keserű kínt napom látnom adta.

145 fejemet [szótagszámtöbblet] – vö. 1212 sor, valamint Testamentum Jacob 110. és 144. sora
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  7. Sőt, már ha löttem volt, mire meg nem holtam,
 150  Ottan mihelt löttem, mire el nem múltam,
   Mire fogott anyám, csecsit mire szoptam,
   Mire nem vesztem el, hogy erre jutottam?

  8. Sok keserűségem én mostan nem látnám,
   De nagy királyokkal az földben alunnám,
 155  Nagy neves urakkal kedvemre nyugonnám,
   Híres kazdagokkal édesen alunnám.

  9. Avagy mint idétlen, be, és semmi volnék,
   Vagy anyám méhében veszve én ott volnék,
   Holott az erősek, hol az kegyetlenek,
 160  Hol az rabok vadnak, pallértól sem félnek.

  10. Mire ad világra az Isten búsokat,
   Az szomorkodókat és az nyomorgókat,
   Kik szűvök szakadva várnak halálokat,
   Kik ugyan keresnek ű koporsójokat.

 165 11. Ím, én asztalomhoz fohászkodván ültem,
   Sok könnyhullatással Istent engeszteltem,
   Szűvem szerént Istent féltem és tiszteltem,
   De megesék rajtam, az kitől mind féltem.

  12. Maga sem tobzódtam, magam sem nagyzottam,
 170  Soha bátorsággal magam sem bíztattam,
   De az Isten után fáradatlan jártam,
   Mindazáltal, ím lásd, én mibe jutottam.”

Caput IV.
   [E ]

  1. Mindezeket szent Jób nagy kínjában mondá,
   Az egyik barátja, Elifáz így szóla:
 175  „Nincsen-é ellened, mi es szóljunk hozzá,
   De más ember nyelvét valyon s ki tilthatja?

162 nyomorágokat [szótagszámtöbblet]
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  2. Azelőtt, barátom, ilyen jámbor valál,
   Mást is ű bűnéről szóval te dorgáltál,
   Gyengét és tudatlant te vastagítottál,
 180  Elestet emeltél, iszamót tartottál.

  3. Terád immár mikor az nyavalya jutott,
   Megcsököntél, dúlsz-fúlsz, hogy valami bántott,
   Tetszik, hogy hasznodért jámborságod tartott,
   Míg félél, csak addig tartád jól az dolgot.

 185 4. Úgy ítélem azért, bűnödért nyomorgasz,
   Mert ha meggondolod, egy jámbort sem találsz,
   Ki így veszett, romlott, az mely kínt te vallasz,
   Valamely szent vesztét, mondd meg, ha hol hallasz.

  5. Rájok az mint néztem, latrok úgy aratnak,
 190  Az valemely bűnnel vetnek, boronálnak,
   Úr fúvása ellen meg nem maradhatnak,
   Haragus szelétől elvesznek, meghalnak.

  6. Az oroszlán s az párd meghal, hogy nem kaphat,
   Noha soká foggal té-s-tová kocogat,
 195  Az tigris elfonnyad, ha enni nem kaphat,
   Erős, fene kölyke ételen nem alhat

  7. Dolgodat én titkon Istentűl megtudtam,
   Éjjeli jelenést tefelőled láttam,
   Az látáson rólad igen gondolkodtam,
 200  Mikor más aluszik, felőled tanoltam.

  8. Elijedék rajta, ugyan megreszketék,
   Minden tagaimban elhűlék, rettenék,
   Testemen minden szőr felegyenesedék,
   Az jelentő lélek, hogy mellőlem múlék.

180 fölötte ugyanaz a kéz: esőt  187 „egy”-ből javítva 196 kölyke is ételen [szótagszámtöbblet]
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 205 9. Nem láttam oly képet, mely előmben szálla,
   Előttem hallgatva té-s-tová sétála,
   Végre megállapék, és ily szóval szóla,
   Hogy bűnödért lakolsz, mind azt bizonítja.

  10. Ezennel az ember igazb az Istennél,
 210  Majd tisztább, ártatlanb az szent Teremtőnél,
   Ki szolgáiban is tökéletet nem lel,
   Az angyalokhoz is feslettséget felel.

  11. Kik sárból készétett házba, testbe laknak,
   Kik az föld porából tűle fundáltattak,
 215  Az angyaloknál is bizonnyal gyarlóbbak,
   Kik sokban bántatnak, míg férgeknek jutnak.

  12. Estig poklul vesznek, ha reggel jól éltek,
   Azután az élők rájok sem tekintnek,
   És ha életekben bűnből ki nem térnek,
 220  Koporsójokon túl örök kínban vésznek.

  13. Kedves marhát vélek semmit el nem visznek,
   Itt az dicsőséget és mindent letésznek,
   Hogy bolondok voltak, éltekig nem tértek,
   Valóban megholtak, mert örökkül vésznek.”

Caput V.
   [E ]

 225 1. „Úrhoz kiálts, nosza, könyörögj Istennek,
   Lészen, ki meghallgat, csak tudd magad szentnek,
   Erről példájokat tekénts az szenteknek,
   Efféle veszélben szentek nem estenek.

  2. Az Isten ostora az bolondot bántja,
 230  Tökéletleneket  öli és faggatja.
   Tehát ha jó voltál, tested mire rontja?
   Inkább nagy bűnös vagy, hogy így sanyargatja.

230 Az tökéletleneket [szótagszámtöbblet, cezúra]
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  3. Erős gyükerezvén istentelent láttam,
   Jövő szerencséjén ottan iszonyodtam,
 235  Mert gyermekit gyámoltalan veszni láttam,
   Perit segéd nélkül veszti, megmondottam.

  4. Róla jövendölék: gyermeki mint vesznek,
   Idegenek, éhek ű vetésén élnek,
   Kik tövis közül is mindent kikeresnek,
 240  Marhájával szomjak, irigyek töltöznek.

  5. Oka mi? Nem az föld, hogy búza nem terem,
   Nem az földtűl esik, hogy csak burján terem,
   Mert az földdel bánjék ember, arra terem,
   Hogy kapája után az kű szikrát vessen.

 245 6. Példájol ezt mondom, hogy Istentűl vagyon,
   Nem egy történetből, hogy lator lakoljon,
   Mert az gonosz ember illik, nyavalyogjon,
   Mely szokott, hogy az láng, az füst égre fogjon.

  7. Azt, ha jól nem értem, Istentűl megkérdem,
 250  Mint homályos dolgot, én az Úrra vészem,
   Mert több fejthetetlen dolgait is nézem,
   Ki szántalan csodát tészen, úgy ismérem.

  8. Tudakozhatatlan nagy és sok ű dolga,
   Ki az föld színére esőjét bocsátja,
 255  Ki az magas székben az szegént hágtatja,
   Sírók, gyászolókat bútól szabadítja.

  9. Eszesek tanácsit ki megcsavarítja,
   Ravasz végezését megcsalatkoztatja,
   Ön ravaszságokban bölcseket megfogja,
 260  Okosok szándékát másfelé fordítja.

  10. Ravaszok tanácsát, eszét úgy megbontja,
   Hogy azki okos volt, azmi kell, nem látja,
   Sőt nappal, mint éjjel magát megakasztja,
   Délben hogy kezével útát tapogassa.

235 nincs cezúra
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 265 11. Ki az ű szegénit igen oltalmazza,
   Hatalmas kezével patvartól megtartja,
   Az elfogyottaknak ki nagy bizodalma,
   Az patvaros, szitkos nyelveket megfogja.

  12. Ugyan bódogságnak tarts, ha most Isten fedd,
 270  Mert az Mindenható jobbít, kit ne vess meg,
   Mert azon Úr sebhet, azon Úr gyógyít meg,
   Az mely kézzel megtört, azonnal épét meg.

  13. Azon Úr, csak légy jó, minden ügyben megtart,
   Hat vagy hét veszélben esel is, kiiktat,
 275  Hogy semmi gondodat te magad sem mondhatd,
   Mind hadban, drágában veszélből kiforgat.

  14. Elrejt pokol nyelvtől, hogy ne ártson neked,
   Jövő veszéltől is nem hágy ijedezned,
   Ha veszél vagy drága támad, csak neveted,
 280  Fenevadnak fogát sohul nem retteged.

  15. Rövid szóval: szentnek mindenekkel frigyi,
   Kiálló, hegyes kű lábodat nem sérti,
   Erdőn, mezőn az vad nem meri megmarni,
   Lakóhelye csendez, mert az Isten őrzi.

 285 16. Oltalmad Istened, eszedben veheted,
   Hogy akadály nélkül hol dolgodat tészed,
   Az földi fűszálnál több lészen gyermeked,
   Maradékod, híred annyéra terjeszted.

  17. Sok üdővel, jókor koporsódat éred,
 290  Mint egy ért gabona, asztagban ott véged,
   Ezeket mi hisszük és beszéljük néked,
   Vedd jó néven tűlönk, elmédben hánd-vessed.”

266 kezétűl [értelem]  281 frigye [rím]
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Caput VI.
   [J ]

  1. Így hányá Elifáz Jóbot és forgatá,
   Hogy bűnéért szenved, csak azt bizonítá,
 295  De mely nagy kín volna, Jób arra mutata,
   Elifáz szavára így felele, monda:

  2. „Mértékre egyfelől vajha nagy kínomat,
   Másfelől vetnétek átkozódásomat,
   Nagyobbnak lelnétek az én nyavalyámat,
 300  Tenger fövenyénél többnek az fájdalmat.***

  3. Úgyhogy ahhoz képest semmi, azmit mondtam,
   Sőt az nagy kín miatt eleget sem szóltam,
   Sőt az mit mondtam is, csak meg daraboltam,
   Az dolgokhoz képest tűrhetőven szóltam.

 305 4. Lelkem mert megfortyan, és nincsen mit tennem,
   Mert az Mindenható nyilai énbennem,
   Kiknek ű nagy mérge elfutott énbennem,
   Isten nagy hadával dulakozik lelkem.

  5. Ki látta, hogy szamár ríjon, ha ehetik?
 310  Vagy hogy az ökör ríj, ha étét megszerzik?
   Az ézetlen étket só nélkül hol eszik?
   Az tyúkmont só nélkül valyon s kik szeretik?

  6. Úgy vagyon én dolgom, ok nélkül nem rívok,
   Dísztelen, rút halált hogy fejemre hívok,
 315  És ízetlen étket de miért kívánok,
   Mit másszor utáltam, most enni akarok.

  7. Egészségben én is az haláltól féltem,
   Ki most édesb volna, hogynem mint életem,
   Vajha most az Isten ebből tenné kedvem,
 320  Azmit most kívánok, ha engedné érnem.

315 ugyanaz a kéz javítja, eredeti alak: nem
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  8. Bátor csak megölne, ám ugyan megtörne,
   Ugyan megszaggatna, csak elemésztene,
   Mert engemet ezzel ugyan örültetne,
   Azt akarnám, rajtam semmit ne kémélne.

 325 9. Óh, mint örülnék én, ha mind holtig verne,
   Az felséges Isten ne csak szóval érne,
   Ne csak beszédével engem ijegetne,
   Kitől nem rettegnék, köszönném, csak lenne.

  10. Nem gyarlóságomból halálom kívánom,
 330  De hogy nagy fájdalmam erőmmel nem bírom,
   Mert hogy szótlan tűrjem, nincs oly vastagságom,
   Mikor lészen végem, hogy lelkem így vonszom.

  11. Ugyan kő-é inam vagy acél-é testem?
   Ím, az fájdalommal ugyan igyekezem,
 335  Hogy meg ne győzhetne, minden erőm vetem,
   De nem állhatom el, és ebben csököntem.

  12. Mi bűnt töttem tehát, hogy úgy átkozódtam?
   Iszonyú kínomban Istenre mit mondtam?
   Több nyomorultak is tötték úgy, azt tudtam,
 340  Noha vigasztalták barátjok, azt láttam.

  13. Ti penig engemet, lám, csak pirongattok,
   Bűnömért vetett el az Úr, azt hányjátok,
   Nem könnyebbétetek, kegyetlenek vadtok,
   Gyengén fagyott révhez ti hasonlók vadtok.

 345 14. Az víz az folyamban vékonyon megfagyott,
   Kire porhó esett, s nem vastagodhatott,
   Sőt egy kis melegtől meg lágyult, olvadott,
   Elébbi útában ismét futamodott.

  15. Kin az úton járók menni ha akarnak,
 350  Héába rátartnak, igen bosszonkodnak,
   Maga hogy jégháton mehetnek, azt tudták,
   Témánba, Sábában menni, ha akartak.

342 vetetett el [szótagszámtöbblet]
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  16. Igen nagy károkkal onnan csak eltérnek,
   Ti, atyámfiai, vadtok ilyetének,
 355  Hogy kínom látjátok, mind elijedtetek,
   Mintha nagy dologra tikteket kérnélek.

  17. Tőletek kértem-e valamit, hogy féltek,
   Hogy erőtök szerént velem jól tégyetek,
   Pokol szerencsémből hogy ti kimentsetek,
 360  Vagy erős kezéből engem kivégyetek?

  18. Úr kezét énrajtam bűnömért mondjátok,
   Ottan szám befogom, csak megtanítsátok,
   Ha miben vétkeztem, no, mutogassátok,
   Erős az igazság, meggyőz, ha mondjátok.

 365 19. Sok szótokban melyik igaz, kinek állok,
   Semmi erős dolgot tűletek nem hallok,
   Csak költött okokból reám állottatok,
   Hamis beszédekkel engemet rongáltok.

  20. Kegyetlen feddéstek nem csak eget veri,
 370  De árva fejemet az kétségre viszi,
   Az barátság hasznát én fejem így érzi,
   Nyavalyás fejemet hogy barátom töri.

  21. Orcul azért jertek, szembe rám nézzetek,
   Az feleleteket jobban megértsétek,
 375  Hogyha én hazudok, ím, megisméritek,
   Ha én bűnös vagyok, újonnan nézzetek.

  22. Ne vessétek reám, hogy választ nem várok,
   No, ismét lássátok, hogy ártatlan vagyok,
   Az én kínomban is, ha hamisat mondok,
 380  Ha elveszett az én eszem, no, lássátok.”

373 Arcul [akrosztichon]
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Caput VII.
   [J ]

  1. „Tudom, szabott hossza ember életének,
   Élte napja földön, mint imez béresnek,
   Mint az izzadt szolga árnyékot fejének,
   Mint az béres kíván bért üdőtöltének.

 385 2. Én ugyan kívánom életem fogyását,
   Mert csak nyavalyával töltöm az én hómat,
   Ím, ma, s ím, holnap jű, úgy várom holtomat,
   Mert sohol nem lelem vigasztalásomat.

  3. Mikor főm lehajtom ágyban, azt gondolom,
 390  valjon s kélek-é fel, az napot ha látom?
   Az én nagy kínomban ágyban úgy forgódom,
   Esttől hosszú éjjel, az napot úgy várom.

  4. Porral és férgekkel testem rakva senyvedt,
   Hol mi rútság vagyon, mind abba öltözett,
 395  Bűröm, mind azon seb elcserepesedett,
   Nem csoda, ily rútot ha senki nem nézhet.

  5. Lenne hamar végem, életem úgy fogyna,
   Vászonban vetélő, mely hamar té-s-tova,
   Sőt, mennél hamarébb én végem eljutna,
 400  Kínomban reménség tovább ne bíztatna.

  6. Olyan, tudod Isten, mint szél, én életem,
   Világ javát kétszer nem nézheti szemem,
   Barátim sem laknak két életben velem,
   Csak te egyszer nézz meg, ottan kifut lelkem.

 405 7. Rövidet tart, úgy fut az felleg és oszlik,
   Így nem kél ki, az ki koporsóban fekszik,
   Nem tér örökében, másszor hon sem lakik,
   Lakta földön többé űtet sem emlétik.

394 öltözött [rím]
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  8. Ily keserűségben azért nem tűrhetem,
 410  Hogy számat ne nyissam, ne nyegjék rossz fejem,
   Sem tenger, sem cethal, Uram, az én lelkem,
   Hogy határba tartod, hogy nem hágysz kimennem.

  9. Jobb, ha én ágyamban magamat lenyomom,
   Kínomat aluva múlassam, gondolom,
 415  Így is, Uram, búmban te nem hágysz lassódnom,
   Iszonyú álmokkal rettegtetsz, ha nyugszom.

  10. Ottan csak akarnád, magamat felkötném,
   Életnél akármely veszélt inkább venném,
   Nem kérlek, örökké hogy világot éljem,
 420  Csak kevéssé állj meg, lá, mely pára lelkem.

  11. Böcsbe, tisztességbe embert mire tartod?
   Mire vigyázsz így rá, lám, mindennap látod,
   Így gondját viseled, neveled, táplálod,
   Minden szempillantáson mire nem tágítod?

 425 12. Ugyan nem tágítasz, de meddig nem hágysz el?
   Mire nem tágítasz, míg nyálam nyeljem el,
   Ha ellened véttem, azért vesztesz-é el?
   Medgyek, ha mindent látsz, mindent nézsz nagy szemmel.

  13. Mire teremtettél ellened engemet,
 430  Hogy neked magammal tégyek én csak terhet,
   Vagy hogy nem veszed el rólam bűneimet,
   Mire nem törlöd el testemről vétkemet?

  14. Tedd azt, hadd halljak meg, hadd bújjam az földben,
   Ne érezzem holnap ostorod testemben,
 435  Vagy ha jóm akarod, vígy jó egészségben,
   Ha meghalok, nem lesz, hol tégy jól testemben.”

420 [szótagszámtöbblet] 
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Caput VIII.
   B

  1. Az keserves Jóbnak Bildád így felele:
   „Meddig dúlsz-fúlsz, feddesz, meddig mégy el benne
   Ez kemény zajgással meddig fúsz Istenre,
 440  Mintha Isten hamist, törvéntelent tenne?

  2. Minem vétett az Úr, hogy gyermekid vesztek,
   Kik bizony bűnösök, hogy így elsüllyedtek,
   Ily szörnyű koporsót bűnért érdemlettek,
   Igaz ítéletből sokat nem élhettek.

 445 3. Fejedről csak Istent idején megleljed,
   Úr kedvét keressed, szűből16megkövessed,
   Ha tiszta jámbor vagy, meghidd, hogy teneked
   Sok szép jókat mutat, megépéti tested.

  4. Úgy feltisztel, épét, vígasztal, örültet,
 450  Hogy rossznak isméred régi szerencsédet,
   És naggyal bódogbnak utolsó erődet,
   Te jámborságodért Isten ollyal szeret.

  5. Intézd el és kérdezd az régi üdőket,
   Értekezzél, firtasd csak az vén népeket,
 455  Mert mi minap löttünk, tudonk csak keveset,
   Mert csak egy árnyéknak ismérjük üdőnket.

  6. Téged az vén népek bizony megtanítnak,
   Ha kérded, bölcs ésszel te néked így szólnak:
   Hol láttad víz nélkül nőttét az kákának?
 460  Hol láttad tőkével termését az sásnak?

  7. Igen zöld mindenik, s azért nem aratják,
   De minden fű előtt asznak el, azt látják,
   Így járnak mindazok, kik Istent elhagyták,
   Reménségek elvész, kik csak színt tartottak.

446 szűbő [értelem]  462 De minden zöld fű előtt asznak el, azt látják [szótagszámtöbblet]
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 465 8. Sőt egy pók házához annak bizodalma,
   Bűnös az mit remél, veszett, meg sem kapja,
   Az pók háza eldűl, ha ember azt fogja,
   Nem áll merőn, ha ott magát takargatja.

  9. Plántálj jó gyümölcsfát bátor az napfényre,
 470  Nem fogja meg nőttét annak az nap heve,
   Nagy rakás kű közt is megnő ű gyökere,
   Minden veszél ellen magasan nő égre.

  10. Azt egy helyről másra bátor költöztessed,
   Vagy kivágd, hogy helyét ingyen se ismérjed,
 475  Ugyan örül neki, hogy így vesztegetéd,
   Sűrőn, mint egy ecet, gyükerén nő ismét.

  11. Tudjad, az szent jámbor hogy éltében ilyen,
   Nyers és ugyan újol az pokol szerencsén,
   Nem gyűlöl, nem ver, veszt azért jámbort Isten,
 480  De viszont latrot is nem fog, higgyed, kézen.

  12. Inkább ha szent s jó léssz, téged megörültet,
   Te szádra, nyelvedre tészen víg éneket,
   Rút szégyenben hozza te ellenségidet,
   Az kik jót gyűlölnek, elveszti helyeket.”

Caput IX.
   J

 485 1. Ez két barátjának szent Jób így felele:
   „Úgy vagyon, jól tudom, nincs, kinek nincs bűne,
   Isten előtt egy sincs, és Istenre nézve
   Nincs az Úrhoz képest tökéletessége.

  2. Nem perelhet senki, sőt ha perl is vele,
 490  Nem tud megfelelni ezer közül egyre,
   Mert bölcs, mert hatalmas és nagy az Úr keze,
   Az ki vele perlett, meg senki nem nyerte.

RMKT-Bogáti.indb   249RMKT-Bogáti.indb   249 2018. 05. 14.   16:26:372018. 05. 14.   16:26:37



250 BIBLIAI PARAFRÁZISOK

  3. Sebes haragjában tör-bont nagy hegyeket,
   Okát mi nem értjük, hogy elhányja űket,
 495  Helyéből kiveti, reszketteti földet,
   Az földnek oszlopit rázza és gyükerét .

  4. Ki ha mondja, az nap égre fel nem támad,
   Ha pecséttel tiltja, az csillag fént nem ad,
   Ű lapította ki az eget, mint padlást,
 500  Az mély, bús tengeren szárazon ű járhat.

  5. Úr műve az Göncöl, Fiastyúk, Kasza húgya,
   Délre az nagy égnek rejtett sok csillaga,
   Csoda foghatatlan, sok s nagy az Úr dolga,
   Nem mehet végére ember okossága.

 505 6. Az én szemem előtt menjen, el sem látom,
   Ha előttem jár-kél, én meg nem foghatom.
   Ha kit ű elvészen, ki veszi meg valyon,
   Ki meri kérdeni, mit mível, s mi okon?

  7. Mikor búsult, senki űt le nem köthette,
 510  Az bűnös urakat hogy kettő nem törte,
   Mentől inkább én ha perelnék űvele,
   Bátor mint szedett gyöngy, beszédem szép lenne.

  8. Felelni nem mernék, bátor igaz volnék,
   De bírámhoz esném, hogyha hamis volnék,
 515  Kiben könyörgésem, ha meghallgattatnék,
   Hogy szóm fülébe ment, szűvem kételkednék.

  9. Utolsó veszéllel, csapással hamar vert,
   Sok sebbel méltatlan megrakott s kesergett,
   Megpihennem sem hágy, sem vár feleletet,
 520  Hogy szómmal hamisnak ne mutassam űtet.

496 gyükerit [rím]  500 tengere [értelem] 501 Kasza húgy [rím]  514 esnem [értelem]
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  10. Így ha erőm vetem, erősebb az Isten,
   Ha perlek, nincs tanóm, prókátorom sincsen,
   Magam igazítom, reám áll én nyelvem,
   Mert Isten vezeti, így is veszt bűntelen.

 525 11. Tiszta legyek, bátor, mert bűnöm nem tudom,
   Magam úgysem bízom, életem utálom,
   Isten soha nem más, rövideden ez szóm,
   Mind bűnöst, bűntelent ű ver, én azt tartom.

  12. Ez világ sok latrit hertelen bünteti,
 530  Az jók nyavalyáját vontatja, neveti,
   Ím, az földet élni latroknak engedi,
   Az urak személyét így tekénti, őrzi.

  13. Taníts meg, ki ez, hol, azki ezt míveli,
   Hol nem Isten tészi, vagy ezt mire szerzi,
 535  Üdőm az postánál sebesb, fut, úgy űzi,
   Semmi vígasságát én lelkem nem érzi.

  14. Siet üdőm, mint hajó parthoz igen megyen,
   Mint sas az prédára repül nagy sebesen,
   Mondanám az panaszt, szűvemből kivetném,
 540  Víg színt veszek elő, bánatom felejtém.

  15. Az sok veszélt tudom, kiktől mind rettegek,
   Tudván, hogy örömet messze nem vihetek,
   Ha Úrral ártatlan pattogok, én vétek,
   Ha kérdem, miért ver ennyit, mit kesergek.

 545 16. Porhó vízzel mossam bátor én testemet,
   Forrásból tisztítsam bátor kezeimet,
   Úgy földhöz gyalázta Uram életemet,
   Hogy még ruháim is utálnak engemet.

537 [szótagszámtöbblet]
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  17. Isten nem is ember, mint én, hogy vetődjem,
 550  Vele perben menjek, s okadásra kérdjem ,
   Bírót sem foghatok, ki meglássa ügyem,
   Ki előtt én nyerjem, vagy Istent megmérjem.

  18. Egy kevéssé rólam vesszőjét elvegye,
   Lelkem ily iszonyún csak ne rettegtesse,
 555  Vele majd beszélek, csak ne féljek tűle,
   Mert míg így rettegtet, nincs lelkemnek esze.”

Caput X.
   [J ]

  1. „Nem kévánok élni, eluntam magamat,
   Azért megbocsátom panasznak az zablát,
   Búmban így szólítom az mennyei Urat:
 560  »Ne kárhoztasd bűnnel ily veszett szolgádat.

  2. Sőt mondd meg, mi okon így versz, velem perlesz,
   Miért tetszik neked, hogy nyomorgatsz, vesztesz,
   Hogy kezed szép művét, utálsz, s így süllyesztesz,
   Az istentelenek életének kedvezsz?

 565 3. Jár-é, mint embernek, testi-é te szemed?
   Vagy az mint emberek, az dolgot úgy nézed?
   Oly-é, mint embernek, üdőd vagy életed?
   Oly-é, mint együnknek, te számos esztendőd?

  4. Ugyan ember vagy-é, hogy az én bűnömet
 570  Nézed, tudakozod, s azért versz engemet?
   Lám, tudod, jól éltem, láttad életemet,
   Noha senki engem kezedből nem menthet.

  5. Semmi tagom nincsen, kit te nem készétél,
   Tehát miért vesztél, már ugyan elnyelél,
 575  Gondold meg, agyagból miképpen felszerzél,
   Hát ilyen szép művet porrá mire tevél?

550 kérdjen [értelem, rím]
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  6. Te, mint oltott tejet, az formában öntél,
   Mint egy sajtnyomóban, gyúrál, ölgyelétél,
   Bűrrel és lágy hússal engem öltöztetél,
 580  Csonttal, érrel, ínnal megelevenétél.

  7. Így életet adál, és sok jóval tartál,
   Lelkemet mind őrzéd, hozzám oly jól látál,
   Ilyeket szűvedben te mind titkon tartál,
   Tudtam így jól, hogy ez mind csak terajtad áll.

 585 8. Tehát ha vétkeztem, azt te mire nézted?
   Bűnömmel elmennem soha nem engedted,
   Én fejemnek nagy jaj, ha vétek ellened,
   De ha nem vétek is, félek szólni veled.

  9. Igaz legyek bátor, szarvat nem emelek,
 590  Hogy keserűségben, szégyenben ne legyek,
   Ez nyomorúságra mikoron tekéntek,
   Jámbornak mondani ily veszettet nem merek.20

  10. Azért bár nyavalyám nőne, marna halál,
   Mint fene oroszlán, engemet vadásznál,
 595  Hallatlan veszéllel másszor is megcsapnál,
   Mint oly tanóiddal ismét rám állanál.

  11. Ezeknél keményben testemben faggatnál,
   Ennél kegyetlenbül bátor megvagdalnál,
   Sok nyavalyák után sokabbal rontanál,
 600  Féreggel, fekéllyel hamar elfogyatnál.

  12. No, már mire hoztál anyám méhébűl ki?
   Hogy nem holtam ott, ne látott volna senki.
   Most az volnék, mintha voltam volna semmi,
   Sírban kelvén, mihelt én anyám költött ki.

 605 13. Én üdőm mely rövid, álljon el már rólam,
   Már csak vegyek lelket, kezedtűl nyughassam.«
   Hagyjon békét Isten, míg oda nem juttam,
   Az honnan megtérni soha nem kívántam.

592 [szótagszámtöbblet]
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  14. Dísztelen, setét föld az, ahová mégyek,
 610  Homály, árnyékország, az honnan megtérek,
   Rend nélkül való hely, kit halálnak értek,
   Ahol egy világa az napnak, az éjnek.”

Caput XI.
   S

  1. Ez beszédért Jóbot Sófár így dorgálá:
   „Nem kell-é felelni semmit ez sok szóra?
 615  Jámbor-é az, azki nyelvét meg nem tartja?
   Az sok szóval magát ki jámboríthatja?

  2. Ím, majd az sok jámbor szódat csak elhallja,
   Sok cselegésedre csak száját sem tátja,
   Kérkedel, hogy nyelved, tudományod tiszta,
 620  Életedben nincsen Úr láttára hiba.

  3. Ellened az Isten vajha felállana,
   Titkos bölcsességet elődben forgatna,
   Érdemedből nyilván kétannyéval csapna,
   De tudd, hogy bűnödnek felét megbocsátta.

 625 4. Setét belső titkját Istennek nem nézhetd,
   Akármint keresd is, egészlen nem érted,
   Ki magasb az égnél, tehát hogy ismérhetd,
   Az pokolnál mélyebb, tehát mint tekénthetd?

  5. Tengernél is szélesb, mély az Úr tanácsa,
 630  Ez nagy földnél hosszabb, oly nagy az ű dolga,
   Kit sokképpen forgat, rejti s kifordítja,
   Ki tiltja tanácsát, hogy így ne hordozza.

  6. Ki minden dolgában nagy eszét mutatja,
   Mert az ember semmi, hajló bűnös, látja,
 635  Színetlen, eszetlen, dúlva üres agya,
   Szamárul született, bolond Ádám fia.
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  7. Úgy tudd tehát, hogyha szűved jól készéted,
   Tiszta kezed, szűved Istenhez emeled,
   Ha mi bűn kezeden, tűle messze teszed,
 640  Ha semmi bűnt nem hagysz lakni együtt veled.

  8. Orcád bízván, bátron Istenhez emeled,
   Tiszta színnel, szűvel jársz, bíztathatd lelked,
   Búdat, nyavalyádat annyira felejted,
   Hogy mint elment vizet, csak úgyan emléted.

 645 9. Te teljes életed délnél fényesb lészen,
   Holval mely világos, személyed oly lészen,
   Reménséged igaz, tökéletes lészen,
   Mint erős palánkban, lelked bátron lészen.

  10. Igen bátron nyugszol, senki nem rettent fel,
 650  Sok könyörög neked, előtted süvegel,
   Istentelen szeme apad, sem futhat el,
   Minden tehetsége, lelke kín és veszél.”

Caput XII.
   J

  1. Ez pirongatásra Jób ezképpen szóla:
   „Csak ti tudtok mindent, de csak paraszt módra,
 655  Rólatok sem marad az bölcsesség másra,
   Ha meghaltok, ím, mind juttok bolondságra.

  2. Sőt nekem is vagyon szűvem, mint tinektek,
   Én sem vagyok rosszabb, mint akármelyőtek,
   De ki nem tudja azt, azmit beszélletek,
 660  Barátim, méltatlan csúfoltok, nevettek.

  3. Panaszt tészen az szent s könyörög Istennek,
   Ki meg is hallgatja szavát szent embernek,
   Tökéletes jámbort mikoron nevetnek,
   Nyavalyára nézve jót latornak vélnek.

651 ugyanaz a kéz javítja: eped  658 akármelyőtök [rím]
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 665 4. Iszöget vagy gyortyát az nyugvó nem kíván,
   Mert járónak való az világ ű útán,
   Egészséges, marhás így nevethet rajtam,
   De ha ebben főne, mást mondana rólam.

  5. Urak az tolvajok, az latrok bódogok,
 670  Rakva jóval házok, életekben bátrok,
   Az Isten-bosszontók, az bálványimádók,
   Kik kézben hordozzák az istent, jól laknak.

  6. Se mennyre, se vízre nem menj, itt is érthetd,
   Isten bölcsességét és Istent ismérhetd,
 675  Az oktalan barmot, az madarat kérdjed,
   Beszélj az halakkal, az földtűl is értsed.

  7. Annyé termett állat elődben támasztja,
   Isten bölcsességét nyilván magyarázza,
   Ki nem tudná, hogy ezt mind Isten csenálta,
 680  Minden élő lelkét ki kezében tartja.

  8. Régi népek voltak, meglássátok szómat,
   Mert az fül próbálja akárkinek szavát,
   Az száj, az ény látja az éteknek savát,
   Vénembernél az ész, üdő hoz tudománt.

 685 9. De azki bölcs, erős, az tanácsos, eszes,
   Ű valamit megtör, nem lehet épséges,
   Az kit ű megrekeszt, nem oldja el kezes,
   Megfogja az vizet, semmi nem lesz nedves.

  10. Útát ha az víznek megnyitja, mindent veszt,
 690  Űnála az erő, az ok, az bölcs szerzet,
   Tűle az tévelygő, tűle az ki téveszt,
   Tűle, hogy az tanács, az bíró eszén veszt.

  11. Az bölcsek tanácsát ű megbolondítja,
   Királyok kötelét, birtokát megbontja,
 695  Ismét ű övökre az kardot felköti,
   Az koronát ismét ű fejekbe rakja.
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  12. Papokat rabságra és urakat adja,
   Oly erős nem lehet, hogy fel nem fordítja,
   Ű éles nyelveket könnyen megnémétja,
 700  Vénektűl eszeket, tanácsot elfosztja.

  13. Ő nagy kisebbségre az urakat hányja,
   Az hatalmasoknak nyakokat megvágja,
   Setétből az titkot napvilágra hozza,
   Az vak homály éjet napfényre virrasztja.

 705 14. Ront imez nemzetet, amazt magasztalja,
   Azmelyet megnevelt, ismeg elfogyatja,
   Ország fű népétől az szűvét elfosztja,
   Mint utatlan pusztán űket tíbolyítja.

  15. Fogyatlan setétben urak ettől járnak,
 710  Mint vakok s részegek, kézzel tapogatnak,
   Szememnél, fülemnél ezek nyilván vadnak,
   Láttam és hallottam, s kértem, mitől vadnak.”

Caput XIII.
    [J ]

  1. „Én is tudok annyit, mint ti, s én is értek,
   De Istennel szólni, vetődni eredek,
 715  Mert ti rám s az Úrra hamisat költetek,
   Rossz urvosok vadtok, mert nem segétetek.

  2. Rám ne kákognátok, hallgattatok volna,
   Titeket bölcseknek ítéltelek volna,
   Nosza, hallgassatok okoskodásomra,
 720  Ím, megvetekedem, hallgassatok szómra.

  3. Ti hogy mertek szólni gonoszt az Istenre,
   Hamisat, álnokot ilyen nagy felségre,
   Talám tekéntetek kedvre és személyre,
   Vélitek-é, hogy megvetődhedtek véle?

715 költötök [rím]  724 nincs cezúra 
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 725 4. Valyon s jól jártok-é, ha ű fog hozzátok,
   Valyon, mint egy embert, játszódtathatjátok?
   Keményen megforgat, ha indol reátok,
   Hogy kedvért hamisat űreá forgattok.

  5. Ily felség személyét hogy nem gondoljátok,
 730  Nem féltek, hogy róla gonoszt ne mondjatok,
   Jutna eszetekben, porok, hamuk vadtok,
   Testetek csak agyag, tűle úgy tartsatok.

  6. Rajtam az valami esik, de ím, szólok:
   Hallgassatok ide, talám megfordulok.
 735  Mire vesztem magam, ki húsomon rágok?
   Lelkem teneremben, hogy Istennel szólok.

  7. Megöljön is nyilván, vele szemben mégyek,
   Nyavalyám okáról Istenemtől kérdek,
   Mert nem érdemlettem, jót ád életemnek,
 740  Mert ű eleiben úta nincs bűnösnek.

  8. Az én beszédemre jól ráhallgassatok,
   Vegyétek esztekben,23azmit én forgatok,
   Szómat elgondoltam, ím, törvényre szállok,
   Tudom, hogy magamban én bűnt nem találok.

 745 9. Lelkem ezt ítéli, de ha ű szemben áll,
   Ottan megnémolok, bátorságom eláll,
   Ha nem bántasz, Uram, engem két dologgal,
   Színed eleiben állok bátorsággal.

  10. Az te kezed súlyát tedd messze éntőlem,
 750  Se kemény törvénnyel ne rettegtess engem,
   Bár szólíts elővé, s kész leszek felelnem,
   Vagy hadd idézzelek, s te felelj meg nékem.

  11. Perben, no, nevezd meg, mennyi s hány én vétkem,
   Mutasd meg, ellened hol, mit cselekedtem,
 755  De miért rejted el színedet előlem,
   Miért vettél s tartasz ellenségnek engem?

742 ezsekben
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  12. Egy hulló levelet rázsz-é ugyan fáján?
   Aszú szalmaszálat űzhetsz-é föld hátán?
   Minden apró bűnért, hogy igen csípsz rajtam,
 760  Gyermeki dolgimért most is támadsz reám.

  13. Kalodába csípted járó két lábomat,
   Hová futnék, ha megkötted utaimat,
   Anélkül is fogyok, ájolok, mint rothadt,
   Mint molyötte posztó, ki szakadton szakad.”

Caput XIV.
   [J ]

 765 1. „Ki kurta idejű, azki asszony fia,
   Torkig ül az búban, azmíg az bűrt vonssza,
   Mint egy most nőtt virág, kit lecsíp az kasza,
   Mint egy árnyék, úgy fut, sohol sem tart soká.

  2. Azért mégis erre nyitva tartod szemed,
 770  Ez futó, rossz férget törvényre idézed,
   Senki az ocsmányból mosottat nem tehet,
   Ember, hogy ne essék, arról nem felelhet.

  3. Napit ha elnézted, ha határát tötted,
   Kit egy holnappal is továbbá nem tehet,
 775  Hadd élje meg vígan ez rövid életet,
   Hogy végre, mint béres, meghalljon örömest.

  4. Tudom, ha kivágják, sarkán kinő az fa,
   Ha gyükere megvész, vagy meg az dereka,
   Vagyon reménsége, nedvesség urvosa,
 780  Megnő, megvirágzik, gyümölcsöz, mint plánta.

  5. Ember penig mikor meghal, hová leszen?
   Elfoly az folyóvíz, ha nincs víz tengeren,
   Az ember sem kel fel, hogy halálhoz megyen,
   Álmából nem támad, míg az ég így leszen.

 785 6. Sérbe csak búhatnám, míg haragod szólna,

760 dolgaimért [szótagszámtöbblet]  762 nincs cezúra  765 fölötte ugyanaz a kéz: rövid
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   Tudhatnám, jókedved mikoron fordulna,
   Hadd tudjam, ha az holt feltámad valaha,
   Míg élek, mert vágyódom más állapatra.

  7. Nevemen hísz akkor, s én is megfelelek,
 790  Jókedved mutatod ily kezed művéhez,
   De most minden nyomom megolvasod, nézed,
   Kinn ottan versz, noha bűnömet nem leled.

  8. Ugyan ha nézed is, egy marok én bűnem,
   Kit te nyalábbá kötsz, s hozzátéssz ellenem,
 795  Lám, erős hegy s kűszál helyéből kimegyen,
   Árvíz mindent elmos, föld-színről elviszen.

  9. Lám, minden elmúlik, avagy megváltozik,
   Csak az nyomorulthoz halál nem érkezik,
   Mert te cséplesz rajta, míg ugyan elavik,
 800  Színe fogyva hagyod, végre úgy kimúlik.

  10. Lelke fogyva, akkor gondolni sem tudja,
   Sokba semmi benne, ű gyermekit hagyja,
   Csak az beteg test ezt, az míg léh, fájlalja,
   Csak az lelke dúl-fúl, míglen azt kifújja.”

Pars secunda
Caput XV.

 805 1. Az keserves beteg barátit meghányá,
   Az kínban is magát eddig igazítá,
   Szinte bűntelennek de magát nem vallá,
   Istent is igaznak ez versekben mondá.

788 nincs cezúra  793 bűnöm [rím]
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   E

  2. Rend szerént Elifáz ismét előszóla:
 810  „Bölcs-é az, azkinek ily szeles válasza,
   Szeles tudománnyal hallgatót megrakja,
   Hitván, rossz okokkal dolgát így támasztja?

  3. Untatsz csak beszéddel, s hütönk tántorítod,
   Az Istenhez való könyörgést úgy rontod,
 815  Mert tennen szájaddal te bűnödet vallod,
   Noha ravasz nyelvvel azt igen simítod.

  4. Ím, nem én, de nyelved tégedet kárhoztat,
   Az tennen ajakad, ím, tereád vallat,
   Mindennél régibbnek tartod-é magadat,
 820  Az hegyeknél elébb született bölcs magzat?

  5. Istennek titkait mert csak te tanoltad,
   Az nagy bölcsességet csak tehozzád fogtad,
   Az mit mi nem tudnánk, ha tudsz, te mondj olyant,
   Mit értesz, az mit más nem ért, avagy nem lát.

 825 6. Nálonk is vén ember, s miköztünk is vagyon,
   Az agg apádnál is üdősb, ki jót tudjon,
   Isten szava nálad kis becsűben vagyon,
   Kivel vigasztalnánk, hamis számban vagyon.

  7. Az nagy kevélységben eszed el feledted,
 830  Ily negédségedet kimutatja szemed,
   Hogy Isten ellen is lelkedet emeled,
   Hogy ily beszédekkel az felséget sérted.

  8. Ki lött még anyától, az ki volna tiszta?
   Kicsoda ártatlan, ki Istent nem bántja?
 835  Ki még szentire is űmagát nem bízza,
   Kinek ítéletin ég sem elég tiszta.

819 régiebbnek [szótagszámtöbblet, cezúra] 
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  9. Utálatosb, ocsmánb sokkal Ádám magva,
   Ki, mint veszett szomjú, az bűnt ugyan issza,
   Megtanítlak majdan, csak hallgass jól reá,
 840  Az mit nagy bizonnyal tudok, halld meg jódra.

  10. Az ű bölcs atyjoktól atyáink tanoltak,
   Tűlönk is atyáink ezt el nem titkolták,
   Azzal szerencsésen hazájokat bírták,
   Azzal ellenségtűl földök oltalmazták.

 845 11. Teljes éltig retteg, fél az istentelen,
   Sok idejét gondban tölti az kegyetlen,
   Rettegtető zaj zeng mindenkor fülében,
   Tetszik rajta vadnak, mikor csendez minden.

  12. Ingyen sem hiszi, hogy az éjből kikeljen,
 850  Ellensége ha jű, őrt áll, nézi nagy fenn,
   Szűk üdőn búdosik, élést lel nehezen,
   Tudván, hogy érdemli, hogy így verje Isten.

  13. Törődik mindenkor, pokol úgy fogdossa,
   Mint királ nagy hada, udvarát gond állja,
 855  Mert kezét Istenre, az égre nyújtotta,
   Mindenható ellen ű inát felhúzta.

  14. Azért az Úr siet, mestert nyakon kapja,
   Paizsból, fegyverből az bűnöst kirázza,
   Mert pofája lefügg, magát csak hízlalta,
 860  Kövértől oldala, ragyog hájtól fara.

  15. Nagy házakat rakat, ahol puszta vala,
   Romlott város, várhely házának kűhalma,
   De sem kéncse nem tart, sem vár, sem palota,
   Földön soká nem tart ilyennek jószága.

 865 16. Nem vál meg setéttől, tűzre kél ű ágja,
   Fáját, csemetéjét Úr szele szaggatja,
   Nem hiszen, mert az jó szerencse megcsalta,
   Ki dolgát véletlen nála megmásolja.

854 királt [értelem]
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  17. Erejében hal meg, idejét sem tölti,
 870  Virágát, szöldségét az ága sem éri,
   Mint szőlő egresit egy erő leüti,
   Mint olaj virágát, üdő előtt veri.

  18. Olyan magvaszakadt nagy sok istentelen,
   Tűz emészti házát, az ki kap az pénzen,
 875  Ki az bűnt elszánta, de ereje nincsen,
   Álnokságot forgat, ilyen vége leszen.”

Caput XVI.
   J

  1. Kedvetlen az szent Jób Elifáznak monda:
   „Ezféle beszédet hallottam gyakorta,
   Poklul vigasztaltok ti mind csak nagy búmra,
 880  Ezféle beszédnek valyon s ha lesz fogyta?

  2. Ki mit ad érette, hogy vesztegetsz szóddal?
   Én is cseleghetnék ilyent, mint te, számmal,
   Ha ti így nyegnétek, s bírnék én magammal,
   Ha megcserélhetnénk ily állapatonkkal.

 885 3. Úgy, mint ti most velem, én nem cselekedném,
   De nyavalyátokhoz szabnám én beszédem,
   Keserűségteken csavargatnám fejem,
   Megvigasztalnálak, ha fogna intésem.

  4. Lám, én akár szóljak, keservem nem szűnik,
 890  S akármit hallgassak, jajom nem távozik,
   Mert az Isten fáraszt, környülem forgódik,
   Mindentől elfoszta, testem is vesződik.

  5. Testem ráncba szedte, tanóságul adta,
   Előbbi képemet mind megváltoztatta,
 895  Én aszú testemet valaki meglátja,
   Mi fájdalmam vagyon, ha ismért, tudhatja.

RMKT-Bogáti.indb   263RMKT-Bogáti.indb   263 2018. 05. 14.   16:26:382018. 05. 14.   16:26:38



264 BIBLIAI PARAFRÁZISOK

  6. Az Úr, mint ellenség, rám fogat csikorgat,
   Szemét villogtatja, lefogat, úgy szaggat,
   Ezek az barátim rám tátták szájokat,
 900  Kedvek töltik búmban, csapdossák pofámat.

  7. Hóhérkézben adott, és megkötöztetett,
   Istentelen által az földre leejtett,
   Nyakon kapva jó szerencsémből levetett,28

   Öszvetört, faggatott, engem célul vetett.

 905 8. Engem kémélletlen nyilaival lőtet,
   Testem kettőszakadt, kivötte epémet,
   Sok rendbeli sebbel ugyan megepesztett,
   Úgy, mint erős vitéz, vagdalt, öklöldezett.

  9. Bűrömet bánattal én zsákba varrottam,
 910  Fejem szarvát porral meghántam, gyaláztam,
   Orcám dagadt, szennyes, hogy szemem kisírtam,
   Setét éj fogott meg, halál képe rajtam.

  10. Ezt nem érdemlettem, mert életem tiszta,
   Bátron könyörögjek, lelkem azt mutatja.
 915  Föld, ne rejts el, ha ki vérét kezem ontja,
   Ha bűnt töttem, szómat Isten meg ne hallja.

  11. Tanóm Isten mennyben, ki felül mindent lát,
   Sok szóval barátom tehát héába bánt,
   Lelkemből Istenhez szemem könyvet hullat,
 920  Ki tudja, ha véttem, kit nyilván kimutat.

  12. Istennek egyszersmind s néktek választ tészek,
   Hogy én nem bűnömért ily veszélt szenvedek,
   Mivelhogy éltemben már véget ismérek,
   Hogy oly útra mégyek, kiről meg nem térek.”

903 nincs cezúra  908 öklöldözött [rím]
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Caput XVII.
   [J ]

 925 1. „Ragadt alig lelkem, majd elfogy életem,
   Gyertyám megaluszik, koporsóm előttem,
   Ugyanis gonoszok, csúfok laknak velem,
   Kiknek bosszontásán fáj és eped lelkem.

  2. Ámbár fogadjuk fel, hogy én igaz vagyok,
 930  Isten csak adj kezest, olyat, kit kívánok,
   Barátimat ne add, mert mind tudatlanok,
   Ki érted feleljen, oly kezest kívánok.

  3. Tudó hamis, az ki másnak hízelkedik,
   Annak fiainak szemét varjak eszik,
 935  Magva reménsége annak fogyatkozik,
   Rólatok magyarán szólnom tehát illik.

  4. Isten egy példájul, lám, engemet vetett,
   Rólam beszél minden, reám mutat, nevet,
   Úgy, hogy búmban szemem homályos, megveszett,
 940  Minden tagom árnyék, oly könnyen eldűlhet.

  5. Oly ha az jámborok ezt látván ébrednek,
   Ám lásd, ha az szentek latrok ellen kelnek,
   Az szent élet után, gondold, ha sietnek,
   Az tiszta kezűvek, lásd, ha erősödnek.

 945 6. Eredjetek haza, bár menjetek tűlem,
   Mert bennetek bölcset én egyet sem leltem,
   Mind jó üdőm elmúlt, mind tanácsom, eszem,
   Szűvem gondolatit elő sem vihetem.

  7. Teljes éjet nappá az bú bennem tészen,
 950  Mind éjem, napom egy égszínően mégyen,
   Ha mi kicsént nyugszom, halál az énnékem,
   Mint ha setét pokol, ahol akkor fekszem.

945 menjetek el tűlem [szótagszámtöbblet]  951 nyugszom is [szótagszámtöbblet]
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  8. Sírem, hol vagy: atyám; férgek: anyám s húgom.
   Ezt kiáltom búmban, mert hol bizodalmom?
 955  Azt ha ti láttjátok, az csak én koporsóm,
   Kivel porban szállok, hiszem, ott megnyugszom.”

Caput XVIII.
   B

  1. Az dorgálast Jóbtúl Bildád nem szenvedé,
   Monda: „Beszédteknek leszen-é már vége?
   Tanoljatok elébb, s úgy keljünk beszédre,
 960  Ne essék értetlen valaki beszéde.

  2. Pórul téssz, hogy szinte barmokhoz vetsz minket,
   Oly mosdatlanoknak ítélsz embereket,
   Ha így vesztegeted búdban te elmédet,
   Illik-é, hogy Isten megmozdítsa földet?

 965 3. Idővel az bűnös gyortyája megszűnik,
   Ű tüzének lángja nem örökké fénlik,
   Ű háza világa setétségre válik,
   Szerencse lámpása bűnöstűl elesik.

  4. Erős üdőkorba lába tántorodik,
 970  Nagy eszében rútul csalatik, úgy esik,
   Mint egy vetett tőrben vadat, úgyan űzik,
   Ahol nincs is háló, kelepcében esik.

  5. Nagy erősen sarkát az csiklye megkapja,
   Ha egyszer megfogja, szomjan hozzászíja,
 975  Mert vetve az csiklye, de lator nem látja,
   Földön az kelepce útba latrot várja.

  6. Tíl-túl sok rettegés köröslen-körüle,
   Valahova lépik, lábánál veszélye,
   Az mit kéván mint éh, nincs arra értéke,
 980  Jobbra-balra készen áll ű veszedelme.
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  7. Idő előtt kellő szép húsát leeszi,
   Halál első fia tagit elemészti,
   Mihez inkább bíznék, házától kiveszti,
   Az poklok királyát kiből hamar éri.

 985 8. Az ű örökében más, nem övé lakik,
   Sőt ű háza helyét kénkővel bevetik,
   Alól is gyükere kiasz, mert megmetszik,
   Feljül ága kivész, mert megarattatik.

  9. Már emlékezeti, földről elvész neve,
 990  Tanácsba jámborok közt nem marad híre,
   Mert az szép világról taszítják setétre,
   Az kerek világból kihajtják veszélre.

  10. Ettől sem fiú nem marad, sem unoka,
   Nagy jószágba semmi vérét nem hagyhatja,
 995  Azután halálát ki hallja, csodálja,
   Iszonyodik rajta, az ki ugyan látja.

  11. Nyilván tudjad, hogy ez bűnös állapatja,
   Az istentelennek így lesz végre dolga,
   Az ki az nagy Istent tudni sem akarta,
 1000  Szent törvényét sokkal inkább nem tartotta.”

Caput XIX.
   J

  1. „Tűrjem-é”, úgy mond Jób, „hogy így fárasztotok,
   Beszéddel lelkemet meddig fonnyasztjátok,
   Tized úttal bosszú szégyennel gyaláztok,
   Nyavalyást rontani hogy nem általljátok?

 1005 2. Ím, azmint vetitek, ha igen vétkeztem,
   S ugyan nem tágítom én nagy tévelygésem,
   Bűnömért ha nyilván feddetek ellenem,
   Hogy megnyomorodtam, ezzel öltök engem.
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  3. Vétkem felett Isten mindazáltal faggat,
 1010  Hogy ily bú hálóban kapott, ki sem bocsát,
   Ne kegyetlenkedjék, kérem, meg sem hallgat,
   Úgy tetszik, sok szómra sem teszen igazat.

  4. El ne szaladhassak, ösvényem berakta,
   Mely úton elmennék, homállyal befogta,
 1015  Minden dicsőségtűl ugyan pusztán hagya,
   Fejem koronáját mert tűlem elfosztá.

  5. Reménségem, mint egy zöld fátúl, elfogya,
   Elveszett mindenem, ű úgy megszaggata,
   Mint ellenségével, úgy bánék, úgy tarta,
 1020  Szertelen haraggal annyira megronta.

  6. Seregét, nagy hadát egyszersmind bocsátá,
   Táborával házam körös-körül fogá,
   Én atyámfiait mellőlem eltiltá,
   Nagy idegenségre barátimat hozá.

 1025 7. Azért egy rokonom s egy barátom sincsen,
   Mind elfelejtették, hogy így vert meg Isten,
   Zsellérem, szolgálóm éntűlem idegen,
   Kit soha sem látott, olyanná tart minden.

  8. Tőlem fut, ha hívom, szolgám, és nem hallja,
 1030  Ha szolgálni kérem, szómat nem fogadja,
   Feleségem számat most büdösnek tartja,
   Ha istenkedem is, kifordul, úgy bánja.

  9. Esztelen bolondok egy semminek tartják,
   Ha én szépen szólok, reám trágárkodnak,
 1035  Szerelmes barátim utálságnak tartnak,
   Kikkel volt tanácsom, most rám támadtanak.

  10. Tetemim bűrömhöz, csontom húshoz ragadt,
   Semmi bennem ép nincs, csak az fogam maradt,
   Szánjatok barátim, szánjátok dolgomat,
 1040  Mert az Isten keze fogott és tapogat.
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  11. Engem, mint az Isten, ti mit kesergettek,
   Hogy húsomon rágva meg sem elégedtek,
   Bátor minden szómat könnybe jegyezzétek,
   Kűre ónot vassal vajha metszenétek.

 1045 12. Ki jól tudom, hogy él, az ki bűnöm rontja,
   Ki porból, rútságból széppé változtatja,
   Szép bűrrel az rút bűrt ismét felruházza,
   Az Istent előbbi testben szemem látja.

  13. Saját én szememmel, nem mással azt látom,
 1050  Az én Istenemet hogy még magam bírom,
   Kihez most óhajtok, kihez kívánságom,
   Azki most így epeszt, idefordul, várom.

  14. Pirongatás nélkül akkor megbánjátok,
   Mert hütöt, jó vallást bennem ti találtok,
 1055  Azért az jövendő fegyvertől tartsatok,
   Kit bűnötök érdeml, mert törvént várjatok.”

Caput XX.
   S

  1. Lelkében ám dúl-fúl Sófár és haragszik,
   Monda: „Választ tégyek, szűvem igyekezik,
   Kiért te meggyalázsz, ki nem jómra esik,
 1060  De mikor jót mondok, lelkem nem bánkódik.

  2. Óvilágtól eddig tudd-é, hogy így forga,
   Miulta ez földön Isten embert hagya,
   Latrot jó szerencse hogy nem hordoz soká,
   Tettetes szentnek is hulló szép virága.

 1065 3. Oly magas légyen is, hogy az eget üsse,
   Felhőt az fejével istentelen érje,
   Üdővel úgyan vész, mint ganéja tőle,
   Azt kérdi: hová lött, valaki ismérte?
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  4. Repül, mint egy álom, oly semmivé lészen,
 1070  Veszélre az bűnös oly sietve mégyen,
   Sem maga, sem helye rövid nap nem lészen,
   Az mely szem csodálta, majd nem látja éppen.

  5. Az ű maradéki kuldusságra jutnak,
   Kezek munkájával kemény béren laknak,
 1075  Sok ál latorsággal tagi megrakodnak,
   Kik az koporsóban az latrokkal halnak.

  6. Titkolja édes bűnt, mint szájban jó étket,
   Kit soha meg nem rág, kit nyelvén emelget,
   Ki ha gyomrába száll, megvesz, szerez mérget,
 1080  Kivel magát és mást, mint az áspis, elveszt.

  7. Sok marhát, de másét, nyelt be, de kiveti,
   Házából az prédát mert Isten kikéri,
   Áspis mérgét szopta, ki űtet megöli,
   Mérges kígyó nyelve, átok űtet üti.

 1085 8. Az vaj- s mézpatakot az bűnös nem látja,
   Az másét kiadja, mert fel nem lakhatja,
   Avagy az prédának az árát lerakja,
   Mint igaz, sajátnak örömét nem látja.

  9. És mivelhogy szegént nem segétett s rontott,
 1090  Oly házat is fosztott, azkit nem ű rakott,
   Azért az elégből kedvére sem lakott,
   Mert kévánságának eleget nem adott.

  10. Vetett asztalodról nem hull semmi morzsa,
   Azért nem állandó neki semmi java,
 1095  Torkig ül marhában, de nincs vigassága,
   Oly bús és nyavalyás mindenképpen dolga.

  11. Ugyan asztalánál azmely hasát tölti,
   Egy harag záporral az Úr megzavarja,
   Ha vasszablya előtt elszalad valaha,
 1100  Arcul acélíjes futtában találja.

RMKT-Bogáti.indb   270RMKT-Bogáti.indb   270 2018. 05. 14.   16:26:392018. 05. 14.   16:26:39



271JÓB KÖNYVÉNEK PARAFRÁZISA

  12. Sebes, mérges nyilat immár hozzáhúzták,
   Epéjét kivette, azzal úgy találták,
   Reá minden veszélt, kit nem tud, elszánták,
   Kinek fúvó nem kell, oly tűz mélyre hányják.

 1105 13. Utánavalóit nagy veszél találja,
   Az ég, föld rákiált, az is kikiáltja,
   Mint víz elfoly, úgyan minden háza java,
   Mikor büntetésre az Úr űtet kapja.

  14. Tudjad, hogy az bűnöst az Isten így rontja,
 1110  Istenteleneknek tűle ez jutalma,
   Ilyen örökséget neki az Úr hadta,
   Lássad, ha te az vagy, hogy fejedet bántja.”

Caput XXI.
   J

  1. Ráfelele szent Jób, s monda: „Meghalljátok
   Immár, ha barátim, meg nem vigasztaltok,
 1115  Akárcsak beszédem jókedvvel halljátok,
   Vigasztalás gyanánt, kit tűletek várok.

  2. Uraim, míg szólok, békével tűrjetek,
   Azután, ha tetszik, ámbár nevessetek,
   Hiszem, emberekkel, felejmmel beszélek,
 1120  Hát röviden szólok inkább, ne epedjek.

  3. Nézzeteksze jól meg, rajtam csodáljatok,
   Csodámon szátokat csak beszorítsátok,
   Mert én is, hogy magam elnézem, búsulok,
   Minden testem retteg, elhűlök és halok.

 1125 4. Ki soká jól élnek az latrok s megaggnak,
   Mire ennyi jóban, kazdagságban laknak,
   Földi szép gyümölcsök látomást nagyolnak,
   Magvok szemek előtt nőnek, virágoznak.
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  5. Úr vesszeje távol, és nem üti űket,
 1130  Házok ép, nem retteg és nem lát félelmet,
   Bikájok az nyáj közt héába nem űzet,
   Űnőjök mind borjús, egyik is meg nem vet.

  6. Ő gyermekek úgy jár, mint annyi juhcsorda,
   Fiok és leányok szök, ugrik bakmódra,
 1135  Dobbal hegedővel világ javát lakja,
   Táncol, eszik, iszik, nincsen egyéb gondja.

  7. Latrok mind vénségig bódogul vigadnak,
   Hertelen halnak meg; mint én, nem kínlódnak,
   Maga az Istennek, míg élnek, így szólnak:
 1140  »Tarts dolgod, mert utad nem kell szokásonknak.

  8. Az Mindenhatónak de miért szolgáljunk?
   De mi hasznonk benne, hogyha imádkozunk? «
   Ily vallásúakat mi sokakat láttunk,
   Tehát csak latrokat földön bódogítsunk.

 1145 9. Bizony, ha az lator az jót látja s tudja,
   S bolond ha keresi, hogyha nem találja,
   Nem értem, mi okon életét így szabta,
   Hanem bódogságnak állapatját tudja.

  10. Oztón ha gyertyája vagy az lator meghal,
 1150  Isten ha mi veszélt vet reá haraggal,
   Mint polyvát, szemetet egy szél hamar elpall,
   Nem fonnyad, de hamar ez világtól megvál.

  11. Róla ha azt mondom, hogy az fián állja
   Isten ő bosszúját, ha atyját elhagyja,
 1155  Azt akarnám, éltig hogy az latrot torlja,
   Hadd érezze, lássa, Úr poharát igya.

1131 vezet [értelem]  1132 mint [értelem]  1140 Tars [értelem]
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  12. Ki min örül vagy sír holtának utána,
   Ha fiai javát, gonoszát nem tudja,
   De hitlen azt mondja, hogy Isten ily alá
 1160  Nem néz, mert fenn lakik, dolgunkat nem tudja.

  13. Úgy az istentelen épen, erejében,
   Bódogul múlik el, csendez békességben,
   Tejesen teljesen és szinte vérében,
   Minden csontja helyén, teljes velejében.

 1165 14. Az jámbor nagy búval hal meg és bánattal,
   Előbb is kedvetlen élt szomorúsággal,
   Az földön egyaránt hever az latorral,
   Az férgek osztoznak latorral, jámborral.

  15. Ellenem, jól értem, már most mit gondoltok,
 1170  Mi keresztfogással szám cáfolhassátok,
   Hogy fű jámbor embert holott találhattok,
   Jótúl istentelent mint választhassatok.

  16. Sok járt-költ népektűl mire nem tanoltok?
   Ha mely útra intnek, ellenek nem szóltok,
 1175  Így azkik Istenről s rólam is tudósok,
   Tűlök tanolhattok, hogyha akarjátok.

  17. Tudnivaló, nyilván, hogy Isten halasztja,
   Az nagy büntetésre az latrokat tartja,
   Mert itt kicsoda az, az ki megorcázza,
 1180  Ű hamis dolgokért de ki bírságolja.

  18. Igaz, úgy mint jámbort az latrot temetik,
   Konkoly az búzával egy asztagba nyugszik,
   Ezután is minden ez halomra telik,
   Szántalan előbb is ide költ, itt fekszik.

 1185 19. Oktalanul tehát énvelem ti bántok,
   Héába vagy semmit meg sem vigasztaltok,
   Minden beszédtekben hamisat találok,
   Ezzel is, többel is, barátim, bántotok.”
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Tertia pars
Caput XXII.

   E

  1. Vétkéért veszett-é Jób, avagy más oka,
 1190  Három barátjával Jób azt disputálá,
   Harmadszor kettei mégis azt forgatja,
   Témáni Elifáz először így szóla:

  2. „Istennek kárt, hasznot tehet-é valaki?
   Vaj’ magának tehet, azki eszét veti?
 1195  Ha te jámborul élsz, mert ám azt örüli,
   Ha tökéletes vagy, nagy hasznának hiszi.

  3. Sőt ha jámbor voltál, tied annak haszna,
   Nem szentes voltodért rajtad Úr ostora,
   Nem tőled féltében veled perbe szálla,
 1200  De te nagy sok bűnöd Istent reád hívá.

  4. Egytől ű zálogát erővel kivájtad,
   Másnak ű köntösét tolvajol elvontad,
   Úton fáradtaknak vizedet nem adtad,
   Éhező szegéntől kenyered megfogtad.

 1205 5. Nyakas lődöröket földön élni hadtál,
   Személt válogattál, bűnöst elbocsáttál,
   Özvegyet üresen törvényből bocsáttál,
   Árvát hatalmasnak nyomorgatni hadtál.

  6. Tőrben azért estél, ki körös-környüled,
 1210  Ez véletlen veszél búsít és rettegtet,
   Ha jól éltél volna, nem látnál setétet,
   Ez nagy özönvízben nem vesztenéd fédet.

  7. Ezt mondtad, hogy az ég igen magas, messze,
   Az Isten még messzebb, mert lakik felette,
 1215  Csillagok teteje mely fenn s magas, nézdsze,
   Hogy tud, hogy lát Isten olyan messzül ide?

1212 fejedet [szótagszámtöbblet] vö. 145.

RMKT-Bogáti.indb   274RMKT-Bogáti.indb   274 2018. 05. 14.   16:26:402018. 05. 14.   16:26:40



275JÓB KÖNYVÉNEK PARAFRÁZISA

  8. Setét homály, sok köd köztünk és közötte,
   Nagy felhőben lakik, kitűl nem lát ide,
   Túl jár kerek egen, másuvá néz szeme,
 1220  Mintha mind ezektűl nem nézhetne ide.

  9. Az sok latrok régen nem tudom, mint jártak,
   Kik ez világ útát minden bűnnel járták,
   Végidejek előtt özönvízben holtak,
   Helyek jószágostúl az habok elmosták.

 1225 10. Dühüdve azt hányják: Isten, te tarts dolgod!
   Vélek Isten mint bán, csoda ha nem tudod,
   Kiknek minden jóval tele házat adott,
   Latrok eszét hát hogy nem érted, mint mondott.

  11. Félnek, hogy ezt látják, az szentek örülnek,
 1230  Az elholt latrokon ezképpen nevetnek:
   »Ím, mi mint maradánk, azok mint veszének,
   Az megmaradtak is tűzzel süllyedének.«

  12. Láss dolgodhoz azért, kövesd meg az Istent,
   Meggyógyít, megadja neked az szerencsét,
 1235  Vedd elődben az ű szájából költ törvént,
   Vedd szűvedben, tarts meg az ű szent beszédét.

  13. Istenhez ha megtérsz, megépülsz, bódog léssz,
   Ha minden bűnt s gonoszt te házadból kitéssz,
   Mint por, annyi finum aranyat te gyűjtesz,
 1240  Vizekben mennyi kű, annyi pénzt te eltéssz.

  14. Kedvedre Istenben örülsz, bízik lelked,
   Istenhez nagy bátron kezedet emeled,
   Isten is kedvesen hallja könyörgésed,
   Tes az mit Istennek fogadsz, megfizeted,

 1245 15. Tanácsba valamit végezz, mind meglészen,
   Dolgod mind szerencsés, utad fényes lészen,
   Mert az kiket fenn látsz, mind leveti Isten,
   Mert az alázatost szereti az Isten.

1240 menj [szótagszámhiány, értelem]

RMKT-Bogáti.indb   275RMKT-Bogáti.indb   275 2018. 05. 14.   16:26:402018. 05. 14.   16:26:40



276 BIBLIAI PARAFRÁZISOK

  16. Úszóban az vízben az szentet megtartja,
 1250  Tartományát érte az Úr oltalmazza,
   Ártatlanságodnak máson is nagy haszna,
   Arra tér most csak ez beszédem sommája.”

Caput XXIII.
   J

  1. „Mégis”, úgymond szent Jób, „szomorú beszédem,
   Néha nyegésemnél nehezebb veszélem,
 1255  Csak tudnám, az Istent szemben hol lelhetem,
   Széki eleiben perem hol vehetném?

  2. Én igazságomat neki megmutatnám,
   Elég erősséggel megbizonítanám,
   Ha mit felel reá, meglátnám és bánnám,
 1260  Ha mit mond ellenem, azt is megforgatnám.

  3. Királyi nagy haddal ütközik-é velem?
   Vagy egyedül egyet kap-é elő engem?
   Hogy ártatlan vagyok, ott erőséteném,
   Az én bírám előtt ügyemet megnyerném.

 1265 4. Sem napkelet felé de űtet nem lelem,
   Sem napeset felé, akármint keressem,
   Ha északra, balra dolgoz, nem nézhetem,
   Ha délre, mit szerez, ott is rejtett tűlem.

  5. Erkülcsöm, ha mint én ismérem, úgy látja,
 1270  Tiszta, finum, próbált arannak találja,
   Mert az ű szent nyomát az én lábom járta,
   Parancsolatitól nem távoztam soha.

  6. Rendtartásom soha én meg nem máslottam,
   De rejtve szűvemben mondásit tartottam,
 1275  De Istent sarkából én ki nem bonthattam,
   Hogy azmit szánt, meg ne cselekedné rajtam.
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  7. Képes, véghezviszi, azmit rám végezett,
   Számtalant találok az Istenben ilyent,
   Azért elijedek szembe látva űtet,
 1280  Hogy csak gondolom is, szűvem tűle reszket.

  8. Egy tekéntésével szűvem meglágyítná,
   Ha szembe perelnék, elháborítana,
   Mert ez nyavalyán is én testem szajogna,
   Ű is szemem előtt nagy homált tartana.”

Caput XXIV.
   [J ]

 1285 1. „Tűlönk sok dolgait bár az Úr titkolná,
   Szentinek imilyent látni bár ne hadna,
   Minthogy az hamis hatalmast élni hagyja,33

   Ki az más határát, barmát, javát lakja.

  2. Árvák járó barmát, szamarát elhajtja,
 1290  Özvegyeknek ökrét zálagban elfogja,
   Minden jószágától az szegént elfosztja,
   Úgy, hogy az szegént kikelni nem átallja.

  3. Mind az vadszamárok az erdőt beállják,
   Az járókelőket martalékra várják,
 1295  Kenyereket lessel az pusztán találják,
   Kivel űmagokkal kölyköket hizlalják.

  4. Isten ellen az másét mind bearatják,
   Jámborok szőlejét beszűrik, fellakják,
   Kivel szegényeknek ruhájok elfosztják,
 1300  Télben mezételen űk azokat hagyják.

  5. Kik hegyen száporral hogy megvizesednek,
   Nincs hol, hanem kövön ruhátlan ledűlnek,
   Mert mindent elvöttek az istentelenek,
   Szegénnek, árvának veszélyével élnek.

1287 nincs cezúra 1292 nincs cezúra 1297 nincs cezúra
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 1305 6. Orvoktól mi maradt, kobzással eldúlják,
   Árvát törvéntelen s az szegént szaggatják,
   Dolgosokat étlen, ruhátlan jártatják,
   Nagy inokszakadván málhával fárasztják.

  7. Sok olajtörőjök és kik búzát hordnak,
 1310  Vagy nekik sajtolnak, de mind szomjan halnak,
   Rájok élők, holtak Istenre kiáltnak,
   Mint mondod hát, hogy szép dolga mind az Úrnak.

  8. Az Úr ellen ezek nyilván tusakodnak,
   Sem ismérik útát, sem útán nem járnak,
 1315  Gyilkosok, mint orvok napestig alusznak,
   Estve kelnek útra, sok szegént nyakaznak.

  9. Estvét vár az kurvás, hogy senki ne lássa,
   Álorcát veszen rá, színét változtatja,
   Nappal házat jegyez, éjjel azt megássa,
 1320  Mert az napvilágon dolgozni utálja.

  10. Gyűlöli az hajnalt, mint egy szörnyű halált,
   Mert ha megismérik, tudja, hogy vall nagy kárt,
   Nyavalyája neki penig sokáig tart,
   Nem úgy, mint az szőlő, ki homokon is tart.

 1325 11. Ezzel is bódogbak sokat nem kínlódnak,
   De mint héven az hó, latrok hamar hullnak,
   Olyanok, mint az kik soha nem voltanak,
   Jó szerencse után örömest kimúlnak.

  12. Romló fa mint törik, latrok könnyen halnak,
 1330  Úgy, hogy ű barátjok nem sokat bánkódnak,
   Mert világ édesén holtig vigadtanak,
   Sok asszont kedvekre latrok rontottanak.

  13. Idétlen azokkal fattyok elvettettek,
   Hogy latorságokat elrejtegethessék,
 1335  Kevély magtalanná kurvájokat tötték,
   Az özvegy népeket sok kárral illették.

1323 ugyanaz a kéz betoldja elé: nem sokáig [szótagszámtöbblet, értelem]
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  14. Jeles személyeknek erővel ártottak,
   Kik már életekhez semmit nem bízhattak,
   Kiknek egynéhánszor latrok kezek adták,
 1340  Másfelől rálestek, kikapták, levágták.

  15. Óh, mennyi bűn után nagy kedvekre laktak,
   Kiről törvény szerént soha nem lakoltak,
   De mint az egyebek, nagy szépen meghalnak,
   Mint egy ért gabona, vénségben kimúlnak.

 1345 16. Bizony dolog mindez, így élnek az latrok,
   Éltekben, holtokban mindenben bódogok,
   Ha így nincs, no, szómat ám hamisétsátok,
   Ha tűletek lehet, no, bátor rontsátok.”

Caput XXV.
   B

  1. Erre rövideden Bildád csak így szóla:
 1350  „Azt kell félni, az Úr annak nagy hatalma,
   Az ki nagy békével az nagy eget bírja,
   Holott nincs ez földön, az ki bút nem látna.

  2. Látatlan, szántalan annak hada népe,
   Nincs, hová nem hatna szeme nagy világa,
 1355  Hát hogy lehet ember Isten előtt szentté?
   Istenhez képest hát tisztán ki hogy élne?
  
  3. Ím, ű szeme előtt az szép hold sem tiszta,
   Egy csillag sem fénlik, ha veted űhozzá,
   Nem hogy anyaszülte, ki féreg, rossz marha,
 1360  Rothadékony, ocsmány elei, utólja.”

Caput XXVI.
   J

  1. „Kinek használsz száddal?”, szent Jób erre monda.
   „Erőtlent versz, hiszem, kinek megtört karja,
   Azt tartod tanáccsal, az kinek nincs agya,
   Eszed veted, ahol senki nem kívánja.
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 1365 2. Erőtlen az Istent beszédeddel véded,
   Kinek oltalmára nem szűkös te nyelved,
   Kitől az víz alatt az pokol is reszket,
   Ki előtt az pokol semmit el nem fedhet.

  3. Terhest is ez földet nem semmire rakta,
 1370  Az eget, északot üregre akasztá,
   Fellegben az esőt bölcsen kötve tartja,
   Hogy meg ne hasadjon az felhő alatta.

  4. Vizes fellegekkel ű székit bevonja,
   Székinek, az égnek színét úgy elfogja,
 1375  Vizeknek örök határokat kiadta,
   Míg az nap, éj forog, az víz azt megállja.

  5. Iszonyú nagy szaván az egek megrengnek,
   Az egek oszlopi dörgésben reszketnek,
   Ha tenger háborog, parancsol az víznek,
 1380  Ű bölcs erejétől az habok megszűnnek.

  6. Nagy szépen az eget, mint látjuk, csenálta,
   Az Sárkány csillagot ű keze csinálta,
   Dolgi közt ez kevésb, ha ki többit látná,
   Több s nagyobb hatalmát valyon s ki tudhatja?”

Caput XXVII.
   [J ]

 1385 1. „Kínt érdemem kívöl reám ű bocsáta,
   Ő nyavalyám okát mindentől titkolja,
   Ű valamíg lelkem szelét bennem tartja,
   Az hamisat tűlem senki nem hallhatja.

  2. Igaznak magamat tudom, s annak mondom,
 1390  Véletek halálig ebből nem tarthatom,
   Hamisnak magamat véletek nem mondom,
   Noha, ím látjátok, bűnnek kínját látom.

1371 taitja [értelem] 1375 nincs cezúra
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  3. Sőt ártatlanságom ezután sem hagyom,
   Míg élek, jó lelkiismérettel lakom,
 1395  Légyen bátor hamis, azki nem barátom,
   Az pokoléletű, ki nem akarja jóm.

  4. Úrhoz reménsége mint lehet bűnösnek?
   Mikor az Úr kéri lelkét az fösvénnek,
   Nincs helye Istennél ű könyörgésének,
 1400  Mikor az szerencse ügyet ejt fejének.

  5. Bízhatik-é, mint én, s futhat-é Istenre,
   Hogy marhája elkél, ha Istent gyűlölte?
   Isten felel majdan: »Viszlek én jó helyre,
   Az Isten dolgiról szép, szent értelemre.«

 1405 6. Ím, mely bölcsek vadtok, és mely rosszul szóltok,
   Minden beszédtekben hogy azt mutatjátok,
   Hogy ha jámbor voltam, ily kárt miért vallok?
   Mert tovább nem láttok, hogy ezt forgatjátok.

  7. Kik Istent nem félik, ilyen ű érdemek,
 1410  Hogy istentelenek Istentől így vesznek,
   Bár sok fiok légyen, mind fegyverrel vesznek,
   Vagy még kenyérben is eleget nem esznek.

  8. Utánok maradtak döggel emésztetnek,
   Urokon özvegyek csak könyvet sem ejtnek,
 1415  Bár mint az föld pora, annyi pénzt gyűjtsenek,
   Bár annyi köntösök, mennyi sara földnek.

  9. Ennyi sok ruháját az jámbor viseli,
   Ennyi pénzét neki az ártatlan költi,
   Veszőszámba házát, mint az moly épéti,
 1420  Mi számra kalibát az kertész felüti.

  10. Temetetlen hever, szeme befogatlan,
   Senki nem teként rá, hogy taszítsa sérben,
   Sok veszél, mint özön, jő reá tudatlan,
   Éjjel szűrzavarban enyészik látatlan.
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 1425 11. Avagy útban egy szél lábáról lekapja,
   Azmi veszéltől félt, mind űreá hordja,
   Mert Isten kergeti, s helyéből kicsapja,
   Kin sok ember tapsol, süvölt, úgy csodálja.”

Caput XXVIII.
   [J ]

  1. „Mind könnyű találni ezüstöt, aranyat,
 1430  Föld alól és kűből vájnak rezet, vasat,
   Emberek megjárják az setétnek túlját,
   Setét földből vájnak gyöngyöt és aranyat.

  2. Elveszik helyekről az folyóvizeket,
   Öntözik, tisztítják az vájt követ, földet,
 1435  Ahol ember nem járt, oda vésznek vizet,
   Föld alatt munkával árkolják el űtet.

  3. Nem különben, mint tűz, föld gyomrán elmennek,
   Kinek felén, hátán kenyeret keresnek,
   Földbéli kövek közt drága zafírt lelnek,
 1440  Aranyport és gostyánt elég tíl-túl szednek.

  4. Soha annak útát sem madár nem nyomta,
   Sem az jó szemű sas vagy héja nem látta,
   Helyét semmiféle fenevad nem tudta,
   Sem az vad oroszlán soha nem találta.

 1445 5. Itt az szikacskűhöz az emberek fognak,
   Hegyeket tövökből levonsznak, fordítnak,
   Az kovacskövekben patakot bocsátnak,
   Szemek után mindent rejtekben béh hágnak.

  6. Kis csepp vizet érnek, kin vizet fakasztnak,
 1450  Kivel az kövekből minden jót kimosnak,
   Eszet, bölcsességet de ott nem találnak,
   valyon s holott vagyon tehát helye annak?

1430 vasat, rezet [rím]
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  7. Helyét s árát annak az ember nem tudja,
   Sohol az föld hátán azt meg nem találja,
 1455  Az tenger azt mondja, hogy nincsen űnála,
   Semmi kéncs nem elég méltó képes arra.

  8. Úri kéncs, sok arany, pénz, ezüst nem ára,
   Az ofír aranyon senki nem válthatja,
   Gyémánt, kristály, zafír nem hasonló hozzá,
 1460  Az szerecsen topáz sem lehet oly drága.

  9. Mi helyről jő tehát, ember hol találja?
   Az bölcsesség helyét valyon s ki mondhatja?
   Élő ember szeme mert sohol nem látja,
   Angyalok előtt is Isten ezt eldugta.

 1465 10. Az megholt sok szent is tudnonk csak ezt hagyta,
   Hogy az bölcsességnek csak hírét hallotta,
   Mely úton kellene menni űutána,
   Vagy mi helyen vagyon, azt csak Isten tudja.

  11. Nincs több, ki az földnek gyomrába belátna,
 1470  Az mi az ég alatt mind igazán tudná,
   Isten csak az, azki szél mértékét tudja,
   Az ki az vizet is megmérte, számlálta.

  12. Az esőnek rendit s az mennykőnek szabta,
   És az bölcsességet régen látta, tudta,
 1475  Végére ment, megkereste és kiszabta,
   És az embereknek magyarázván mondta:

  13. »Gonosztúl távol járj, az bűnt ne cselekedd,
   Az urat, az Istent, minden felett féljed,
   Ez ám az bölcsesség, kit én hagyok néked,
 1480  Ez mellett bizonyos lehet reménséged.«”

1467 De mely úton [szótagszámtöbblet, cezúra]  1475 nincs cezúra
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Caput XXIX.
   [J ]

  1. „Régi jó szerencsém vajha most is volna,
   Mikor én fejemet Isten őrzi vala,
   Fényes gyertyát, lámpást fejemnek tart vala,
   Kivel az setétben bátron járok vala.

 1485 2. Az én tanácsomban azmi módú valék,
   Mikor én házamnál az Isten lakozék,
   Mikor az nagy Isten tűlem nem távozék,
   Mikor sok jó szolgám környülem forgódék.

  3. Vajban lábaimat én moshatom vala,
 1490  Olajat az szikács patakkal ad vala,
   Városon tanácsba ha indulok vala,
   Vagy piacon székem kitétetem vala.

  4. Ifjak engem látván félre állnak vala,
   Az vének egyszersmind talpra állnak vala,
 1495  Urak mind hallgatnak, tűlem várnak vala,
   Kezeket szájokon tűlem tartják vala.

  5. Polgárrend is nyelvét veszteg tartja vala,
   Úgy mint ha ínyekhez nyelvek ragadt volna,
   Mert azki lát vala, vagy szóm hallja vala,
 1500  Engemet bódognak minden hirdet vala.

  6. Azért, mert panaszló szegént mentek vala,
   Az árvát, az egyest szabadítom vala,
   Azért sok nyomorult engemet áld vala,
   Sok síró özvegyet örültetek vala.

 1505 7. Tollam süvegemben az igazság vala,
   Köntösöm jámborság, kiben járok vala,
   Vaknak szeme valék, az sántának lába,
   Az idegeneknek s szegényeknek atyja.
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  8. Én ha mely per reám semmit nem néz vala,
 1510  Jól megtudakoztam s igazítom vala,
   Hamisaknak zápját én kirontom vala,
   Fogokból az prédát én kivonszom vala.

  9. Fészkemben halok meg, azért már gondolom,
   Mint az föveny, annyi jó napomat várom,
 1515  Én gyükerem vizen, nem asz ki, azt tudom,
   Ért gabnám harmatos, nem asz meg, azt tartom.

  10. Időm telve tisztem rajtam hagyják vala,
   Kezemben kézíjem erősödik vala,
   Szómat becsülettel minden hallja vala,
 1520  Az én tanácsomon mind megállnak vala.

  11. Tanácsom szűveket úgy meghatja vala,
   Senki visszáltatni hogy nem meri vala,
   Mint jókori esőt, engem várnak vala,
   Mint aszályban vízre, szájok tátják vala.

 1525 12. Sőt ha trufáltam is, valóra vélik vala,
   Alább az tréfáért sem becsülnek vala,
   Ha mikor nyájason köztök lakom vala,
   Engem az fűhelyre felültetnek vala.”

Caput XXX.
   [J ]

  1. „Az mint hadban király, köztök én úgy laktam,
 1530  Én mind az sírókat megvidámítottam.
   De most oly ifjaknak csúfságokra juttam,
   Kiknek az atyjokra ebemet sem bíztam.

  2. Pásztorim is ezek nem lehettek volna,
   Idejefogyottak, alig tengnek vala,
 1535  Szükségben, drágában el-kifutnak vala,
   Az pusztán csikézve hasok töltik vala.

1514 fösvény [értelem]  1523 esűt, fölötte: eö  1525 [szótagszámtöbblet]
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  3. Imitt-amott málvát, csalánt szednek vala,
   Kenyér helyett fagyükeret rágnak vala,
   Mert mint annyi latrot, minden űzi vala,
 1540  Mint olyan orvokra, minden kiált vala.

  4. Ez okon partokban, lyukban laknak vala,
   Kűszálban, barlangban úgy lappangnak vala,
   Bokrok között ríva zsugorognak vala,
   Az semmirekellők alig élnek vala.

 1545 5. Nemtelenek, rosszak, kiknél hitvánb nincsen,
   Kik azt sem érdemlik, hogy élnének földen,
   Most ezek engemet költöttek énekben,
   Rólam csúfolódnak, én vagyok nyelveken.

  6. Távol járnak tőlem, oly igen utálnak,
 1550  Csaknem arcol pöknek, oly rútol károlnak,
   Mert Isten engedte, tőlem ne tartsanak,
   Isten nyilaitól nagy sebekben látnak.

  7. Inasok orcátlan rám kelnek, taszítnak,
   Úgy essem, meghaljak, reám úgy ostromlnak,
 1555  Utamat elfogták, egyaránt fárasztnak,
   Mert nincs, ki segétsen, azért meg is bírnak.

  8. Azmint törött falon, reám úgy sietnek,
   Csoportonként ezek törés után ütnek,
   Ez felett bennek is sok, kitűl rettegjek,
 1560  Ki életem űzi, mint felhők az szelet.

  9. Kibe lekem búsol, forog ide-tova,
   Nyugonnom, lám, semmit nem hagy az nyavalya,
   Testemet, lelkemet oly igen furdalja,
   Inamat szüntelen, mint az féreg, rágja.

1538 nincs cezúra  1546 földön [rím] 1550 kárónak [értelem]
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 1565 10. Az veszél, mint köntös, testemet belepte,
   Bennem sohol ép nincs, más én húsom színe,
   Isten vetett sárban, kiben ruhám festve,
   Porrá, hammá váltam, színem, mint föld színe.

  11. Sőt már ha panaszlok, Isten meg nem hallgatsz,
 1570  Ha penig veszteglek, hozzám ide nem látsz,
   Velem kegyetlenül, mint egy ellenség, bánsz,
   Karod erejével oly erősen rontasz.

  12. Úgy, mint égen csüggő, csak héában rúgok,
   Inam úgy megvágtad, mint szelen, fenn mozgok,
 1575  De tudom, megnyugszom, azmikor meghalok,
   Azmely ház mindent vár, abba mikor jutok.

  13. Koporsómat, hiszem, az Isten nem bántja,
   Holta után jaját senki nem kiáltja,
   Lám, az nyomorultat lelkem megsiratta,
 1580  Az szegények ügyét, tudod, lelkem bánta.

  14. Ugyan rám jött azért az veszél s az setét,
   Mikor én világot várnék és fizetést,
   Ím, belem forr, eped, kire nincsen színem,
   Nyomorult üdőben fejem, ím, mint veszett.

 1585 15. Ím, megfeketedtem, de nem az hév miatt,
   Nép közt gyászban járok, kiáltom nagy búmat,
   Kiben én rokonlom az vad sárkányokat,
   Barátimnak tartom az struccmadarakat.

  16. Dobom, lantom fordult és hegedűm búra,
 1590  Minden vigasságom keserű sírásra,
   Mert bűröm, mint holt szén, testem fő annyéra,
   Tetemem megaszott, oly nagy testem kínja.”

1571 mind [értelem]
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Caput XXXI.
   [J ]

  1. „Két édes szememmel kötöttem ily frigyet,
   Hogy meg se tekintsem én az szép szüzeket,
 1595  Mert ha vétek, tudom, Isten mivel fizet,
   Kész pokol az helye annak, ki bűnt szeret.

  2. Utamat ű tudja és minden dolgomat,
   Lépésemet tudja számán és nyomomat,
   Tudja, ha álnokol viseltem magamat,
 1600  Tudja, ha gonoszra futtattam lábamat.

  3. Engem igaz fontba és dolgomat vesse,
   Tökéletességem, akarom, mértéklje,
   Szűvemet ha szemem az útról elvitte,
   Valamit én vétek, bátor azt más egye.

 1605 4. Valami makulán ha kezem ragadott,
   Ha lestem ajtaján valamely jó társot,
   Ha más neje után az én szemem hajlott,
   Ágyam szeplőjével valljam azon átkot.

  5. Azért, mert az bűnért nagy halált érdemlek,
 1610  Oly tüzet, azkiben mindenemmel vesszek,
   Mert az férfi bosszús, gyermeki kétesek,
   Más neje ocsmányol, és szent rendet törek.

  6. Leányom vagy szolgám ha bíróhoz intett,
   Igazát ha meg nem adtam, mikor megnyert,
 1615  Isten mikor felkel s rákérd, mit feleljek,
   Ha az ki az szolgát, engem is teremtett.

  7. Erőtlen igazát hogyha megtartottam,
   Özvegyek szemeit sírással rontottam,
   Ha az én étkemet más nélkül felcsaptam,
 1620  Az árva szegénnek részt abban nem adtam.

1612 török [rím]
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  8. Nem volt irgalmasság, sem volt együtt velem,
   Ha anyám méhéből vele nem születtem,
   Mezételent láttam, meg sem keserültem,
   Ha nem áldott engem, hogy testét befedtem.

 1625 9. Sanyargattam árvát, vertem, fenyegettem,
   Tudván, hogy bírámtól nincs semmi félelmem,
   Vállamból kiessék lapockatetemem,
   Karomtól elessék bátor öklöm, kezem.

  10. Nekem az Istentűl mindenkor félelmem,
 1630  Ki ellen erőmet semminek ítélem,
   Bizodalmam kéncsben soha nem vetettem,
   Uraságon, marhán soha nem örültem.

  11. Égen az szép napot, holdot hogy megláttam,
   Szépnek oly bolondul soha nem gondoltam,
 1635  Kezem megcsókolván, hogy én azt imádjam,
   Kivel az felséges Istent megtagadjam.

  12. Kiért az Istentől halált érdemlettem,
   De lám, csak az Istent igazán tiszteltem,
   Ellenségem kárán soha nem örültem,
 1640  Sőt hogy azt átkoznám, nyelvem sem emeltem.

  13. Úgy gyűlölték ugyan én ellenségimet,
   Hogy barátim foggal rágták volna űket,
   Nem hadtam az utcán halni az idegent,
   Nem rekesztettem ki az járókelőket.

 1645 14. Én, Ádám módjára, bűnnel el nem futtam,
   Vétkem palást alá kebelbe nem dugtam,
   Az nép szemét, szavát mert nem általlottam,
   Házamból, mint igaz, bátron én kijöttem.

  15. Az én feleletem vajha meghallaná,
 1650  Azt kívánnám, ugyan velem disputálna,
   Vetekedésünket bátor fel az írná,
   Azki most kárhoztat, akárkitek volna.

1634 ugyanaz a kéz javítja erre: ítéltem
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  16. Tisztesen én űtet vállamon hordoznám,
   Űvele fejemet én úgy koronáznám,
 1655  Minden nyomom felől én számomat adnám,
   Úri módon vele dolgomat traktálnám.

  17. Kire ha én földem panaszol énreám,
   Ha sír az szántóföld és szántó miattam,
   Ha minden földemnek árát meg nem adtam,
 1660  Ha az jövedelmet ingyen eltakartam.

  18. Urát, ha mely földnek vertem, kesergettem,
   Béresem, jobbágyom ha szertelen űztem,
   Búza helyett tövist teremtsen én földem,
   Árpa helyett konkolt. Mostan ez beszédem.”

Quarta pars
Caput XXXII.

 1665 1. Igazságát szent Jób ezképpen támasztja,
   Hogy bűnéért szenved, soha azt nem vallá,
   Kiért vakmerőnek három barát mondá,
   Azért többet hozzá nem szóla, elálla.

   E

  2. Dicséretes ifjú, Elihu bosszulja,
 1670  Hogy szent Jób magát felettébb igazítja,
   Ha mindenkor igaz az Istennek dolga,
   Hadná alább szavát, tűle azt kívánja.

  3. Kisebb mindeniknél, azért mind hallgatá,
   Míg beszédét szent Jób barátival nyújtá,
 1675  Bánja, hogy egyiknek sincs elég jó oka,
   Kivel Jóbot rontsa, bűnét megmutassa.

1667 barátja [szótagszámtöbblet]  1670 nincs cezúra
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  4. Úgymond: „Mint legkisebb szólni még általlám,
   Hogy mi tessék nekem, vének közt megmondjam,
   Mert hogy idés szóljon, illik, azt gondolám,
 1680  Csak az vének értnek bölcsen, én azt tudtam.

  5. Értem immár, hogy Isten hordozza az észt,
   Isten lelke tészen emberek közt bölcset,
   Tudom már, hogy nem ért az tanolt is mindent,
   Látott, hallott vén is nem tud ítéletet.

 1685 6. Azért én szómat is halld meg és okomat,
   Eddig figyelmesen hallám mind szótokat,
   Mind fülemben szedem okoskodástokat,
   Mivel rontanátok ez beteg válaszát.

  7. Nem szól egyitek is, azhová kell, oda,
 1690  Szótok az Jób szavát meg sem hamisétja,
   Nem mutatátok meg, hogy Úr bűnért bántja,
   Hát ne mondjátok, hogy ember ne búsítsa.

  8. Íjét és beszédét reám Jób sem húzta,
   Az ti szótok szerént én sem állok reá,
 1695  Ím, mind elijedtek, ím, szavok elhagyta,
   Elkölt az ok tűlök, mert Jób elnémétá.

  9. Mivelhogy nem szólnak úgy, mint reméllettem,
   Nincs mit felelniek, úgy állnak, ismérem,
   Szerem, erőm szerént megmondom értelmem,
 1700  Ellened mit tudok, érts meg immár tűlem.

  10. Az én szűvem bennem nagy beszéddel rakva,
   Kitől belem poffadt, kitör ez világra,
   Mint must az edényben, ha nincs lélekcsapja,
   Így ha nem szólhatok, szűvem szó fakasztja.

1681 nincs cezúra
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 1705 11. Azért szorosságát szűvemnek tágítom,
   Senki személyét én itt meg sem gondolom,
   Hízelkedést ne várjatok, mert nem tudom,
   Ha kedvért szólok is, Úr kezét rám várom.”

Caput XXXIII.
   [E ]

  1. „Érts meg azért már, Jób, minden beszédemet,
 1710  Ím, megnyitom számat, megoldom nyelvemet,
   Tiszta szűből tisztán ejtem beszédemet,
   Hallgass ajkaimtól szép tiszta értelmet.

  2. Gyarló ember vagyok, kit Isten teremtett,
   Élettel, lélekkel, mint téged, szeretett,
 1715  Megfelelhetsz tehát, s felelj meg, ha lehet,
   Ütközzél és álld meg én velem az ügyet.

  3. Romló sárból én is, mint te, csenált vagyok,
   Istent hívod perbe, érte, ím, felállok,
   Nem rettegsz éntűlem, mert nem Isten vagyok,
 1720  Hogy meg ne felelhess, tekintve sem ártok.

  4. Azt mondád, úgy tetszik, mert fülem így hallá:
   Hogy noha büntelen, ártatlan vagy s tiszta,
   De ellened Isten okot fogott volna,
   Hogy mint ellenséggel, te veled úgy bánna.

 1725 5. Két lábodat azért kalodába csípte,
   Minden utad, költéd, hogy eltekintette,
   Megbocsáss, hamis ez és bűnnek egyike,
   Vedd eszedben, ennek mit mondok ellene.

  6. Ugye, hogy embernél nagyobb az Úristen,
 1730  Mit perlesz hát, mintha számot adsz kételen?
   Hogy minden dolgáról okot, számot vessen,
   Holott, ha semmiről sem ad, szabad leszen.

1707 nincs cezúra
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  7. Egyszer szólott Isten, azt meg sem másolja,
   Az ottan álmunkban megent fülönk nyitja,
 1735  Nyavalyáink okát elpecsétli, dugja,
   Hogy okát, miért ver, ember ne vizsgálja.

  8. Az embert szentségtől avval ű megfosztja,
   Hogy Istent kövesse, és nyakát lehajtsa,
   Kiért koporsótúl Isten űtet ója,
 1740  Ez veszélyben szinte halálnak ne adja.

  9. Töri minden tagját, kór ágyában rontja,
   Úgy, hogy minden ételt ű gyomra utálja,
   Testét elrothasztja, hogy megváltoztassa,
   Semmi tagját helyén épen nem marasztja.

 1745 10. Immár hogy ajakán volna futó lelke,
   Halálra vonagik, nincsen reménsége,
   Ezer közül, ha egy jó angyal jű mellé,
   Ki az beteg személt tisztiről megintse.

  11. Nem ereszti Isten szinte koporsóra,
 1750  Bűnéért az tűrést elég néven tartja,
   Testét egy ifjúnál szebben megújítja,
   Sőt ifjú üdőre az embert fordítja.

  12. Drága állapatját kegyesen megadja,
   Könyörgését hallja, színét rajta tartja,
 1755  Örömre fordítja, immár szentnek híja,
   Az sok veszél után végre igazítja.

  13. Emberek közt ember űmaga is, vallja,
   Hogy bűnéért méltán Isten lakoltatja,
   Sőt bűnéhez képest kevéssel bántotta,
 1760  Mert halált érdemlett, kire nem bocsátta.

1743 elrothasztatja [szótagszámtöbblet] 1760 halál [értelem]
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  14. Sokszor embert az Úr ezképpen forgatja,
   Hogy az koporsótól, veszéltől meghíja,
   Életre, világra hogy ismét támasztja,
   Úgy, hogy önnönmaga hálaadva vallja.

 1765 15. Úgy szólj, hogy beszédem előtted végezzem,
   Mert hogy magad mentsed, ugyanazt keresem,
   Ha lehet, tégy választ, no, immár énnekem,
   Ha nem lehet, hallgass, míg tanít bölcs lelkem.”

Caput XXXIV.
   [E ]

  1. „Paraszt és bölcs szólást az fül hall és választ,
 1770  Étel ézit az ény érez, ítél és lát,
   Azért már ti bölcsek, halljátok én szómat,
   Eszesek tanolják én tanításomat.

  2. Értsük meg mi az jó, az igaz mi légyen,
   Ugyanúgy forgassuk, mint egy törvényszéken,
 1775  Azt mondja nekünk Jób, hogy szenved bűntelen,
   Hogy igaz emberen az Isten kegyetlen.

  3. Reméllett Istentűl jót, de megcsalatott,
   Isten nyilaitól bűntelen megomlott,
   Valyon hol találunk mást, ily bolond Jóbot,
 1780  Ki ily hitván vallást és tudománt szokott.

  4. Veszett, gonosz latrok társaságát tartja,
   Istentelenekkel ű magát forgatja,
   Mindazáltal kínját méltatlannak mondja,
   Búsul, hogy az Urat ű meg nem láthatja.

 1785 5. Eszesek, azért ti hallgassatok szómra,
   Hamisnak az Urat, no, senki ne szidja,
   Sőt igaz jutalmát mindennek ű adja,
   Hasznát ki-ki veszi úgy, mint magát tartja.
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  6. Nem hamis, hogy az jót az Isten megrontja,
 1790  Ki földet teremté, az emberre bízá,
   Ha lelkét embertől, ha mástól kívánja,
   Tehetségét teszi, ha ismét elrontja.

  7. Immár ha mi eszed vagyon, hallgass ide.
   Lehet-é, hogy az Úr igazat gyűlölje,
 1795  Azki mindent jól köt, valamin jár keze,
   Gondot ez világra vagy hogy viselhetne?

  8. Ehhez bűnt hogy mondhatsz, ki mindennek ura,
   Ki senkitől nem tart, személyét sem látja?
   Ha királ is lator, ű latornak mondja,
 1800  Az semmirekellő urat rossznak híja.

  9. Nagy személt egyaránt s az kicsént tekinti,
   Féltében, mint ember, dolgát el sem rejti,
   Az dúst az szegénnel feljebb nem becsüli,
   Mert az ű bölcs keze mind az kettőt szerzi.

 1805 10. Sokan éjfélikor hertelen meghalnak,
   Sok nemes urakhoz egy újjal sem nyúlnak,
   Emberek dolgihoz mert nagy szemek látnak,
   És minden nyomokra az mennyből vigyáznak.

  11. Dugja, rejtse magát az lator setétben,
 1810  Nincs oly homály, hová az nagy szem ne nézzen,
   Nem engedi, vele hogy ember pereljen,
   Hol semmi dologhoz bizonság ne kelljen.

  12. Urakat ű veszt el, szántalan fűrendet,
   Mást teszen fel ottan bölcsen azok helyett,
 1815  De napfényre hozza az ű életeket,
   Teggyék, hogy hertelen méltán ölte űket.

  13. Büntet sok szem előtt némely személyeket,
   Azért hogy elhadták Istennek törvényét,
   Nem tartották ésszel minden szent törvényét,
 1820  Mert az égre küldték szegények keservét.

1818 Istenek [értelem]
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  14. Isten ha csendesét, zűrzavart ki tehet?
   Ha színét elrejti, szemében ki nézhet?
   Sok latrot felültet vagy, ha tetszik, levet,
   Kivel népet büntet vagy kegyesen szeret.

 1825 15. Az Isten mondhatja csak ezt: »Megengedtem,
   Ezúttal nem bántlak, menjél, ne félj tűlem.«
   Mondd meg, Jób, én szómban ha mit elfeledtem,
   Nem vétek ellened, vagy mondd meg, ha véttem.

  16. Mire ne vessem meg imezt, s amazt jóljam,
 1830  Mint te vetekedel, ha mit tudsz, hadd haljam,
   Más eszes vetődve, tudom, szólna hozzám,
   Szó után megvárná szómat, ha kívánnám.

  17. De lássátok, kérlek, ez Jób mely goromba,
   Gondolatlan esék s bolondul ű szava,
 1835  Kit én úgy fárasztok szóval disputálva,
   Hogy ily latrok előtt ű szavát meghíja.

  18. Egyébként ű bűnét soha nem isméri,
   Benne tovább mégyen, tovább rakja, gyűjti,
   Minket, ily barátit latrozza, neveti,
 1840  Isten ellen csacsog, és bajra ingerli.”

Caput XXXV.
   [E ]

  1. „Ugye hogy azt tartod, hogy igazb te pered,
   Hogy nem az Isten-é mostan te ellened,
   Hogy jámborságodra Isten nem tekintett,
   Hogy semmit nem használt ártatlan életed?

 1845 2. Szemléld el az eget, magasabb náladnál,
   Ha lator léssz, sem téssz Istennek kárt azzal,
   Ha jámborul élsz is, az neki nem használ,
   Mi kél te kezedtűl Istenhez mindazzal?
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  3. Azki ember, mint te, annak lehetsz jóval,
 1850  Csak embernek ártasz, ha gonosz vagy, azzal,
   Sokak mennyi bosszút látnak urak által,
   Mennyit síjnak-ríjnak keserű panasszal.

  4. Ríva, panaszolva sem emlétnek Istent,
   Mondván: »Hol vagyon az, ki minket teremtett,
 1855  Ki szánkba búban is adhat víg éneket,
   Ki minden állatnál bölcsebbé tött embert?«

  5. Bűnösök panaszát azért meg sem hallja,
   Kegyetlenek jármát tűlök le sem hányja,
   Mert bűnösök szavát az Isten utálja,
 1860  Gondold, ha fejedet bűnödért nem látja?

  6. Immár ahol mondod, hogy Istent nem látod,
   Törvént találsz nála, ha űtet megvárod,
   De nem bűnöd felett ostorát kóstolod,
   Tehát vakmerőség ellene csácsognod.”

Caput XXXVI.
   [E ]

 1865 1. „Tűrj még egy kevéssé, hadd beszéljek többet,
   Vagyon még beszédem az nagy Isten mellett,
   Én tanításomat hozom nagy messzünnet,
   Igaznak mutatom az én teremtőmet.

  2. Egész, igaz, tiszta, ép az én beszédem,
 1870  Igaz tudományból veled igyekezem,
   Mely hatalmas felség, oly bátor az Isten,
   Nem oly félénk, hogy nagy latorral jól tegyen.

  3. Róla tudnod adja, űt mire tartotta,
   Szegény jószágát is majd kiszolgáltatja,
 1875  Sőt az jámborokról szemét sem fordítja,
   Úgy, hogy királyokká örök székben rakja.
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  4. Azmikor nyomorú tőrben, láncban esnek,
   Azt mutatja, hogy az jutalma bűnöknek,
   Fülök rántva inti, hogy jóra térjenek,
 1880  Hagyják el előbbi dolgok, s jók légyenek.

  5. Ezek ha engednek s az törvényhez térnek,
   Idejeket szépen töltik, és megnőnek,
   De ha nem engednek, keze miatt vesznek,
   Véletlen veszélbe bolondságból esnek.

 1885 6. Kettős szűvő népek magok miatt vesznek,
   Hogy nyavalyájokban az Úrhoz menjenek,
   Az bolond tobszódók még ifjanta vesznek,
   Hamar halál zsoldja az buja életnek.

  7. Viszont az térőket az Úr szabadítja,
 1890  De az nyavalyákkal fülök jól megrágja,
   Fédet is tömlöcből bű mezőre hozza,
   Kazdag asztalodat csendesen megadja.

  8. Úr felől ezután ha ítélsz hamisat,
   Az törvény, az igaz megkap, úgy megforgat,
 1895  Hogy sem gazdagsággal nem menthetd magadat,
   Sem nagy kéncsbírással, s ott veszted dolgodat.

  9. Semmit nem fog kéncsed, aranyad, hatalmad,
   Ha ismét vétkezel, nem válthatd meg magad,
   Ne járj latrok után, hogy szakadjon nyakad,
 1900  Mint azoknak éjjel hertelen megszakad.

  10. D…………………………………….
   ………………………………………
   ………………………………………
   ………………………………………

 1905 11. Inkább nem hogy űtet te hamisnak mondjad,
   De minden dolgait, illik, magasztaljad,
   Kit minden emberek becsülnek, hallgatnak,
   Kit távol, mint királt, hisznek és imádnak.

1891 fejedet [szótagszámtöbblet], vö. 145. és 1212. sor
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  12. Sokképpen nagy az Úr, ideje szántalan,
 1910  Sok járása, dolga tőlönk tudhatatlan,
   Lá, hogy felül vizet csepegtet szép lassan
   Ű gőziből, és foly az egész föld hátán.

  13. Ki érti, isméri ez felvont egeket,
   Úr sátora alatt terjedt fellegeket,
 1915  Kikkel ű elfogja földtűl az nap fényét,
   Kiktől nap nem éri az víznek fenekét.

  14. Ezek által büntet bűnös országokat,
   Ezek által nekünk nevel bű gabonát,
   Köddel, mint tenyérrel, fedi nap világát,
 1920  Ki ellen nagy felhőt nagy sűrőn felállat.

  15. Ráizen, és ködöt támaszt az fény ellen,
   Az fény megharagszik az rákölt köd ellen,
   Szűvem elvész ű rettenetes dörgésén,
   Az Isten szájától jövő csatén-patén.”

Caput XXXVII.
   [E ]

 1925 1. „Nincs helyén én szűvem, hallván az csattogást,
   Halljátok az Úrnak iszonyú nagy szavát,
   Az egész ég alatt futó ropogását,
   Minden föld határán rettentő villámát.

  2. Ily világa után nagy zajjal ropogtat,
 1930  Az zaj után záport követ, jeget bocsát,
   Csak erről is ember bizonyost nem tudhat,
   Hát nagyobb dolginak titkában sem hághat.

  3. Télbe hónak mondja, hogy az földre essék,
   Záport, sebes esőt, hogy minden elbújjék,
 1935  Barlangban sietnek az barmok, az fenék,
   Hogy hatalmát, dolgit emberek így értsék.

1923 nincs cezúra  1928 villámit [rím]  1936 dolgait [szótagszámtöbblet]
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  4. Ki szaván Dél felől háború szél támad,
   Felszéllel dér leszen, az víz jéggel befagy,
   Ű fényétől az köd elfut és helyet ad,
 1940  Az Úr szaván forog és egyet-mást támaszt.

  5. Akármit parancsol az Úr az felhőknek,
   Az nagy kerek földnek akár küldje űket,
   Akár küldje űket, hogy nagy kárt tegyenek,
   Akár, hogy ez földön jót cselekedjenek.

 1945 6. Úr csodáit azért nézzed s vedd eszedben.
   Tudd-é, mikor ül fel az Úr az felhőkre,
   Mikor fénlik ű szovárványa kezében,
   Miért, hogy nem mind egy ennyi felhő színe?

  7. Sok bölcs csodájának tudd-é mesterségét,
 1950  Ruhád mitől meleg, hogy délre felderét,
   Vele te vonád-é vagy öntéd az eget,
   Ily merőn, ily simán, hogy úgy tetszik, űtet?

  8. Sőt taníts mindenről, s az Úrról mit mondjunk,
   Mert mi tudatlanok hozzá nem foghatonk,
 1955  Jól sem esik, ha mi ily felséggel szólunk,
   Sőt fénye megemészt, hogyha tudakozunk.

  9. Az nap fényét ember szembe nem nézheti,
   Mikor az ég tiszta, egy felszél megsepri,
   Az Istennek fényét inkább nem isméri,
 1960  Ily felséggel tehát nem jó versengeni.

  10. Mindenható ám az, kit meg nem foghatunk,
   Erős, igaz, nagy, szent, kit számra ne híjunk,
   Csak mindnyájan tűle féljünk s igen tartsunk,
   Kit egy agyas sem lát, tehát mi sem látunk.”

1947 nincs cezúra
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Quinta pars
Caput XXXVIII.

   J

 1965 1. Forgószélből az Úr Jóbot megszólítá:
   „Ki beszél ily pórul, szava mely goromba,
   Az nagy bölcsességet beszéddel ki rontja?
   Titkos tanácsomat több homályba hozza.

  2. Ím, kérdeszlek én is, felelj meg énnekem.
 1970  Öveddzél emberül, no, mond meg ezt nekem,
   Hol valál, mikor én az földet teremtém,
   Vagy fundamentomát hogy földnek megvetém?

  3. Tudd-é, ki méré meg rúddal az nagy földet,
   Ha tanoltál, mondd meg, ki vötte mértékét,
 1975  Mire tötték alól az föld talpja kövét,
   Ki tötte le és hol az ű szegletkövét?

  4. Ki dolgán tapsoltak akkor az csillagok,
   Kit dicsértek azon mind az szent angyalok,
   Ki hagyja, hogy tengert rekesszék az partok,
 1980  Mihelt vizek lőnek, kitől lőn határok?

  5. Úgymint köntöst adék, sűrő ködöt reá,
   Neki törvént mondék, kihez magát tartja,
   Szoros kaput hagyék, kin kűvöl ne hágna,
   Mondék: »Csak eddig folyj, lábidnak ez célja.«

 1985 6. Éltél-é, hogy az holvalnak parancsolék,
   Vagy idédben helyet az hajnalnak adék,
   Hogy az földnek szélét érje szárnyaival,
   Hogy latrok bújának, mihelt ű jű nappal?

  7. Bűnösök, mint ruha, öszvezsugorodnak,
 1990  Mint pecsét szakasztva, világnál kilátsznak,
   Az ű világoktól, az éjtől távoznak,
   Bátorságok, karjok semmit nem szolgálnak.

1985 nincs cezúra
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  8. Értél-é valaha tenger fenekében,
   Jártál-é az víznek legalsó mélyében?
 1995  Néztél-é valaha halál kapuján be,
   Mentél-é az szörnyű setét ajtaján be?

  9. Az föld széles voltát mondd meg, ha megláttad,
   Setéthez mely út jár, hol lakik az világ,
   Űket határokban, hogy hon tapasztaljad,
 2000  Házokhoz mely úton mégy, mondd meg, ha tudod.

  10. Tudtad-é hogy léssz még, hogy élsz és rísz sokat,
   Tudd-é, az kőeső-, hótartó kasokat,
   Kit én hátratartok, kivel én latrokat,
   Mikor megindulok, verek hamisakat?

 2005 11. Útát az világnak, tudd-é, hol hasad el?
   Vagy melyfeleé indol az napkeleti szél?
   Ki hasít szápornak utat, hogy folyjon el?
   Az dörgő villámnak ki ad utat széllel?

  12. Sovány, puszta földet, kit senki nem lakja,
 2010  Ki zöldét esővel, ki tészen bujává?
   Az égi harmatnak de vagyon-é atyja?
   Az csepegő harmat, mondd meg, ki magzatja?

  13. Ítéled-é, az jég ki méhéből termett,
   Vagy az égi harmat, úzmaráz mi nemzet?
 2015  Ki fagylalja kővé, keménnyé az vizet,
   Ki alól hígan foly, feljül bír nagy terhet?

  14. Jámbor, megfoghatd-é te az Fiastyúkot?
   Vagy kibocsáthatd-é az dér Kasza húgyot?
   Vehetd-é elő te az Hajnalcsillagot?
 2020  Bírod-é az Göncölt vagy az több csillagot?

  15. Oztán az ég dolgát, tudd-é, és járását?
   Megmondhatd-é földön, annak rendtartását?
   Hagyhatd-é felhőknek, hogy légyen nagy harmat?
   Tehetd-é, ha mondod, hogy zápor légyen rád?

2018 húgyat [rím]
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 2025 16. Bocsáthatsz-é felül villamást, mennykövet?
   Ki adta emberben az szép bölcsességet,
   Az szűbe ki tötte, helyeztette az észt,
   Ki szabta ily bölcsen az rendtartó eget?

  17. Palaszkját az égnek, ködnek ki fakasztja?
 2030  Vagy ki sotulja be, hogy vizét benntartsa?
   Az mikor az földrűl az vizet kitiltja,
   Az földet keménnyé tészi és vastaggá.”

Caput XXXIX.
   [J ]

  1. „Rendelsz-é te ételt az kölykös vadaknak?
   Tehetsz-é eleget gyermekoroszlánnak?
 2035  Mikor barlangjokban prédára vágyódnak,
   Kereshetsz-é elég prédát az anyjoknak?

  2. Ítelt ki szolgáltat az hollófiaknak,
   Hogy nagy éhen, árván Istenre kákognak?
   Tudd-é az vad bakok mikorba fiaznak?
 2040  Tudd-é az szarvasok miképpen vajusznak?

  3. De mondd meg, hány havig hasokban hordoznak,
   Mondd meg jó számvetve, mi üdőn fiaznak,
   Mint hevernek, mikor terhektől megválnak,
   Mely nehezen élnek, s akkor mit csenálnak?

 2045 4. El-felnőnek fiok, gabonán elhíznak,
   Anyjokhoz sem térnek, hogy egyszer elválnak.
   Szabadságot ki adott az vadszamárnak,
   Hogy nyeregben, fékben ne szolgáljon másnak?

  5. Mi, én engedtem meg, hogy légyen magának,
 2050  Sovány aszály földét lakja az pusztának,
   Csak foggal vigyorog az városiaknak,
   Semmi kiáltását nem hallja pallérnak.

2037 ételt [akrosztichon] 2047 nincs cezúra
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  6. Keresi hegyek közt életét, abrakát,
   Mindenféle zöldet észik, nem vár szénát,
 2055  Hiszed-é, hogy kornist ember szolgáltathat,
   Tudd-é, ha megszokja az az te jászlodat?

  7. Oztán hogy rajta szántsz, foghatd-é járomba,
   Utánad boronát von-é barázdában?
   Hogy oly igen erős, bízhatol-é abban,
 2060  Véled-é ha foghatd dologra hé nyárban?

  8. Érthetd-é, ha búzád béhordhatod rajta?
   Szebb-é vagy képesb-é az strucc kamel szárnya,
   Hogy nem az esztrágnak szárnyabeli tolla?
   Ha amaz földön toj, oly igen goromba.

 2065 9. Porban ottfelejti tojását, elhágyja,
   Nem érti, hogy lábbal minden megtapodja,
   Fiát oly kegyetlen, mint nem övét, tartja,
   Nem fél, hogy semmiben kél minden munkája.

  10. Tudjad, hogy űt ésszel az Isten nem látta,
 2070  Esztrág bölcsességet űneki nem adta,
   Mikor naggyá lészen, ha kél szárnyra, lábra,
   Az lovat s az lovast egyaránt csúfolja.

  11. Az lónak te adsz-e hadra bátorságot?
   Vagy serényt, nyerétést, avagy kemény nyakat?
 2075  Ijesztheted-é el, mint egy félénk sáskát,
   Ki attól szebb, mentűl nagy szörnyebben fúhat.

  12. Körmmel vermet szakaszt, ugrik nagy erősen,
   Holtig elősiet, fegyverre úgy mégyen,
   Mintha kacag, nyerét az rettentő ügyen,
 2080  Ha sebben esik is, de hátra nem mégyen.

2074 serény [értelem], vö. Jób 39,22  2076 fújhat [azonos kéz javítja]  2077 erőset [rím]  2079 ügyön [rím]

RMKT-Bogáti.indb   304RMKT-Bogáti.indb   304 2018. 05. 14.   16:26:432018. 05. 14.   16:26:43



305JÓB KÖNYVÉNEK PARAFRÁZISA

  13. Ugyan szíj környüle, rajta az nyíl s puska,
   Villog az sok szablya, kopja, hegyes dárda,
   Annyi csatén-patén földet fennen hányja,
   Nem retteg, mikor az trombitaszót hallja.

 2085 14. Inkább az trombita szavát alig várja,
   Még távol az harcot, az nagy zajt szagolja.
   Te eszeddel lött-e, hogy repül az kánya,
   Hogy szárnyát az ölyű dél felé mozdítja?

  15. De terajtad áll-é, hogy sasok fenn járnak,
 2090  Magas kövön laknak, fészket oly fenn raknak,
   Onnan prédát néznek, fészkekben vért hoznak,
   Valahol dög esik, oda sokan szállnak?

  16. Ebből mondd meg, ha ki Istennel száll perbe,
   Valyon s teheti-é, hogy űtet megnyerje?
 2095  Az ki Isten ellen elméjét emelte,
   Valyon, az mint kezdte, mondhat-é ellene?”

   J

  17. Monda Jób: „Ily veszett, néked mit feleljek?
   Számat csak befogom, rá lakatot vetek,
   Ha ez egyszer szóltam, többé nem versengek,
 2100  Megbocsáss csak, másszor ellened nem kélek.”

Caput XL.
   J

  1. Sűrő forgószélből ismét az Úr szóla:
   „Öveddzél emberül, felelj minden szómra.
   Tehát te támadsz-é az én igazomra,
   Kárhoztatsz-é engem, hogy te légy igazzá?

2081 síj [értelem]
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 2105 2. Erőd, karod, ha oly, azmennyi Istennek?
   Ha szód olyan dörgő, mint az nagy fellegnek,
   Ottan nevezd magad mennyei felségnek,
   Adj kellő koronát, köntöst te testednek.

  3. Dühüs haraggal öld te ellenségedet,
 2110  Nézd el és veszesd el az sok kevélyeket,
   Verd az földhöz, mint én, istenteleneket,
   Süllyeszd el helyekben az nagy bűnösöket.

  4. Tedd ezt, s ottan mondlak téged fel Istennek,
   Oltalommal lehetsz más nélkül fejednek.
 2115  Nézd az elefántot, kit veled teremték,
   Mint az ökör, barom, szénát, füvet eszik.

  5. Erős ű oldala, köldöke, ágyoka,
   Mint egy nagy cédrus fa, ha farkát felhúzza,
   Sokágú ín benne az farka utólja,
 2120  Mint megannyi érccsű, oly vastag ű csontja.

  6. Merő csontja penig, mint annyi vasrúdja,
   Úgyhogy Istennek fű teremtett állatja,
   Semmi nincs világon, ki űtet megbírja,
   De ki teremtette, csak az levághatja.

 2125 7. Puszták, hegyek neki abrakot teremtnek,
   Hol az barmok játsznak, előtte sem félnek,
   Árnyékos fák alatt aluszik s víz mellett,
   Tóba, nádba, fűzbe nyugodalmat szeret.

  8. Oly torokkal iszik, úgy nyeli az vizet,
 2130  Úgy tetszenék, egyszer elapaszt egy vizet,
   Nem az, hogy émette megfoghatnák űtet,
   Pórázon, orránál fogva vinnék űtet.

2106 felségnek [értelem]
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  9. Reméled-é, hogy horogba kivonhatod,
   Vagy nyelven kötvén az cetet elnyomhatod?
 2135  Azt hiszem, orrában szigonyod vághatod,
   Vagy pofán dárdával általlikoszthatod.

  10. Előtted, azt hiszem, könyörög, engesztel,
   Hogy ne bántsad, úgy kér sok szép lágy beszéddel,
   Szerződni fog veled, hiszem, örök friggyel,
 2140  Hogy fogadd szolgáddá örök szegődéssel.

  11. Köthetd-é meg űtet leányid elejben,
   Mint egy madárkával játszhatol-é véle?
   Hiszem, sok társaság kivonssza az földre,
   Vagy ebédet szerez, vagy osztozik véle.

 2145 12. Oztón az bűrével megtölthetd-é kasod,
   Avagy az fejével halászó csolnakod?
   Ha oly nagy, hogy képét te meg nem mondhatod,
   Oly rettenetes, hogy soha meg nem bírod.

  13. Nem ütközik többször, azki egyszer bántja,
 2150  Mert miatta elvész, ha egyszer búsítja,
   Csak megtekéntse is, űmagát elhágyja,
   Senki ne remélje, bárhogy űt megbírja.”

Caput XLI.
   [J ]

  1. „De ha felkölteni űt senki nem méri,
   Magát hát ellenem valyon ki vetheti?
 2155  Ki tött több jót velem, hogy köszönjem néki?
   Ha enyim ég alatt az föld, élet, halmi?

  2. Ím, megmondom Cetnek egy néhány csodáját,
   Szertelen erejét, szép szerét, állását.
   Ki nyitja fel neki csak ruhája szárnyát,
 2160  Ki tátja fel száját, ki vet abba szablát?

2133 kivohatod [értelem]  2133 nincs cezúra  2143 Azt hiszem [szótagszámtöbblet]
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  3. Torkának kapuját valyon s fel ki nyitja,
   Ha oly rettenetes körös-körül foga?
   Mint hadban nagy erős paizs, minden haja,
   Szoros minden hajnak öszvefoglalása.

 2165 4. Az mind egymást éri, úgy, hogy szél sem hatja,
   Mind egymásra rakva, egymást sem tágítja,
   Ha ftrüsszent, gőzölög s láng esik utána,
   Két szeme oly piros, mint hajnal világa.

  5. Pokol torka torka, mert láng jő ki rajta,
 2170  Mint lángoló vastól, úgyan jár az szikra,
   Mint az forró üstöt, orrát oly gőz járja,
   Égő szemmel zúg, fú, lánggal rakva szája.

  6. Erős nyaka, kivel mindent ronthat, bírhat,
   Teste húsa nem reng, merő, kit nem mozgat,
 2175  Szűve, mint malomkű vagy szikács, oly vastag,
   Mikor ő megmozdul, minden szava fogtat.

  7. Semmi ű ellene páncél, tőr, kópia,
   Az vas rajta úgy fog, mint az gyenge polyva,
   Erős acél rajta olyan, mint rothadt fa,
 2180  Ha kovával ütik, semmi, mint egy szalma.

  8. Tőled semmit nem fut, ha nyíllal lűsz hozzá,
   Az erős számszirígy annyit árt, mint szalma,
   Nevetség csak nála az erős vasdárda,
   Hegyes kűszál ágya, neki mint egy párna.

 2185 9. Ingva ű az tengert úgyan felforrasztja,
   Mint az fazék vizet az tűz megbuzgatja,
   Mozsárba sok füvet ember mint megrontja,
   Mindenekkel tengert az cet úgy zavarja.

  10. Sétálva tengeren oly nagy nyomát hagyja,
 2190  Hogy nagy fejér tajték az tengert befogja,
   Nincs az egész földön semmi állat mása,
   Mert senkitűl nem fél, Isten úgy csenálta.
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  11. Hegyni magasakat marconáknak tartja,
   Erejéhez képest, mint semmit, úgy látja,
 2195  Mind királya annak, ha mi magát bírja,
   Minden teremtett felett magát alítja.”

Caput XLII.
   J

  1. Az Úrnak ezekre Jób ezképpen szóla:
   „Tudom, mindent tehetsz, senki nem állhatja,
   Szándékod eleit kéz meg sem tarthatja,
 2200  Senki semmi titkját tűled nem dughatja.

  2. Értetlen az, az ki felőled azt vallja,
   Hogy nincs ide gondod, nem nézsz ez világra,
   Azért az mit mondék, nem értettem vala,
   Mert az te sok csodád elmém felett vala.

 2205 3. Kérlek, azért halld meg egynéhány beszédem,
   Az min kételkedém, megbocsáss énnékem,
   Mert rólad, ki voltál, csak hallott volt fülem,
   De immár bizonnyal téged ismér szemem.

  4. Vétkeztem ellened szómban, s igen bánom,
 2210  Magamat verhetném, magamra haragszom,
   Ím, porba, hamuba magamat alázom,
   Megbocsásd bűnömet, mert látod, mint bánom.”

   J

  5. Ott az Úr beszéddel tére Elifázra:
   „Haragszom tereád és az két társodra,
 2215  Mert oly jót felőlem egyiktek sem szóla,
   Mint Jób, az én szolgám, noha ily kínt láta.

2193 Hegnj [értelem]  2196 nincs cezúra
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  6. Lássátok meg azért, végyetek hét tulkot,
   Adhattok szolgámnak, Jóbnak még hét bakot,
   Ti bolondságtokért tégyen áldozatot,
 2220  Ű kedvéért nyújtok néktek bocsánatot.”

  7. Felvivék szent Jóbhoz azok az barmokat,
   Jób megengesztelé barátihoz Urat,
   Róla is elvevé az Úr az nyavalyát,
   Minden kárért neki úgy ada kétannyit.

 2225 8. Gyógyulása híre hamar kiterjede,
   Sok rokoni, baráti látni hozzá méne,
   Vendégségbe Jóbbal minden örvendeze,
   Minden vígasztalá, Jóbot örülteté.

  9. Ám sok jó barátja megajándékozá,
 2230  Arannyal, eszüsttel, pénzzel Jóbot látá,
   Azután több jóval az Úr Jóbot áldá,
   Kitűl neki lűn tizennégyezer juha.

  10. Nagy sereg tevéje, mert hatezer száma,
   Ezer jármos ökre s megannyi szamara,
 2235  Hét szép legény fia s három szép leánya,
   Jemina, Cassia és Kerenhapukka.

  11. Gyengék ezek s szépek, mert nem vala mások,
   Egész az országban hozzájok foghatók,
   Kiknek fiai közt oszlást ada atyjok,
 2240  Egyaránt osztoznak, noha leányágok.

  12. Ezután Jób száznegyven esztendőt éle,
   Fiait, unokáit negyed ízig éré,
   Addig éle, hogy életét megeléglé,
   Kellő vén korában bódogul elméne.

2026 szótagszámtöbblet  2232 nincs cezúra  2240 leányágak [rím]  2241 nincs cezúra  2242 két szótaggal ej-
tendő: fjait vö. 35. sor  2243 nincs cezúra
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   S   J

 2245 1. Talám vagyon oly, ki summáját akarja
   Ily hosszú beszédnek, hogy inkább tanolja,
   Noha méltó dolog, hogy ezt mind megrágja,
   Ottan egy csomóban kötöm, így is lássa.

  2. Úr tudja csak hol, ki jámbor ez világon,
 2250  Vagyon ugyan jámbor, de csak kevés vagyon,
   De az tökéletlen azon színen vagyon,
   Kit akar az Isten, hogy ember is tudjon.

  3. Azért hogy ember is az jámbort meglássa,
   Késértettel Isten ugyan megforgatja,
 2255  Szerencséjét, testét mind más képbe hozza,
   Hogy bűnösnek hiszi, űtet ha ki látja.

  4. Ki mit vét beteghez, ám nyilván mutatá
   Jób három barátja, ki Jóbot dorgálá,
   Mint ha bűnét tudná, maga azt nem látta,
 2260  Hogy ily veszett mostan, azt bizonnak tartja.

  5. Az beteg másunnat vigasztalást várna,
   Az gonosz szerencse barátot próbálna,
   De három barátja Jóbot inkább bántja,
   Nem hogy nyavalyáját könnyítette volna.

 2265 6. Reménségében is az veszettet rontja,
   Hogy istentelennek az nyavalyást mondja,
   Hogy élő példákkal ű szavát támasztja,
   Istenről keveset tud, nyilván mutatja.

  7. Mennyi lator magát világon jól bírja,
 2270  Sőt ez világ javát többire az lakja,
   Az ki az szent törvént sem tudja, sem tartja,
   Az jó szerencséjén jónak az ki vallja.

2262 barátokat próbálna [szótagszámtöbblet]

RMKT-Bogáti.indb   311RMKT-Bogáti.indb   311 2018. 05. 14.   16:26:432018. 05. 14.   16:26:43



312 BIBLIAI PARAFRÁZISOK

  8. Inkább ez világon, hogy az jó ily árva,
   Az feltámadásnak ez nagy bizonsága,
 2275  Hogy másvilágot vár, holott megtalálja,
   Az hatalmasoknak az mit itt elhágya.

  9. Nincs azért senkinek itt arról értelme,
   Kiknek tűr vagy nem tűr Isten, csak ezt higgye,
   Hogy jámborság jele nem az jó szerencse,
 2280  Sem lator mind, az kit elhagy az szerencse.

  10. Az latrot is sokszor itt is lakoltatja,
   De térésért Isten sokáig nem bántja,
   Mert atya és urvos, vesztét nem akarja,
   Az hosszú várással fiát hozzá várja.

 2285 11. Kéméli szentit is, és sokkal nem bántja,
   Mert ki mit vehet fel, azt jobban ű tudja,
   Azért nem mindenre keze savát hányja,
   Mert jobbat sem talál, szüksége sem tartja.

  12. Oztán ez világnak ezt nagy példán hagyja,
 2290  Két dolgot az szent Jób nyilván magyarázza,
   Egyik, hogy Istennek ez világra gondja,
   Kibe gonosz poklul, az jó meg jól járna.

  13. Reménségét senki marhában ne vetné,
   Az jó egészséggel magát el se hinné,
 2295  Tudná bizonnyal, hogy mindenik Istené,
   Az mit szabadon ád, szabadon elvenné.

  14. Nem igaz ítélet tehát, kit elhagyjunk,
   Hogy bűnösnek hisszük, ha beteget látonk.
   Sőt az halálon túl majd semmit nem váronk,
 2300  Azért az míg lehet, torkonk kedvén lakunk.

  15. Imezt is másodszor az példa mutatja,
   Mi való jó, s mi nem, igen kevés tudja,
   Isten ítéletit attól tovább látja,
   Mi tanácsból mit tött, hinnünk mit akarna.
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 2305 16. Sok az kazdagságot legfű jónak tartja,
   Kit az másvilágon sem ád, azt mutatja,
   Mindent mível azért, Istent is elhagyja,
   Sok az egészséget, hosszas üdőt mondja.

  17. Ha mindenik, látjuk, szerencse laptája,
 2310  Értsük, mire való, ha Isten azt adta,
   Mert azokkal Isten az embert gyakorlja,
   Mint aranyat próba és az tűz mutatja.

  18. Ugyan mind egészség s mind nyavalya próba,
   De egyik sem az jó, ki nem gonosz soha,
 2315  Minthogy az mi gonosz, az sem lehet jóvá,
   Nem ért, sem magyaráz, az ki ezt nem tudja.

  19. Mikor azért marhád vagy színed elvészi,
   Az jót akkor benned tisztítja, nem veszti,
   Hogy ki voltál, értse, az ki dolgod érti,
 2320  Vagy jó, vagy gonosz vagy, abban ismérteti.

  20. Oztán meg sok vagyon az titkokban hátra,
   Mit, mi okból mível, Isten nem mondotta,
   De hogy néha taszít, azt tudnod megadta,
   Ez nagy úr, Jób neked summában ezt mondja.

 2325 21. Tordán keseredék, az ki ezt gondolá,
   De nagy döghalálkor eszében forgatá,
   Székelyfölden végzé és magyarnak adá,
   Ezerötszáznyolcvanhat esztendőben írá.

2323 tudnád [értelem]  2327 végezé [szótagszámtöbblet]  2328 [szótagszámtöbblet]
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1.

SZÉP HISTÓRIA AZ TÖKÉLETES ASSZONYÁLLATOKRÓL

Nyomtatott kiadása: „Szép história az tökéletes asszonyállatokról, mely az Plutarhus-
ból fordíttatott magyar nyelvre.” Kolozsvár, Heltai Gáspárné, 1577. – RMNy 385 – A 
kolozsvári Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” honlapján a nyomtatvány 
digitalizált fotómásolata elérhető: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/26166

RPHA 261
Strófaképlete: a11, a11, a11, a11
Dallama: RMDT I, 95 – A nótajelzés Pesti György A halálról való emlékeztető ének 

(1560) című versének incipitje (RPHA 430).
Akrosztichon: DIGNA NVRVS SOLIDIS PLVTARCHO AVTORE CAMOENIS / 

HIK CANITVR THALAMIS NVPTA PETENDA TVIS / HAEK FIGVLVS NVPTIS 
ECSEMPLA BOGATHIVS APTA / NICOLEOS PATRIIS REDDIDIT IPSE MODIS / 
KVAE TIB REGALI MARTINE VIR OPTIMO SEDE / EDITO DESINA CARMINA 
DONAT HVMO / CONSVLE NON MVNVS SE MENTEM AEKVIKVE BONIK-
VE / NAM SCIO TE MERITVM DONA PRIORA VIRVM / ET TAMEN HAEK 
ETIAM NONNVLLVM PONDVS HABOBVNT / DONA TVAE LAUDIS TEKVE 
MERERE FERENT

„Versfőkbe írt cselekménye és ajánlása ez:
Hősi énekre méltó menyecskéről szól ez a dal, Plutarkhos nyomán, olyanról, akit te 

is párodnak választanál. E fiatalasszonyoknak szóló példákat, Fazakas Miklós ültette 
át hazai dallamra Désben, s alázattal néked ajánlja, királyi székhely szülte Márton. Ne 
az ajándékot nézd, hanem a jó és igaz szándékot; jól tudom, hogy kiérdemelted mind-
azt, amit kaptál, de talán mégsem lesz teljesen értéktelen ez sem, s híred és érdemeid 
növeli.” (P  G  fordítása.)

A záróstrófa szerint a verset 1575. április 30-án fejezte be Bogáti, aki, a versfők 
szerint, Dés városában íródott művét a királyi székhelyről származó jeles Mártonnak 
ajánlja: „Quæ tibi regali, Martine, vir optime sede / Edite, Desina carmina donat hu-
mo.” – A csak keresztnevén említett személy Martinus Albanus, azaz Fejérvári Már-
ton, aki a dési antitrinitárius eklézsiát Hagymási Kristóf főúr segítségével létrehozta, s 
egyúttal annak első prédikátora is lett. Nevét az 1568. március 8–18. közt lefolytatott 
gyulafehérvári hitvitán mint jegyző, így írta alá: „Martinus Albanus minister ecclesiæ 
Dei in oppidi Deés”. (D  F : Brevis enarratio disputationes Albanæ, Albæ 
Iuliæ, 1568. RMNy 247.)
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A SZÖVEG VISZONYA EREDETI NYELVŰ FORRÁSAIHOZ
Plutarkhos Moralia című műve, azon belül pedig a Gynaikón aretai (Mulierum vir-

tutes – Az asszonyok erényei) c. példázatszerű anekdotafüzér (vö. C , 132–133) 
Bogáti Fazakas Miklós költeményének fő forrása. Az eredeti görög szöveggel és a 
korabeli latin fordításokkal való összevetés után megállapíthatjuk, hogy Bogáti ebben az 
esetben nem a görög eredetit, hanem egy latin változatot használt, méghozzá a firenzei 
Alamanno Rinuccini (ca. 1426–1499) fordítását. Ehhez a fordításhoz a Moralia bázeli 
latin nyelvű kiadásainak valamelyikében férhetett hozzá (1530 [VD16 P 3676], 1541 
[VD 16 P 3677], 1552 [VD16 P 3678], 1554 [VD16 P 3679], 1555 [VD16 P 3680]; a 
fordító neve valamennyi kiadásban Alamanus Rainutiusként szerepel). A Moraliának 
a XVI. század második felében elkészült egy új latin nyelvű fordítása is, az 1570-es 
bázeli kiadásában ezt Wilhelm Xylander jegyzi (VD16 P 3681). Firmin Didot 1568-as 
görög–latin Moralia-kiadásában is ugyanezt a latin fordítást találjuk, ám ott a fordító 
nevének megadása nélkül.

Bogáti ‒ jellegzetes módszere szerint ‒ nem csupán tartalmilag, hanem nyelvi 
megoldásaiban is meglehetősen követi a mintául választott szöveget. A görög eredeti 
és a Xylander-féle fordítás éppen azért zárható ki, mert a költeményben a szerző egy-
értelműen Rinuccini latin változatának fordulatait használja fel, köztük olyan elemeket 
is, amelyek a két másik szövegben nem fordulnak elő. Míg Xylander fordítása pontos 
mása Plutarkhos szövegének, addig Rinuccini munkája nem szó szerinti fordítás. A 
firenzei humanista egy árnyalattal kibővíti, színezi a meglehetősen szűkszavú görög 
eredetit. Plutarkhos tömören és egyszerűen meséli el a történetet. Igen sok mellékmon-
dat-rövidítő szerkezetet használ, a belső kohéziót főként mutató névmásokkal teremti 
meg. Kerül minden fölösleges nyelvi eszközt. Rinuccini finom bővítéseivel minden 
bizonnyal élvezhetővé kívánta tenni ezt a sűrű, vázlatos beszámolót. Szövegében ép-
pen ezek a csak nála megtalálható bővítmények kínálnak fogódzót az azonosításhoz. 

A jelenséget az első exemplum (Phókisi nők) segítségével mutatjuk be, a megálla-
pítások azonban a költemény egészére jellemzők.

Rinuccini törekedett az egyes epizódok helyszíneinek pontosítására. Ezt Plutarkhos 
egyáltalán nem tartotta fontosnak, hiszen a történet főszereplői (phókisiak, thessáliaiak) 
egyértelművé tették a lokalizációt. Rinuccini genitivus explicativusok használatát 
érezte szükségesnek, és ebben Bogáti is követte: (Plut.) Daiphantos… tritos autos 
arkhón [„D. … harmadik arkhón”] ‒ (Rin.) „Daiphantus… summæ rei Phocensium 
præerat…” [„D. állt a phókisiak államának élén”] ‒ (Bog.) „Vala fő úr Phocis tarto-
mányban, / Daiphantes…” (7/1‒2).

Rinuccini újra és újra alkalmazza a „város”, „civitas” szót. Plutarkhosnál ez teljesen 
hiányzik. Bogáti ebben is Rinuccinit követi: (Plut.) „eis hena… topon synagagontas” 
[„egy helyre egybeterelve”, ti. az asszonyokat és a gyerekeket] ‒ (Rin.) „in secretio-
rem quandam civitatis partem deducerent” [„a városnak egy bizonyos eldugottabb 
helyére vezetik”] ‒ (Bog.) „Városnak egyik tágos utcájában / Asszonynépnek serege 
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megszállana.” Rinuccini fordításában ezen a helyen nem csupán tűzifát, hanem szal-
mát is hátrahagynak. Szalma sem Plutarkhosnál, sem Xylandernél nincs. Bogáti ebben 
is Rinuccinit követi: (Rin.) „multum lignorum stipulæque congererent” [„sok fát és 
szalmát összehordanak”] ‒ (Bog.) „Lönne kővül sok rakás fa és szalma”. A 10 stró-
fában Bogátinál „asszonynépeket” égetnének el. Ugyanez áll Rinuccini fordításában 
is („mulieres omnes puerosque”), míg Plutarkhos csak testek („sómata”) elégetéséről 
beszél. „Egy ember lőn, kinek jobb tanács tetszék.” – írja Bogáti (10/4). A mondat 
Plutarkhosnál teljesen hiányzik, Rinuccini azonban pontosan így fogalmaz: „placere 
sibi consilium”. A 11. strófában Bogáti szinte Rinuccini félmondatait sorakoztatja 
egymás alá: 

Szóla azért, hogy néki így tetszenék,
Asszonyoknak tanácsot megizennék,
Ha azok is az tanácsnak engednek,
Úgy kellene ez dolgot rendelniek.

„…placere sibi consilium inquit…”
„…mulierum quoque super ea re sententiam sciscitari…”
„…si ipsæ quoque decretum illud comprobassent…”
„…atque ita consilio huiusmodi utendum…”

A görög eredetiben mindez nem lelhető fel. Plutarkhos csupán ennyit ír: „…heis 
exanastas ephé dikaion einai tauta syndokein kai tais gynaxin. ei de mé, khairein ean 
kai mé prosbiazesthai.” („Egy valaki felállván azt mondta, hogy úgy volna igazságos, 
ha mindez az asszonyok véleményével is találkozna. Ha pedig nem, akkor el kell vetni, 
és nem szabad rájuk kényszeríteni.”) Plutarkhos egyáltalán nem használja a „terv” és 
„határozat”, „tanács” szavakat az epizód leírásában, Rinuccini viszont bőségesen, és 
ezeket Bogáti is átveszi. Bogáti a 12. strófában ugyanolyan hosszan ecseteli, hogy mit 
nem szabad megtenni akkor, ha az asszonyok nem fogadják el a tervet, mint Rinucci-
ni. Mint láttuk, Plutarkhos ezt egyetlen szóval („mé prosbiazesthai” – „nem [szabad] 
erőltetni”) elintézi. A 13. strófában a 2. sor („Dayphantes tanácsát mind dicsírék”) 
szintén Rinuccini megfogalmazását követi: „Daiphanti sententiam comprobarunt”.

Arról, hogy Bogáti nem ismerte a görög változatot, a fővezér nevének általa használt 
formája („Dayphantes”) is árulkodik. A latin „Daiphantus” alapján joggal feltételezhette 
a „görögösebb” „Dayphantes” formát eredeti alakként. Ebben az esetben azonban té-
vedett, hiszen a görög eredetiben is „Daiphantos” szerepel.

Hogy Bogáti mennyire hűségesen követte Plutarkhos művét, ugyancsak mutatja, 
hogy a költő bár szemezget a Mulierum virtutes kínálatából, a kiválasztott exemplumo-
kat pontosan abban a sorrendben közli, ahogyan azok Plutarkhosnál is követik egymást. 
Csupán Stratoniké történetét helyezi máshova (a költemény végére), minden bizonnyal 
a téma (gyermektelenség) jellege miatt. A Mulierum virtutes fejezetei a következők 
(kurzívval jelöljük azokat, amelyeket Bogáti felhasznált; a latin címeket Rinuccini 
szövege alapján adjuk): Troades, Phocenses, Chiae, Argivæ, Persides, Celtae, Meliae, 
Tyrrhenæ, Lyciæ, Saguntinæ, Milesiæ, Ciæ, Phocenses, Lucretia–Valeria–Cloelia (a 
görög változatban szokásosan csupán Valeria és Cloelia szerepel a címben!), Micca et 

RMKT-Bogáti.indb   319RMKT-Bogáti.indb   319 2018. 05. 14.   16:26:442018. 05. 14.   16:26:44



320 JEGYZETEK

Megistona, Pieria, Polycrita, Lampsacæ, Aretaphila, Camma, Stratonica, Chiomara, 
Timoclia, Eryxona, Xenocrita, Pythei uxor. 

A 10. exemplumban, Khiomara történetén belül, a 263. strófában egy alkalommal 
Polybios neve is említésre kerül Bogátinál. Itt azonban mégsem kell újabb forrásra 
gyanakodnunk, ugyanis Polybiosról maga Plutarkhos tesz említést, hogy ti. a történet-
író személyesen találkozott volna a hölggyel. (A megjegyzés egy Polybios-töredékkel 
hozható kapcsolatba: Hist. XXI. 38. Feltételezik, hogy Plutarkhos innen merítette a 
történetet. Khiomara története előkerül még: Livius XXXVIII. 24; Valerius Maximus 
VI. 1, ext. 2; Florus, Ep. I. 27. 6 [II. 11. 6], vö. Plutarch’s Moralia, ed. Loeb, vol. III., 
Cambridge, London, 1961, 556.)

A költemény másik fő forrása Ovidius Fastija, méghozzá Lucretia története. Valójá-
ban azonban ez is Plutarkhoson alapul, hiszen a görög szerző a 14. fejezetben Valeria 
és Cloelia története mellett röviden Lucretiáról is említést tesz (l. fent a címeket is). 
Bogáti valójában még a sorrenden is alig változtatott, ugyanoda helyezi Lucretiát, ahol 
Plutarkhosnál is megtalálható, a milétosi nők után. (Igaz, a keósi nők Bogátinál Lucre-
tia után következnek, míg Plutarkhosnál fordítva. Ám a keósi epizód valójában nem is 
parafrázis, mert belőle Bogáti csupán egyetlen elemet használ fel, sokkal inkább Lucretia 
történetének lekerekítése, a költő számára pedig alkalom egy kis magánelmélkedésre.)

Bogáti minden bizonnyal kevésnek találta a Plutarkhosnál fellehető néhány sort 
Lucretiáról, ezért fordulhatott a sokkal bőségesebb forráshoz, Ovidiushoz. Ovidius 
szövegét hűségesen követi, itt is vannak szó szerinti megfelelések. De olykor bővít, 
illetőleg kihagy. Több ponton is szükségesnek érzi például, hogy Ovidius tömör, számos 
gondolati kihagyással élő, költői megoldásait magyarázatokkal lássa el (72, 88, 92, 93, 
95). Más dolgokat – így Lucretia szépségének ecsetelését, az erőszak lefolyását, a ki-
rályfiak feleségeinek borozását – viszont nem vesz át a római költőtől, talán mert nem 
ítélte őket megfelelőnek a jámbor asszonyi fülek számára. Bogáti olykor saját korának 
tárgyi elemeivel is módosította a történetet. Nála Lucretia és szolgálói nem köpenyt, 
hanem „bárson dolmánt” (77) készítenek. Amikor ura és barátai meglepik őt éjszaka, 
akkor Bogátinál Lucretia „urát úrfiakkal… vacsorán vendéglé” (82/3–4). Ovidiusnál 
vacsoráról szó sincs. A „szolga” (Fasti 809) Bogátinál „lovászlegény” (94/3). A ma-
gyar költeményben Lucretia holttestét „város piacára vivék” (109). Ovidius viszont 
erre a körülményre nem tér ki. Feltűnő eltérés, hogy Bogáti bosszúra vonatkozó kérést 
ad Lucretia szájába (104). Ez Ovidiusnál szintén nincs így. 

Lucretia története mindenesetre fontos szerepet játszik a történetben, vezérmotí-
vuma, a női tisztaság Bogáti költeményének is legközpontibb gondolata (jámborság). 
A legtöbb felhasznált történet szintén erről szól. A mű valójában egyfajta vituperatio, 
amelyben Bogáti az exemplumok elején, végén vagy azokba beleszőve elmarasztaló 
megállapításokat tesz a női nemről. Több rossz tulajdonság is előjön (fecsegés; a 
férj csak addig kell, amíg jól megy neki stb.), a legnagyobb hiba azonban a tisztaság 
hiánya. Bogáti a negatív kijelentéseket a Plutarkhosból vett ellentétes előjelű antik 
exemplumok segítségével teszi szemléletessé (exempla ex contrario).
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Hogy Lukianos Szerelmeskedéseinek 33. és 38. fejezetét szintén külön forrásnak 
kell-e tekintenünk, kérdés. A „nő mint orvosság” gondolata (33. c.) kétségtelenül meg-
jelenik Bogátinál is („Isten orvosságul teremtett tégedet” 328/2 ti. a bűnös természetre), 
csakúgy, mint az a Lukianos által citált euripidési ötlet, nevezetesen, hogy milyen jó 
is volna, ha a gyerekeket a templomban aranyért-ezüstért lehetne vásárolni (38. c.), 
ám ezek az erős gondolatok/képek Lukianostól függetlenül, önállóan is foroghattak. 
A 333. strófa hátterében álló lukianosi hely („Mivel valódi ábrázata csúf, mesterséges 
szépítőszerekkel enyhíti a természettől fogva rútat”, 38. c., ford. K  C ) 
azonban már gyanúsabb arra nézvést, hogy Bogáti esetleg e költeménye megírásához 
is fellapozta saját kétnyelvű, görög–latin Lukianos-kiadását. Lásd még ebben a kötet-
ben Zsupán Edina kísérő tanulmányát is.

2 jámborságokról – tisztaságukról
9 Gorgias – (Kr. e. ca. 485–ca. 380) szicíliai (Leontinoi) származású görög szo-

fista, preszókratikus filozófus, rétor; a szofisták első generációjának jeles képviselője.
23 Phocis – Phókis, az antik Hellás egyik tartománya; Közép-Görögországban 

található, Delphoi is a területén fekszik.
23 Thessalia – Az antik Hellás egyik tartománya; a szárazföldi Görögország te-

rületén, Makedóniától délre terül el.
26 Dayphantes – Plutarkhosnak volt egy Daiphantos című dialógusa is – miként 

maga is utal rá a Gynaikón aretaiban –, csak elveszett.
61 Melus – Mélos, sziget az Égei-tengeren, a Kyklades szigetcsoport legdél-

nyugatibb tagja.
63 Egy falkán – egy csoportjuk
65 Caria – hellenizált görög tartomány a kis-ázsiai partvidék délnyugati részén; 

a területén fekszik Halikarnassos városa.
79 lakozni – vendégeskedni
87 sáhoson – sávosan: elfátyolozva (NySz II, 1525)
91 jobb korában – előrehaladtával, vége felé
105 Athenae – Athénai, Athén, az antik Hellás kultúrateremtő, legjelentősebb 

városa; Közép-Görögország délkeleti részén, Attika tartományban található.
107 futott thirrhén nép – Tyrrénoi, menekült, bevándorló tirrének; Lémnos és 

Imbros szigetére is lokalizálható népcsoport neve; a kutatás az etruszkokkal hozza 
kapcsolatba őket.

108 barbarusnak – A görögök hangutánzó szóval barbarosnak nevezték azt az 
embert, akinek nyelvét idegen, értelmetlen, jelentés nélküli hangsorként érzékelték. A 
barbárok egyszersmind vad, durva, civilizálatlan, kulturálatlan népeknek számítottak 
a hellének szemében, akiknek voltaképp nincs is nyelvük.

118 Taenarus havasa – A Tainaron-fok a szárazföldi Görögország legdélibb pont-
ja, a Peloponnésos-félsziget középső nyúlványának (ma Mani) csúcsán található 
Lakóniában.
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121 Spárta – Az antik Hellás második legjelentősebb városa Athént követően. 
Lakónia fővárosa, a Peloponnésos-félsziget délkeleti részén található.

159 Taygeta hegyre – Taygetos: a Peloponnésos-félsziget délkeleti részén elterülő 
Lakónia legmagasabb hegye (2407 m); Spártától és az Eurótas folyó völgyétől nyu-
gatra helyezkedik el; az ókori Spárta szigorú törvényeinek szimbóluma.

167 Ipoktól – sógoruktól
174 Milétus – Milétos – görög város a kis-ázsiai tengerparton
194 fűveszésnek – zavarodottságnak, bolondságnak
202 marhája – tulajdona
204 böcsűje – becsülete
220 Maga – noha
245 Lucretia – Lucius Tarquinius Collatinus felesége, a mitikus történeti hagyo-

mány szerint a rajta esett erőszak vezetett Tarquinius Superbus, Róma hetedik királya 
uralmának és általában a királyság intézményének megdöntéséhez.

252 Tarquinius – Tarquinius Superbus, Róma igazságtalanságáról és kegyetlensé-
géről híres hetedik királya (uralkodott: Kr. e. 534–510); az ő uralmának megdöntésével 
születetett meg a római köztársaság, és kezdődött el a köztársaságkor.

256 Ardea – város az ókori Itáliában, Latium területén, Rómától délre.
264 Sextus – Sextus Tarquinius – Tarquinius Superbusnak, Róma hetedik kirá-

lyának fia.
271 Collatinus – Lucius Tarquinius Collatinus Róma ötödik királyának, Tarqui-

nius Priscusnak oldalági leszármazottja, Lucretia férje.
283 Esse léleké – Káromkodás. Vö. Hová mentek, kurvakereső esse lelkek? 

(NySz I, 704.)
298 Collatia város – város az ókori Itáliában, Rómától keletre, az Anio folyó 

partján.
299 szer – sor
309 holval – holnap, kora reggel
318 egyemet – egyetlenemet
437 Brutus – Lucius Iunius Brutus, Lucretia megbosszulója, a római királyság 

intézményének megdöntője. Kr. e. 509-ben ő és Lucretia férje, Lucius Tarquinius 
Collatinus viselték elsőként a consuli tisztséget.

452 berhét – alsóruháját
457 Cius várasa – Khios, sziget és város az antik Hellásban, az Égei-tenger 

Kis-Ázsiához közel eső részén, Lesbostól délre.
482 Aristotimus nagy kegyetlen vala – Aristotymos élisi tyrannos rémtetteiről 

nemcsak Plutarkhos számol be, megemlékezik róla Pausanias is (V. 5. 1; vö. VI. 14.). 
Aristotymos neve élisi érmeken is fennmaradt. Működése Antigonos Gonatas makedón 
uralkodó korára esik: Kr. e. 283–239. – Kegyetlen: itt: zsarnok, tyrannos.

483 Elis tartomány – Élis, város és tartomány az antik Hellásban, a Peloponné-
sos-félsziget északnyugati partvidékén; területén fekszik Olympia.

RMKT-Bogáti.indb   322RMKT-Bogáti.indb   322 2018. 05. 14.   16:26:442018. 05. 14.   16:26:44



323SZÉP HISTÓRIA AZ TÖKÉLETES ASSZONYÁLLATOKRÓL

517 megtörése – alázatossága
533 mind – mindenki
544 Aetolia földe – tartomány az antik Hellásban, Közép-Görögország nyugati 

részén, Akarnania és Lokris között.
567 megtérítötte – útjáról eltérítette
579 drabantok – darabontok, gyalogos katonák. A németalföldi Brabant tartomány 

nevéből eredő német jövevényszó (M , 222–224).
586 Azki oroszlánt tanít életében – Az itt idézett „magyar példabeszédet” sem a 

magyar, sem a nemzetközi közmondáskutatás (paremiológia) nem ismeri (P  
G  szíves közlése).

594 Gyarló – gyenge
626 Simon módra – Simon, Simon bíró: a kor közkedvelt kiszólása, mely a pa-

pucsférjeken és feleségeiken gúnyolódott – jelenthette mindkettőt. Német eredetű, 
a „Sie ist der Mann”, illetve a „Meister Siemann” magyarosult változata. Lásd erről 
részletesen: RMKT XVI/11, 413.

626 innen házul turálnunk – durálnunk (NySz I, 544.): itt: parancsolgassunk.
629 kapontál – kappontál, koppantál (vö. TESz II, 567.), hoppon maradtál, itt: 

lódítottál.
635 Aki száját a kása megégette – A korban jól ismert közmondás: NySz II, 135.
638 hazájokat – A forrásban található „hajójokat” alak nyilvánvalóan téves, Plu-

tarkhos alapján megállapítható, hogy a kéziratban a „hazájokat” szó állt.
647 letaglássa – letaglózza
669 Okos ember vala, Cylon a neve – Kylón valós személy volt, egy delphoi 

felirat megemlékezik róla.
706 gyöngyek – valószínűsíthető a szó „gyöngék” (értsd: kényesek) olvasata is, 

mivel ezt a korban igen gyakran alkalmazták fiatal nőkre: NySz I, 1158. vö. Bogáti, 
Énekek éneke, 177: Piros gyengék, jeruzsálemi szépek; B , Psalmus XLV, 41–42: 
„Ágyasid királyi rendek, Sokak, mind ékesek, gyengék”.

774 Cynere város – Cyrene, fontos hellenizált város a líbiai partvidéken.
788 De kígyónak farkavágta eszében – A régiségben jól ismert közmondás: Köny-

nyebben felejti a kígyó farka vágását, mintsem egy asszony legkisebb bosszúságát: 
NySz II, 304.

807 zséllyébe – zsélye, deszkákból összerótt koporsó. A nyomdász a Heltai által 
használt ƥ-betűvel, azaz a zs-hang ß-ből alkotott jelével írta a szó kezdőbetűjét. A szó 
hasonló erdélyi jelentéséről lásd MTSz II, 1067. Tinódi Zsigmond császárról szóló 
históriájában (RPHA 867), amely Heltai Gáspár 1574-es Cancionáléjában (RMNy 351) 
jelent meg (ahol ugyancsak ez a külön betű szolgált a zs-hang jelölésére), Zsigmond 
ravatalozásáról ezt írta: „Ültötték egy koporsóban, zséliben.” (I, Iiij r.) Heltai Gáspár 
1575-ös Bonfini-fordításában (RMNy 360) ez olvasható Mátyás király felravatalozá-
sáról: „Egyníhány nap múlva zséllyébe tövék testét és bészurkozák azt mindenfelől, 
és hajóba tövék azt.” (175 v.)
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818 megétesse – megmérgezze
825 bába – vénasszony
846 vesztegeté – kínozta, gyötörte
867 napa-asszonnak – anyósának
905 udvarral – kísérettel
920 Úgy veték, mint olyan jámbort, tengörbe – A forrásban található értelmet-

lenül megismételt „tömlőbe” szó Plutarkhos alapján „tengerbe” vagy a rím alapján 
„tengörbe” alakra javítandó.

935 Másik Judit – A bibliai Judithoz hasonlatos jellem, második Judit.
949 Galatia – ókori anatóliai ország a mai Törökország középső részén
974 Nem birodalomért – Nem a bírvágy vezérelte.
998 zseccelbe – A német der Sattel (nyereg, ülés) szóból származó zseccel (NySz 

III, 98.) itt valamilyen hordszéket vagy gyaloghintót jelent, máshol egyszerűen széket, 
karosszéket: vö. Apollonius históriája, 175: „Az étket elfogák, király csak magának 
egy zseccelben ül vala.” (RMKT XVI/12, 77.). Balassi Bálint Campianus-fordításában 
is előfordul: „tisztelendő bírák módjára ülvén zseceljekben (setzeljekben).” B , 
Tíz okok, 11.

1036 lábontá – borította
1049 Polibius ez asszonról ezt írja – nem új forrás bevonásáról van szó, Plutarkhos 

maga említi meg a Gynaikón aretai megfelelő helyén, hogy úgy tudja, hogy a történetíró 
Polybios személyesen találkozott Khiomarával. A megjegyzés egy Polybios-töredékkel 
hozható kapcsolatba: Hist. XXI. 38. Feltételezik, hogy Plutarkhos innen merítette a 
történetet. Khiomara története előkerül még: Livius XXXVIII. 24; Valerius Maximus 
VI. 1, ext. 2; Florus, Ep. I. 27. 6 [II. 11. 6], vö. Plutarch’s Moralia, ed. Loeb, vol. III., 
Cambridge, London, 1961, 556.

1061 hütöket – fogadásukat
1069 Nagy Sándor – makedón uralkodó (Kr. e. 356–323).
1070 Thébe város – Thébai: az antik Hellás egyik legjelentősebb városállama, 

Közép-Görögországban, Boiótiában található.
1078 tanítá mellé – Maga mellé kényszerítette.
1099 holt kútba – kiszáradt kútba
1134 megózá – megóvta; vö. Bogáti, Demeter király históriája, 135: „Annak 

kedvét óz” – annak kedvébe jár (óz, ósz: fenntartja, védi)
1174 megössék – az ötvösök megműveljék
1220 Dárius – I. Dareios, perzsa nagykirály (Kr. e 522–486) az Akhaimenida-ural-

kodóházból.
1222 Xerxes – I. Xerxés, perzsa nagykirály (Kr. e. 485–465) az Akhaimenida-ural-

kodóházból, I. Dareios fia.
1304 visszaházasultat – újraházasult özvegyet
1306 Ha te megesmered a te voltodat – Nosce te ipsum (gnóthi seauton), a del-

phoi jósda jelmondata.
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1314 timporálnak – kevernek, vegyítenek (NySz III, 666–667.)
1337 Ezt akarnám skk. – Tévedés euripidési hatásra gondolni itt, miként a szak-

irodalomban olvasható (H  I : Euripidesi hatás Bogáti Fazekas Miklósnál, 
It, 24(1935), 218–219). Véleménye szerint a görög tragikus Phaidrájából, Hippolytos 
monológjából való ez a versszak, tartalmilag, hangulatilag azzal esik egybe. Ezen a 
helyen valójában szó sincs Euripidésről, Bogáti – miként fentebb már utaltunk rá – 
alighanem itt is sokat használt forrásából, Lukianosból merít. A Szerelmeskedések c. 
novellában éppen Euripidésre hivatkozva találjuk meg ezt a nőellenes gondolatot: 
„A házasságot tehát, mondja ő, semmibe sem veszed, s a női nemet száműzöd az élet-
ből; nos hogyan marad fenn akkor az emberiség? Valóban kívánatos volna, a roppant 
bölcs Euripidés szerint, ha nem kellene közösülnünk a nőkkel, hanem a szentélyekbe 
s a templomokba járulva, gyerekeket vásárolhatnánk aranyért-ezüstért a fajfenntartás 
érdekében.” (L , Szerelmeskedések (38), K  C  fordítása, in L -

 ÖM, I, 814.) 
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HÁROM JELES FŐHADNAGYOKNAK VETÉLKEDÉSEK

Nyomtatott kiadása: „Három jeles főhadnagyoknak, az Nagy Sándornak, Anibal-
nak, és az római Scipiónak az bódogságnak helyén az fő helyről való vetélkedések.” 
A külön címlap nélküli kiadványban, az ének végén, az A4r lap alján a nyomdahely: 
„Kolozsváratt.” A megjelenés vélhető ideje: 1576. Az egyetlen fennmaradt példány-
ból az A2, A3 levél hiányzik. – RMNy 383. – Digitalizált változata elérhető a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ adatbázisában: http://real-r.
mtak.hu/76/1/RMK_I_0341_RM_I_4r_0252.pdf

A könyvecske eredetileg Bécsben, a Theresianumban volt, s annak katalógusában 
(J  S , Catalogus bibliographicus librorum sæculi secundi typographi-
ci ab anno MDXXXVII. usque MDCXXXVI. inclusive in Bibliotheca Cæs. Reg. et 
Equestris Academiae Theresianæ existentium... Volumen quartum, Vindobonæ, 1803, 
192.) ilyen latin címen szerepel: „Trium summorum belliducum, Alexandri Magni, 
Annibales et Scipionis Romani in campis Elysiis de principe loco contentio carmine 
Hungarico. Claudiopoli, 1576. 4.” 1878-ban ezt a példányt szerezte meg Szilády Áron 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára számára (J  E , Bogáthi Fazakas 
Miklós még egy műve (Adalékul), KerMagv, 15(1880), 388–390; D , Bogáti, 9–10.

RPHA 1076
Strófaképlete: a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5)
Dallama: RMDT I, 14. A nótajelzés („Jóllehet nagy sokat szóltunk Sándorról”) 

Ilosvai Péter Nagy Sándor-históriájára utal (RPHA 692).
Akrosztichon: NIKOLEOS FIG[...]S / DE PRIMO INTOeR SE NARRAT HONO-

RE DVCES.

A SZERZŐSÉG KÉRDÉSE
A szerző nevét a nyomtatvány nem tünteti fel, de az akrosztichonból kiolvasható, 

kétsoros, ám hiányos epigramma utal rá: „Nicoleos Fig[ulus]”. A létező egyetlen példány 
hiányos, így éppen az a részlet nincs meg, amelynek versfői az ajánlást tartalmazhatták. 
Az utolsó strófában a szerző a lengyel trónért sikerrel vetélkedő Báthory István királlyá 
koronázása fölötti örömének ad hangot. Versfőkből az epigramma így rekonstruálható:

Nicoleos Fig[ulus …………………………]s
    De primo inter se, narrat, honore duces.
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(Fazakas Miklós elmondja…, hogy miként [vetélkednek] egymás közt a hadnagyok 
az elsőség tisztességéről.)

A HISTÓRIA FORRÁSA
A mű 1576. április 24-én készült el Tordán, Lukianos Nekrikoi dialogoi (Holtak 

párbeszédei) című dialógussorozatának 12. számú darabja alapján. (Modern magyar 
fordítása: Alexandrosz, Hannibal, Minósz és Scipio, J  I  fordítása in L -

 ÖM I, 231–236.). A história forrását D  L  állapította meg (D , Bogáti, 
21–22; D , Lukianos, 745–746; D , Verses görög regények, 127–128.) Bogáti 
azt a kétnyelvű Lukianos-összkiadást használhatta, amely Zsámboky János 1550-es 
részleges dialóguskiadását is tartalmazta (L  S , Hapanta. Luciani 
Samosatensis Opera, quæ quidem extant, omnia, Græce et Latine, Basel, 1563.) Szo-
kása szerint a latin szöveg képezte az alapot, de a görögből is látunk megoldásokat. 
Minderről lásd ebben a kötetben Z  E  kísérő tanulmányát.

Az egyetlen példányban fennmaradt nyomtatványból két lap kihullott, amely cson-
kaság miatt a história 11–49. strófái elvesztek, azaz 39 versszak, s egyben ugyanennyi 
versfő hiányzik belőle. Így a latin epigrammából éppen azt nem tudjuk meg, hogy kinek 
dedikálta a szerző énekét. Bogáti ennek a históriás énekének írásakor párhuzamosan egy 
másikon, Görcsöni Ambrus művének folytatásán, Az ötedik része Mátyás király dolgainak 
mind halálig című históriáján dolgozott, amelyet 1576. április 6-án, „Szinte Mátyás király 
halála napján” Tordán fejezett be. E műve az RMKT XVI/9. kötetében jelent meg (7. sz.).

Lukianos gunyoros elbeszélése az ókor három legjelesebb hadvezérének egymással 
az elsőségért való vetélkedését mondja el, mégpedig az alvilági bíró, Minós előtt. Bogáti 
célzatosan választhatta éppen ezt a történetet, hiszen Báthory Istvánnak is vetélkednie 
kellett a lengyel trónért, többek közt a Habsburg-jelölttel, míg végül ő lett e győztes. 
A história záró strófája alapján, a versfőkbe rejtett, ám most hiányzó dedikáció is neki 
szólhatott. A nótajelzés Ilosvai Péter Nagy Sándor históriájának kezdősora, amely ez 
esetben stílusosnak mondható. 

Cím: főhadnagyoknak – fővezéreknek. A régi magyar nyelvben a hadnagy a sereg 
vezérét jelentette (vö. Zrínyi Miklós „vitéz hadnagy”-ával), nem azonos tehát a mai 
katonai ranggal. Lásd jelen kötetben a Szkenderbég históriáját: „Főhadnagyra siet, 
hogy levághatná” (986).

1 Nem régen lött dolgot egyet mondanék – Szokványos históriásének-kezdés. Vö. 
Szilágyi és Hajmási: „Egy szép dologról én emléközném” (RPHA 324); Vitéz Fran-
ciskó: Egy régi dologról szép krónikát mondok” (RPHA 322).

5 Pokolról – a mitológiai alvilágról
15 három bírájok – A görög mitológiában az alvilágnak három bírája volt: Minós, 

krétai király és testvére, Rhadamanthys, valamint Aiakos, Aigina királya, mindhárman 
félistenek, Zeus fiai.
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39 Credót – hitvallást
33–40 Ferhát, egy főtörök – Ez a részlet a könyv csonkasága miatt befejezetlen. 

Bogáti, Lukianos nyomán, az antik mitológia alvilágát, amelyet pokolnak nevez, a 
keresztény elképzeléshez közelítve mutatja be. Ennek a leírásnak a végén, ott, ahol a 
szöveg a laphiány miatt megszakad, a mohamedanizmus is megjelenik. Egy Ferhád 
nevű főtörök kezdi elbeszélni túlvilági élményeit. E sajátos szinkretizmus talán Jacobus 
Palaeologus hatásának tulajdonítható. Pirnát Antal szerint Palaeologus teljesen egyen-
értékűnek tartotta a három nagy világvallást, s a Biblia történeti könyveit nem tartotta 
hitelesebbnek a megbízható profán történeti könyveknél. Ezt a hatást figyelembe véve 
nem meglepő Bogáti érdeklődése a nagy tekintélyű ókori görög és latin klasszikusok 
iránt, hiszen a pogány históriák tanító, nevelő célzatú felhasználása beleillik ebbe a 
felfogásba. Csak sajnálni lehet, hogy megszakad a szöveg, hiszen talán többet is meg-
tudhatnánk Ferhátról, a főtörökről, s különös elbeszéléséről. XVI. századi forrásainkban 
többször szerepel egy Ferhát nevű főtörök, akit előbb csauszként emlegetnek a 70-es 
évek táján, majd később basaként és budai beglerbégként a század vége felé. Hogy 
azonos-e az itt említett Ferháttal, azt nem igen lehet kinyomozni. De talán nem is valós, 
hanem fiktív szereplő ez a Ferhát Bogátinál, valahogy úgy, mint Telephus szerepel-
tetése Jacobus Palaeologus Catechesis christiana dierum duodecim című, 1574-ben 
írott művében (Primum edidit R  D , Varsoviæ, 1971. – P , 
35–116). Ott a tizenkét napig tartó keresztény hitoktatásba és beszélgetésbe a kalan-
dos módon Kolozsvárra becsöppenő indián Telephus is bekapcsolódik. Lehetséges, 
hogy Palaeologusnak ezt az eredeti ötletét próbálta lemásolni Bogáti akkor, amikor 
egy török személyt is beleillesztett az alvilágban játszódó történetbe.

Ferhát elbeszélésének meglévő kezdete olyasféle helyet ír le, amely a mohamedán 
paradicsomra emlékeztet. Ferhát azt sem tudja, hogy testben vagy testén kívül járt-e 
ott, de oda vitetett. Mindez egy XI. századi síita mohamedán szekta, az asszaszinok 
történetére emlékeztet (vö. F  D , The Assassin Legends: Myths of the 
Isma’ilis, London–New York, 1994). A szekta neve a modern nyugati nyelvekben él 
tovább, mégpedig orgyilkos jelentéssel. Ez az asszaszin elnevezés eredeti alakjában 
(Ḥas̲h̲īs̲h̲iyya), amely arabul hasisevőt jelent, egy fanatizált embercsoport megjelöléséül 
szolgált egykoron. Ők a vadkender levelének levéből készült kábítószerről, a hasisról 
nyerték nevüket. A „hegyek vénje” által vezetett szektán belül különböző osztályok 
voltak. Ezek egyikéről az Encyclopaedia Britannica (I. 775.) megfelelő cikkelyét idéz-
zük magyarul: „A leginkább megkülönböztetett osztály a Fedais (a hűségesek), ezek 
voltak a testőrök, vagyis az igazi asszaszinok. Mindannyian fiatal emberek voltak, so-
raikból válogattak ügynököket a gyilkosságokhoz. Beavatatlan korukban őrizték őket, 
és vak engedelmességet és teljes odaadást követeltek tőlük. Amikor a sejk közülük 
némelyeknek a szolgálatát kérte, akkor a kiválasztott fedaisokat hasissal elkábították. 
Amikor ebbe az állapotba kerültek, akkor bevezették őket a sejk pompás kertjeibe, és 
körülvették őket mindenféle érzéki gyönyörűséggel. A paradicsomnak ilyen ízelítőjét 
csak a legfelső uralkodójuk engedélyezhette, lelkessé téve őket az engedelmesség-
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ben az ő legcsekélyebb parancsa iránt is. Életüket semmibe vették, és készek voltak 
lemondani róla az ő egyetlen szavára.” (Vö. M  G  S  H , 
The Order of Assassins, The Hague, 1955.)

A mohamedán paradicsom-képzetről P  P  írt igencsak szemléletesen 
A Mahomet vallásárul, in U ., Hodoegus. Igazságra vezérlő kalauz, Pozsony, 1637, 
541.: „Ott, úgymond, szép kertek és hűvös folyóvizek lésznek, pézsmaszagú jó boro-
kat iddogálván, pihés ágyakban, bársony paplanok között heverünk; bársony öltözet-
ben, szép öreg feketeszemű, szemöldökű leányokkal sétálunk; bársonyos szép vetett 
ágyakba dőlünk, mikor kedvünknek tetszik, és az fák árnyékában nyugszunk. Ott az 
szép fák lehajolván, jó gyümölccsel kedveskednek. Ékes gyermekek tiszta kristály s 
ezüst pohárokban, a Zelzebil kútfőből oly gyönyörűséges italt ádnak, mint az gyöm-
bér, sőt madárhússal és sok kedves gyümölcsökkel is gyönyörködtetnek. Emellett 
tisztes menyecskék készen lésznek, kik olyanok, mint a gyöngy és hyacinthus: szép 
kisded csecsecskéjek nékik, szemek pedig nagyok, mint egy-egy tyúkmonyak.” (Er-
ről újabban lásd: V  O , A „Mahomet vallása” és az „Vytoc” Pázmány 
Péter Kalauzában, in Viszály és egüttélés. Vallások és felekezetek a török hódoltság 
korában, szerk. I  G , Bp., 2017, 155–182.)

Nem látszik valószínűnek, hogy a XVI. században Bogáti ilyen asszaszinnal találko-
zott volna Erdélyben. Inkább lehetséges, hogy olvasmányaiban bukkant rá történetükre, 
s az ragadta meg annyira a fantáziáját, hogy ily módon beleépítse azt históriás énekébe.

34–35 Őmaga sem tudja, mint oda vittetett, / Testben, test kővül, csak azt, hogy 
ő megjött – Hasonló megfogalmazás olvasható Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt 
második levelében (12, 2–4.): „Ismerek egy embert Krisztusban, aki tizennégy évvel 
ezelőtt elragadtatott a harmadik égig – hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, 
csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember – hogy testben-e vagy testen kívül, nem 
tudom, csak az Isten tudja – elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan 
beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat.”

41 Gond – A fentebb jelzett hiányok miatt ennél a lapalji őrszónál szakad meg a 
história szövege. 

41–197 – A görög eredetiben Alexandros, azaz Nagy Sándor azt mondja az alvilág-
ban Hannibálnak, hogy őt illeti elsőség. Hannibál tiltakozik. Alexander azt javasolja, 
hogy forduljanak ítéletért Minóshoz. A bemutatkozás után Minós az érveket kéri 
mindkettejüktől. Hannibál kezdi a maga tetteinek bemutatását. Először Ibériába ment 
harcolni, onnan már fővezérként átkelve az Alpokon, előbb a Pó-vidéken hadakozott, 
majd Itália síkságait hódította meg. Rengeteg embert ölt meg. Ő nem tartotta magát 
Ammón isten fiának, nem költött mesét anyjának álmáról, hanem közönséges ember-
ként is a legkiválóbb hadvezérekkel mérkőzött meg. Nem megfutamodó médekkel és 
örményekkel csatázott. Alexandros atyjának birodalmát a szerencse révén növelte meg. 
Darius legyőzése után pedig elhagyta az ősi szokásokat, istenként imádtatta magát, 
barátait lakomákon megölette, vagy elfogatta, hogy kivégeztesse őket. Ő, Hannibál, 
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viszont egyenlőnek tartotta magát másokkal. Amikor visszahívták a hadakozásból, ő 
azt is elviselte, sőt azt is tűrte, hogy elítéljék. Barbárként ő nem részesülhetett a görög 
műveltségből, nem énekelhette Homéros műveit, nem nevelte őt a szofista Aristotelés, 
egyedül csak a természet jó sugallatát követhette. Ezért gondolja magát különbnek 
Alexandrosnál, aki ugyan szebb nálánál, s királyi diadémot visel, de mégsem nagyobb 
egy olyan bátor hadvezérnél, aki inkább az eszére, mint a vak szerencsére bízta ma-
gát. Minós megdicsérte Hannibált, aki különbül beszélt annál, mint az egy líbiaitól 
várható lett volna. Azt kérdezi ugyanakkor Alexandrostól, hogy mit szól mindehhez? 
Alexandros úgy vélte, hogy válaszra sem kellene méltatnia ezt az arcátlant. Elmondja 
most, hogy ő milyen király volt, s milyen kalóz amaz, azaz mennyivel különb Han-
nibálnál. Már gyermekként átvette a hatalmat, s bosszút állt apja gyilkosain. Thébát 
lerombolva megfélemlítette a görögöket, akik fővezérré választották. Kevesellette, 
hogy csak a Makedón Birodalom ura legyen, ő az egész világot szerette volna meg-
hódítani. Maroknyi sereggel lépett Ázsiába.

197 Szállék onnan előbb Ciliciába – Kilikia, ókori tartomány Kis-Ázsia déli 
részén. A laphiányok után, immár Lukianos alapján, Nagy Sándor beszédével foly-
tatódik a történet.

201 bíró uram – Minós
205 révísz – az alvilág révésze, Kharón
217 Oceanust – az Indiai-óceánt
223 Tanais vizén túl – az Azovi-tengeren túl
263 sententiát – ítéletet
269–300 – Scipio beszédét Bogáti részletesebbé tette a forrásául szolgáló szövegnél.
280 Hírlittig – hírlétig: hirtelen, váratlanul (?) Vö. B , Psalmus LIX, 7, 3: 

„Mert hírlétig kezek közül kivevél.” Vö. SzT VI, 136.
310–311 Mátyás király… Solimán… Atilla – Az 5–6. sorban kifejtett elgondolás 

szerint különbséget kell tenni a „poéták” és a „szent írások” kora közt. Bogáti törté-
nelemfelfogása szerint Hunyadi Mátyást, Szülejmán szultánt és Attilát (akik már a 
„szent írások” idején éltek), más mércével kell mérni, mint Nagy Sándort, Hannibált 
és Scipiót. Vö. D , Humanizmus, 147.

321 Szent György napján – április 24-én
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ESTER DOLGA

Nyomtatott kiadása: „Ester dolga. Dedicatio et Argumentum in capitibus versuum. 
Eszes fejedelemasszony nemzetit segítse. Fejdelmét urát sokból megintse. Az nyo-
morultokhoz szelígyítse. ESTERT kövesse. Nagyságod tőllem jó néven vegye”. – 
Az ének végén, a C3v lapon: „Finis.” – Nyomtatott Kolozsvárott, Heltai Gáspárné 
műhellyébe, 1577. esztendőben. – RMNY 386. – A kolozsvári Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” honlapján a nyomtatvány digitalizált fotómásolata elér-
hető: http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/patrimoniu/oszk-hu/RMKI_131_ester
_dolga.pdf

A címlap a magyarországi és erdélyi példányokból hiányzik, egyedül a Nyizsnij 
Novgorodban őrzött Kornfeld Móric-gyűjtemény példányában van meg: Kornfeld, 
Index ms – NN Katalógus 2008. 102 – Ц 16 846.1 (coll.1). (V. E  J , Ismeret-
len ritkaságok a Kornfeld-könyvtárban, MKsz, 127(2011), 158. A címlapról lásd még: 
F  V , Schlauch Lőrincz szatmári püspöknek, Török János által gyűjtött 
könyvtára, MKsz, 2(1877), 12−13.)

RPHA 323
Strófaképlete: a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5)
Dallama: RMDT I, 82. Vö. RMDT I, 754. A nótajelzés Dézsi András Makkabeusról 

szóló históriájának kezdősorára vonatkozik (RPHA 539).
Akrosztichon: ESzES FEIEDELEM ASzSzONI NEMSzETIT SEGÍTSE / FEJE-

DELMIT, VRAT SOKBÓL MEGINTSE / ASz NIOMORULTOKHOSz SzELIGITSE 
/ ESTERT KEOVESSE / NAGISÁGOD TEOLEM JÓ NEVEN VEGIE.

A SZERZŐSÉG KÉRDÉSE
A szerző nevét a nyomtatvány nem tünteti fel, maga a vers sem utal közvetlenül 

költőjére. Elsőként Katona Lajos vetette fel, hogy a mű Bogáti szerzeménye lehet (K -
 L , Magyar elbeszélő költészet a XVI. században, jegyezte ifj. K  G , 

Bp., 1909–1910. I, 248−249.). Elgondolását a mű szereztetésének idejére (1577 Bogáti 
egyik legtermékenyebb éve volt), helyére, kiadójára, különböző stíluspárhuzamokra, 
illetve a 127. versszak Agathoklés-példázatára mint rejtett névutalásra alapozta. (A 
fazekas Agathoklésről lásd a tárgyi jegyzetet.) Katona attribúcióját Schiller István 
igyekezett összehangolni Bogáti életrajzi adataival (S  I , Bogáthi Fa-
zekas Miklós élete és vallásos tárgyú költészete, Bp., 1915, 9, 38−45.). Javaslataikat 
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azonban az irodalomtörténet-írás és a könyvtörténet vonakodott elfogadni (H  
J , A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete, 
Bp., 1957, 42; A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. K  T . A 
magyar irodalom története, szerk. S  I , I, Bp., 1964., 508; RMNY 382.). A 
szerzőség kérdéséről folyó vitában Dán Róbert szolgált új filológiai argumentumokkal 
(D , Humanizmus, 149.). Észrevette, hogy a vers 108. versszakában említett zsidó 
templomi szokásról, a Purim ünnepéhez kapcsolódó Hámán-verésről (lásd a tárgyi 
jegyzetet) pontos ismertetés olvasható abban az Eber-kalendáriumban, amelybe Bogáti 
saját életrajzi eseményeit bejegyezte. Mivel zsidók a költemény szereztetésének idején 
nem éltek Erdélyben, a jelenségről a szerző csakis olvasmányaiból értesülhetett. A vitát 
lényegében el is dönti az a tény, hogy a vers szerzője a Hámán-verést egy olyan ritka 
magyar igével jelöli („hopol”), amelyet máshonnan csak a Bogáti szerzette Énekek 
énekéből ismerünk (lásd a tárgyi jegyzetet). Ezek az érvek felerősítik a mű fent emlí-
tett rejtett névutalásának érvét, különös tekintettel arra, hogy az Agathoklés-anekdota 
Bogáti kedves görög szerzőjétől, Plutarkhostól származik (lásd a tárgyi jegyzetet). 
Az 5–6. sor szövegpárhuzama Bogáti 78. zsoltárfordításával (lásd a tárgyi jegyzetet) 
további erős bizonyíték a szerzőség mellett. 

A VERS CÍMZETTJE
Már Katona Lajos és Schiller István is rájöttek, hogy az a nemzetét segítő „eszes 

fejedelemasszony”, akinek a szerző az Ester dolgát ajánlotta, nem lehet más, mint 
Báthory Kristóf fejedelem felesége, Bocskai Erzsébet, a későbbi erdélyi fejedelem, 
Bocskai István testvére (vö. H , A reformáció jegyében, i. m., 442.). A buzgó 
kálvinista fejedelemasszony a református értelmiség aktív támogatója volt, 1575-ben 
(akkor még mint bihari főispánné) nyilvánvalóan segítette K  P  Az halálról, 
feltámadásról és örök életről szóló, az antitrinitáriusok ellen írt vitairatának kiadását, 
melyet a szerző neki ajánlott (RMNY 358.). Alighanem ez lehetett az irodalomtörté-
nészek fő érve Bogáti szerzősége ellen, elképzelhetetlennek tartva, hogy egy szent-
háromság-tagadó prédikátor a református fejedelemnéhez fordulhasson segítségért. 
Később Dán Róbert mutatott rá, hogy ez egyáltalán nem volt példa nélkül való dolog. 
Sztárai Miklós, tordai unitárius pap − Bogáti jó ismerőse, akiről naplójában is említést 
tesz −, 1576-ban megjelent művét, A vízezönnek históriáját (RMNY, 493) Bocskai 
Erzsébet szintén kálvinista testvérének, Bocskai Sárának dedikálta. A mű egyértelmű 
antitrinitárius utalásokat tartalmaz (D , Humanizmus, 148, vö. H , Hit és hatalom, 
130.). A hódoltsági unitáriusok egyik vezéralakja, Basilius István, szintén Bocskai Er-
zsébethez fordult pártfogásért a szentek csúfolásáért bebörtönzött Kolozsvári Nyírő 
Máté ügyében 1580 karácsonyán. A fejedelemasszony ekkor már nagyon beteg volt, 
nem tudott (vagy nem is akart) beavatkozni ebbe az ügybe, Basilius mindenesetre 
istenítéletként értelmezte Bocskai Erzsébet néhány hónappal később bekövetkezett 
halálát (B  G , Basilius István levelei. KerMagv, 14 (1879), 387−393. Vö. 
H , Hit és hatalom, 56.). Simon Massa (1536–1605) és Markus Fuchs (1557–1618) 
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brassói evangélikus lelkészek krónikájában található az az adat, amely bizonyítja, hogy 
Bocskai Erzsébet tiltakozott a jezsuiták befolyása ellen: „[1578.] Hoc anno vocantur 
in Transylvaniam Jesuitæ a Christophoro Principe, quibus Sigismundus filius traditur 
erudiendus, frustra reclamante matre, quæ Reformatæ Religionis erat.” (Chronicon 
Fuchsio-Lupino-Oltardinum sive Annales Hungarici et Transsilvanici, edidit J   
T , Coronæ, 1847, 70). Bizonyos tehát, hogy az Ester dolgának címzettje a 
reformáció ügyének aktív támogatója volt, akihez evangélikusok, reformátusok és 
unitáriusok egyaránt fordultak támogatásért.

A VERS FORRÁSA
Az Ester dolga a bibliai Eszter könyvének magyar nyelvű, verses feldolgozása. 

Tudvalevő, hogy a könyv héber és görög változatai jelentősen különböznek egymástól 
(C  V. D , The Book of Esther. Structure, Genre and Textual Integrity, 
Sheffield, 1977.). A tíz fejezetből álló – a zsidó kánon részét képező – héber Eszter köny-
vének (Megillát Eszter) a Septuagintában (Septuaginta. Vetus Testamentum Græcum 
Auctoritate Academiæ Scientiarum Gottingensis editum LXXX. 3 Esther, Göttingen, 
1966.) olvasható görög fordításához több kiegészítést csatoltak. Ez a kibővített szöveg 
vált az alexandriai kánon részévé. A szövegbővítmények nagyjából-egészében logi-
kai és kronológiai sorrendben illeszkednek a törzsszöveghez. Amikor Szent Jeromos 
lefordította latinra a héber Eszter könyvét, a görög bibliában található többletet nem 
a Septuaginta elrendezésében illesztette szövegébe, hanem a könyv végén, 10−16-ig 
számozva, függelékként közölte. (Ezt a függeléket a református bibliák elhagyják, a 
katolikus egyház pedig a deuterokanonikus könyvek közé sorolja.)

A kutatás kezdetben úgy vélte, hogy Bogáti a Vulgata latin szövegét követte (H -
, A reformáció jegyében, i. m., 442.). Dán Róbert − aki számára már egyértelmű 

volt, hogy Bogáti főként görög forrásokból dolgozott −, felismerte, hogy a magyar 
bibliai história a Septuagintából készült (D , Humanizmus, 148.). Erre utalnak a 
szereplők nevei is: Artoxerxes (Artaxerxés), Mordokai (Mardokhaios) olvashatók 
Bogátinál, míg a Vulgatában Asuerus és Mardocheus névalakok találhatók. (A héber 
biblia szövegét, nyelvtudás hiányában, itt sem használta a versszerző.) Dán Róbert 
úgy látta, hogy Bogáti magyar változata még a göröghöz képest is szerkezeti változ-
tatásokat hajt végre, mivel értelem szerint és lehetőleg időrendben illeszti a történetbe 
az alexandriai kánon bővítményeit. Ez azonban félreértés, mivel ezek a bővítmények 
Bogátinál pontosan a Septuaginta rendjében jelennek meg, ahol eredetileg is lénye-
gében időrend szerint vannak beosztva. Eszter könyvének a Septuagintában található, 
1−10-ig terjedő (a héber bibliában is meglévő) törzsszövegének fejezetei a versszakok 
számozása szerint a következő helyeken találhatók Bogátinál: 1: 12−25, 2: 26−36, 
3: 37−44, 4: 50−60, 5: 72−77, 6: 78−85, 7: 86−93, 8: 100−102, 9: 103−109, 10. 
hiányzik. A Septuaginta bővítményeit a göttingeni kiadás A−F-ig haladó jelölését 
követve a következő helyeken találjuk meg Bogátinál: A (Mordokai álma, összeeskü-
vés Artoxerxes ellen): 3−11; B (Artoxerxes rendelete a zsidók kiirtására): 45−47; C 
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(Mordokai és Ester imája): 61−66; D (Ester közbenjár a királynál): 67−71; E (Arto-
xerxes rendelete a zsidók javára): 97−99; F (Mordokai álmának megfejtése) 110−113. 
Láthatjuk, hogy Bogáti hűen követi a Septuaginta elbeszélésrendjét. A versszerző 
persze sok tekintetben lerövidíti, leegyszerűsíti a forrásában található szöveget, a 
nevek nagy részét következetesen elhagyja. A király két összeesküvő udvaroncának 
leleplezését, amely a Septuaginta 1. caputjában és A bővítményében hasonló formában 
megtalálható, Bogáti is kétszer említi meg, mint egymástól különböző eseményeket. 
Ilyen eset a héber forrásban csak egyszer fordul elő. Az a tény, hogy az Ester dolga 
a Septuagintából készült, segít ellentmondásmentesen beilleszteni a verset Bogáti 
görög szellemiségű alkotásai közé, egyszersmind fontos érv Bogáti szerzősége mel-
lett. (A XVI. századi, Bogáti által is használt Septuaginta-kiadásokról lásd: N  
F  M , The Septuagint in Context. Introduction to the Greek Version 
of the Bible, Leiden, 2000.)

A héber Eszter könyve a zsidó kánon legkésőbbi darabjai közé tartozik, keletke-
zésének ideje bizonytalan, leginkább a Kr. e. III. századra gondolhatunk, de ennél 
későbbi is lehet. Maga a mű történelmi környezetben játszódó novella, amely a keleti 
zsidóság köreiben keletkezhetett, szerzője feltűnő pontossággal jellemezte az óperzsa 
életviszonyokat. Az eseményeket Xerxés Akhaimenida király (Kr. e. 486−465) ural-
kodásának 3. évébe, Kr. e. 484-be helyezi el az író. Egy későbbi korból tekint vissza 
Xerxés idejére: olyan időszakból, amikor a makedón Szeleukidák erőszakosan helle-
nizáló törekvéseivel szembeszálló zsidóság eszményíteni kezdte az Óperzsa Biroda-
lomban korábban élvezett szabadságát. Az elbeszélt történet mindazonáltal fiktívnek 
tekinthető. Roppant fontos és a kereszténység későbbi sorsát is befolyásoló, hiteles 
tényező volt viszont, hogy a perzsák erősen rokonszenveztek az egyistenhívő zsidókkal, 
míg a görögök és a rómaiak idegenkedtek tőlük és üldözték őket (H  J , 
Ahasvérus. A Biblia és Irán, in Beszélgetések a Bibliáról. Mítoszok és legendák a 
Bibliában, szerk. R  L , Bp., 1978, 154−157; R  G , Az 
ókori Irán. Médek, perzsák, párthusok, ford. M  Á , Bp., 1985, 182−183.). 
A Purim ünnep eredettörténetét elbeszélő héber novella a zsidók nemzeti érzéseit és 
sorsuk jobbra fordulására irányuló várakozásait jeleníti meg irodalmi formában. A 
zsidó hagyomány eszkatologikus-apokaliptikus jelentést kölcsönzött a könyvnek. 
Jellemző, hogy a biblia sok más könyvével szemben a héber alapműnek közvetlenül 
érzékelhető vallásos vonatkozásai nincsenek. Isten neve nem fordul elő a könyvben, 
de attól még az igaz imádat és a tisztelet kérdése központi problémája marad a könyv-
nek, és az ima és böjt az, ami az események menetét megfordítja. Az író számára nem 
is kérdés, hogy ezek vallásos aktusok, és hogy kire irányulnak, ki az, aki a történetet 
valójában rejtett alanyként irányítja. Mégis, Isten közvetlen jelenlétének a hiányát 
igyekeztek pótolni a könyv későbbi kiegészítései, amelyek bekerültek a Bogáti által 
használt görög redakcióba: imák, könyörgések és más spirituális elemek, amelyek 
egyértelmű vallásos színt kölcsönöztek a novellának. Nem biztos, hogy ezek a bővít-
mények eredetileg görög nyelven íródtak, lehetséges, hogy ezek is a keleti zsidóság 
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köreiben keletkeztek, és később fordították le görögre, egyesítve a könyv önmagában 
is egységes alapszövegével. 

Kommentárok az Eszter könyvéhez: M  M , Eszter könyvének magyará-
zata, in Jubileumi kommentár I., Bp., 1998, 489–498; J  A. M , Eszter könyve, 
in A Biblia ismerete III, 81–101.

A reformáció kezdetben idegenkedett ettől a könyvtől, maga Luther a biblia erősen 
kétes értékű részei közé sorolta (F  W. B , The Book of Esther. Opus non 
gratum in the Christian Canon, Bulletin for Biblical Research, 8(1998), 39.). Mind-
azonáltal igen népszerű történet volt, számos feldolgozása keletkezett, K  P  
Asvérus királyról szóló história címmel 1544-ben magyar versekbe szedte (RPHA 
1189). Bogáti általában „história szerint” értelmezte az ószövetségi könyveket. Ezúttal 
sem törekedett az allegorizálásra (Á , „Én fiam vagy, Dávid”). A mű novellisztikus 
karakterét domborította ki a nevek elhagyásával, a mese izgalmas, olykor erotikus 
elemeinek hangsúlyozásával. Ezáltal élvezetes olvasmányt kínált a nőolvasók ízlését 
is kiszolgáló Heltainé kolozsvári olvasóközönségnek. (Vö. C , 78−97.) Bogáti a 
történetben bevallottan példázatot látott (lásd a vers moralizáló zárlatát és ajánlását), a 
szerencsefordulatra és önzetlen pártfogókra váró „szentek seregében”, a „szent nemzet-
ben” nem a zsidókat, hanem saját, fenyegetett antitrinitárius közösségét látta és láttatta.

ESZTER-DRÁMA ELŐADÁSA KONSTANTINÁPOLYBAN
Noha a magyarországi keresztényeknek ebben az időszakban a zsidók életmódját és 

szokásait illetően kevés közvetlen tapasztalatuk volt, kivételes esetben – főként a por-
tai követségek tagjaiként – személyesen is megismerhették az Oszmán Birodalomban 
élő nagyszámú zsidóság kultúráját. Az Ungnád Dávid portai követségéről beszámoló 
Stephan Gerlach útinaplójában olvasható, hogy 1574. március 7-én és 8-án a követség 
tagjai „megnézték a színjátékot Eszterről a nagy zsidónál, aztán néhány velenceivel 
udvarmesterénél, Franciscusnál vacsoráztak” (Ungnád Dávid Konstantinápolyi uta-
zásai. Kiad. K  J  L  és F  L , Bp., 1986, 150.). A Gerlach 
által említett „nagy zsidó” Jószéf Nászi, az Oszmán Birodalom egyik legbefolyásosabb 
embere, udvari zsidó, dúsgazdag bankár, az ottani zsidó közösség elismert vezetője 
volt (F  P , Egy antiszemita nagyvezír? Együttműködés és válság a 15–17. szá-
zadi oszmán–zsidó kapcsolatokban, in U , A szultán és az aranyalma. Tanulmányok 
az oszmán-török történelemről, Bp., 2001, 121–122.).

A SZÖVEG VISZONYA EREDETI NYELVŰ FORRÁSAIHOZ
A vers szövegének a Vulgata és a Septuaginta eredeti szövegével való szoros egy-

bevetése azt mutatja, hogy a szerző egyenlő mértékben merített mind a görög, mind 
pedig a latin változatból. Bogáti viszonya az eredeti szövegekkel rendkívül szoros volt. 
Mindkét változatot a maga teljességében, alaposan tanulmányozta, s olyan mértékben 
feldolgozta magában, hogy azok immár nyersanyagként állhattak a költői újrafeldolgo-
zás rendelkezésére – egy harmadik nyelven. Mindez önmagában is kitűnő nyelvtudásról 
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árulkodik. De az elkészült mű, az Ester dolga is nagy közelségben maradt az eredeti 
változatokkal. A magyar nyelvű parafrázis nem csupán a történet menetét adja vissza 
hűen – mint láttuk, a Septuaginta változatát –, hanem az eredeti nyelvekből származó 
nyelvi fordulatok, mondatszerkezetek, értelmi tagolások is visszaköszönnek benne. 
Éppen emiatt lehetséges a forrásnyelvekre vonatkozó következtetések levonása. (Ter-
jedelmi okokból az alábbiakban csupán néhány, jellemző példát közlünk.)

Bogáti hol a görög, hol pedig a latin szöveget használja, gyakran soronként válto-
gatva a forrást. Hogy ez éppen a latin volt-e vagy a görög, legegyértelműbben azok 
a Bogáti által felhasznált tartalmi elemek mutatják, amelyek az egyik változatban 
megvannak, a másikban azonban nincsenek. Így például a nyitó lakoma során a perzsa 
király „kincsét, hatalmát jelenté”(47) az egybegyűlteknek, miként a Vulgatában is („di-
vitias, iactantiam potentiæ suæ” 1Est 3). A görög változatban azonban a „hatalom” szó 
nem szerepel. Az Artaxerxés által rendezett lakoma Bogátinál „kertben, város mellett” 
(53) zajlott. A Septuagintában egyértelmű, hogy a lakoma a királyi palota udvarában 
volt, miként valójában a Vulgatában is, ám ez utóbbi némiképp félreérthetővé teszi 
a helyet a „nemus”, „liget”, „kis erdő” szó alkalmazásával („in vestibulo horti et ne-
moris” 1Est 5). A lakomát „bódognak, szegénnek” rendezték (52), miként a latinban 
is: „a maximo usque ad minimum” (1Est 5). A görögben ennek a fordulatnak nyoma 
sincs. A vendégség Bogátinál és a Vulgatában is hét napig, míg a Septuagintában hat 
napig tartott (1Est 5).

Az egyértelmű jelek közé sorolhatjuk a névhasználatot is. Szó volt már azokról 
a görögös nevekről, amelyek a Septuaginta felhasználását bizonyítják (Artaxerxés, 
Mordokai), ám említést kell tennünk egy további fontos szereplő nevéről is, amely 
viszont a latin változatot követi, s ez pedig az első királyné neve: a görög változatban 
„Astin”-ként, a latinban pedig „Vasthi”-ként szerepel, miként végig Bogátinál is (Vasti). 

A legtöbb tartalmi elem természetesen mindkét változatban megtalálható. Mindazon-
által bizonyos pontokon a magyar megfogalmazás – ez a szerző egyenes fordításának 
eredménye – közelebb áll az egyik vagy a másik nyelvben szereplő változathoz, illetőleg 
pontosan megfelel az egyiknek vagy a másiknak. Vasti királyné engedetlenségét Bogáti 
így fogalmazza meg: „Király szavára Vasti nem emelkedett” (67). A „király szavára” 
fordulat csaknem pontos fordítása a Vulgatában szereplő „ad regis imperium” („a ki-
rály parancsára”, 1Est 12) kifejezésnek. A görög szöveg itt máshogy fogalmaz („Astin 
királyné nem engedelmeskedett neki…” vagy „nem hallgatott rá”). A következő stró-
fában (18) a királynéra kiszabott büntetésről esik szó. Itt Bogáti soronként váltogatta 
a forrást. Az első sor mögött – „Nagy haragja lőn királynak asszonra – inkább a latin 
változat sejlik föl, abban szerepel hangsúlyosan a harag, és kizárólag csak az („unde 
iratus rex et nimio furore succensus” 1Est 12), míg a görög változatban a király először 
„elszomorodott” („elypéthé” 1Est 12). A második sor megfogalmazása – „Törvént tégye-
nek rá, uraknak hagyá” – viszont a görögöt követi („kai eipen tois filois… poiésate oun 
peri toutou nomon kai krisin”), a latin változatból hiányzik ez a nyelvi mozzanat, ott a 
dolgok folyásából sommázhatjuk csupán, hogy törvénytétel történt. Az utolsó sor – „Az 
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sententiát asszonra kimondá” – „sententia” szava pedig egyértelműen a Vulgatából szár-
mazik, ahol ebben a formában a vonatkozó tematikus kontextusban szerepel is (1Est 15).

Különleges esetekben Bogáti egy-egy valamiképpen lefordított szót ugyanabban 
a formában, ugyanazokon a helyeken szerepeltet, miként, és ahogyan az az eredeti 
szövegben áll, és éppen ez a következetesség árulkodik a forrásról. Jó példa erre a 
„lakás” (értsd: lakoma) szó a 12. és a 13. strófában. A szó ebben a két versszakban 
háromszor fordul elő. Ez esetben egyértelmű, hogy a „lakás” a Vulgatában szereplő 
„convivium”-nak felel meg. A „convivium” szó ugyanis nemcsak jelentésében pontos 
megfelelője a „lakás”-nak, hanem Bogáti a vonatkozó bibliai versekben (1Est 3–5) 
való előfordulását is hűen követi. Szemben a latinnal, ahol következetesen a „convi-
vium” szóval találkozunk, a görög változatban a megfelelő helyeken három különböző 
kifejezés szerepel, amelyek nem is okvetlenül szinonimák, tehát nem csupán „lako-
mát” jelentenek (dokhé = fogadás, gamos = menyegző, potos= italozás, mulatozás). 
Nyilvánvaló tehát, hogy Bogáti ezen a ponton ismét a Vulgata szövegét követte, sőt 
még egy kis nyelvi játék is sejthető a fordítása mögött (Bár a „convivium” lakomát 
jelent, benne a „vivere” élni ige lelhető fel. A magyarban az ott „lakoma” értelemben 
vett „lakás” és a „lakni” ige között ugyanez a viszony.)

A példák számát gyarapíthatnánk, de talán már a fentiek alapján is jól érzékelhető 
az a tarka szövevény, amelyet a változatos forráshasználat a parafrázisban kirajzol. 
Ha tendenciákat szeretnénk megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy a történet 
vázához elsősorban valóban a görög szöveg szolgált alapul, és Bogáti akkor is ebből 
merített, ha tömör, az érthetőséget jól szolgáló, a cselekmény mozzanatait frappánsan 
továbbgördítő fordulatokat kívánt átemelni. A görög szöveget tömörsége, kiváló ér-
telmi tagoltsága, összességében a latinénál jobb érthetősége erre kiválóan alkalmassá 
tette. Mindazonáltal Bogáti bőven merített a Vulgata gazdag tárházából is. A latin 
változat elsősorban a copia verborum et rerumot jelentette számára. A latin szöveg 
részletgazdagságát saját műve kidolgozására, felékesítésére fordította.

Bogáti a bibliai szöveg iránti teljes tisztelettel, nagy hűséggel követte előképeit. 
Versalkotási és más poétikai szempontjai azonban olykor módosításokra késztet-
ték. Most elsősorban nem a pikánsabb és a terjengősnek tartott részletek (a lányok a 
perzsa király hálószobájában, a palota leírása stb.) kihagyására gondolunk, hanem a 
szövegalkotás fogásaira. A szerző ügyes sorrendi változtatásokat hajtott végre például 
az egyes szakaszok, egybetartozó gondolatmenetek feszesebbé tétele érdekében. A 
források közül ekkor azt részesítette előnyben, amely jobban szolgálta költői céljait. 
Ester királynévá válása után Vasti királynét csupán a Vulgata emlegeti, a görög szö-
veg nem (2Est 17). Bogáti itt a latin variánst követi, tehát ő is említést tesz Vastiról: 
a király „Vastit elfelejté, tartja udvarát” (131). Ezt azért tarthatta fontosnak, mert 
nyilvánvalóan mindvégig törekedett a bibliai Eszter könyve belső ellentmondásainak, 
következetlenségeinek kiigazítására, és apró fogásokkal, lezáró mozzanatokkal igye-
kezett erősíteni a vers belső kohézióját, Vasti emlegetése ezen a ponton ezt a belső 
tartalmi lekerekítést szolgálja.
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A bibliai Eszter könyve tehát nem csupán tartalmi nyersanyag volt Bogáti számá-
ra, hanem eredeti nyelvű változatai a költő kezében poétikai matériává is váltak, és 
bonyolult transzmutációk révén a magyar nyelvű költemény nyelvi szövetét is adták.

Nyilvánvaló, hogy a szerző históriaként, és nem bibliai parafrázisként értelmezte az 
Ester dolgát, amely tárgyában és kidolgozásában is nagyon hasonlít a görög irodalmi 
művek alapján készült históriás énekekhez.

5−6 Számtalan bűnével Istent búsítá / Zsidó nemzet – A „bűneiért bünteti az Is-
ten a zsidó népet” ószövetségi közhely, ám nem szerepel Eszter könyvében. Bogáti 
ezzel a bevezetéssel kinyitja a szöveg „Isten új népére” való alkalmazásának lehető-
ségét ([S ] S , A vőlegény és a jegyes, 19.). Vö. B , Psalmus 
LXXVIII, 23.

„Sebes haragját sokszor mind ki sem bocsátá,
Mindenszer is hogy érdemlék, népét nem rongálá,
Maga mennyészer bántá,
Istent ez nép búsítá,
Az mezőn próbálá,
Az ő erejéhez képest az Úrét hogy szabá.”

10 Susa – Súsa, ősi iráni város, az Óperzsa Birodalom egyik fővárosa, I. Dareios 
Kr. e. 521-ben birodalma központjává tette. Az Eszter könyve meglehetősen pontosan 
írja le a perzsa nagyvárost és a királyi palotát.

11 Artoxerxes – A Septuagintában, Bogáti forrásában olvasható Eszter könyvében 
a király neve. A héber Eszter könyvében a király neve Ahasvérus, ez a név Xerxés per-
zsa nevének torzult alakja. A Bogáti által is használt görög változatban és más ókori 
forrásokban viszont Artaxerxés a király neve. Flavius Josephus I. Artaxerxésszel (Kr. 
e. 465 – Kr. e. 424), más zsidó források II. Artaxerxésszel (Kr. e. 404−Kr. e. 358) azo-
nosítják. A héber alapszövegben olvasható Ahasvérus névalak azonban egyértelműen 
Xerxést jelöli.

14 Mordokai – Mardokeus (Mordeháj), zsidó előkelő a perzsa fővárosban, Eszter 
nagybátyja, a bibliai történet szerint Nabukodonozor (II. Nabú-kudurri-uszur újbabiloni 
uralkodó) hurcolta el Jeruzsálemből (Kr. e. 597. március 15/16.). Ezek szerint viszont 
a történet idején, Kr. e. 484-ben már nagyjából 150 évesnek kellett volna lennie. A név 
nem zsidó eredetű, alighanem a babiloni főistenre, Mardukra utal. 

16 háború – zavar, nyugtalanság
20 szentek seregére – A választott nép, a zsidók. A reformáció korában gyakran 

alkalmazták ezt a kifejezést a kiválasztottak keresztény közösségére. A „szentek se-
rege” ezúttal az unitárius gyülekezet önmeghatározása. Bogáti a „tömösvári szentek 
tanítójának” nevezi (a vele sok tekintetben ellentétes nézeteket valló) Karádi Pál uni-
tárius prédikátort (D , Humanizmus, 184.). Lásd a Jób könyvének parafrázisa 34. 
sorához írt jegyzetet is.
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33 vigyáz – figyel, felügyel
34 két úr – A forrásszövegben két összeesküvő eunuchról van szó.
38 fán hala, csügge – felakasztották őket
43 Aman – Hámán, a király főminisztere, Mordokai és Eszter ellensége, a zsidók 

üldözője. A Septuaginta E10 bővítményében olvasható megjegyzés szerint nem perzsa 
vérből való, idegen származású makedón volt.

46 lakást – lakomát
48 lakozának – lakomáztak
57 Szerzett királyné is egy víg örömet – A királyné is egy vigasságot szervezett.
58 Vasti – A királyné nevének eredete és jelentése bizonytalan. Mind a perzsa, 

mind a héber nyelvből igyekeztek már megmagyarázni, de kevés sikerrel. Történeti 
személyekkel való azonosítása szintén lehetetlennek bizonyult.

61 Szólítá, hét hopmesterét választá – A Septuaginta név szerint felsorolja az eu-
nuchokat, Bogáti a neveket elhagyja, és hopmestereknek, udvaroncoknak nevezi őket.

72 sententiát – ítéletet
77 Nejünk az lakásban mind véle vagynak – Feleségeink mind vele vannak a 

mulatságban.
83 Sőt, minden nemzetek kezdik hallani – Az Óperzsa Birodalom „Indiától Etió-

piáig” (ahogy az Eszter könyvében áll) számtalan népet egyesített. Ha a király eltűrte 
volna felesége engedetlenségét, a példa elterjedt volna nemcsak a perzsák, hanem a 
birodalom valamennyi népe között.

98 minden országiban – A görög forrás (számos helyen) huszonhét satrapiáról 
beszél.

100 bódog – ez esetben a gazdag szinonimája
113 Ester neve – Mardokeus gyámleánya, a görög forrás szerint felesége, ez utób-

bi közlést Bogáti eltussolja. A héber forrás szerint Eszter eredeti zsidó neve Hadassza 
volt (2,7). A görög forrás ezt a nevet nem említi, így Bogáti sem. Eszter királynét a 
történeti hagyomány igyekezett azonosítani Améstrisszel, Xerxés főfeleségével. Le-
hetséges, hogy a királyné óperzsa Amāstrī (’Hatalmas Úrnő’) neve rejlik a név mögött. 
Más elképzelés szerint Istár mezopotámiai istennő nevére utal. Egy ’mirtusz’ jelentésű 
méd szóból, illetve egy ’esthajnalcsillag’ jelentésű ósémi gyökből is megpróbálták 
már eredeztetni.

115 Több szüzek közt őtet vitték udvarba – a hárembe
116 Legszebbiknek hopmester ezt találta – a háremre felügyelő eunuchról van szó
127 Kit kiküld, azt hívatlan nem viszi be – Minden lányt tizenkét hónapon át ké-

szítettek elő, hogy a király színe elé jusson, a válogatás tehát évekig tartott. A lányok a 
királlyal töltötték az éjszakát, reggel elbocsátotta őket, és a hárembe kerültek, ahonnan 
csak akkor jutottak vissza hozzá, ha hívta őket.

134 Mi nemzet volna, ne mondja senkinek – Mardokeus arra biztatja Esztert, 
hogy titkolja el zsidó származását.
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136 Mind azt tészi, mintha bátyjával laknék – Eszter királynéként is úgy élt, mint 
korábban, Mardokai házában.

139 Tisztességén két úr úgy bosszonkodik – Ilyen esemény a héber forrásban 
csak egyszer szerepel, a görögben (és Bogátinál) viszont ismétlődő variánsa a 9−10. 
versszakban korábban már elbeszélt összeesküvésnek.

144 Mordokai másod dolgát köszené – A Septuaginta ilyen kifejezetten nem em-
líti, hogy Mardokeus másodszor is megmenti a király életét, ez Bogáti értelmezése.

147 Kinek mindennel térdet-fejet hajtat – Mindenkit arra kényszerített, hogy le-
borulva hódoljon neki. Hámánnak mint nagyvezírnek kijárt a hódolat eme formája.

153−154 De nékik azt mondja, hogy zsidó volna, / Embert aszerént ő nem imád-
hatna – Mardokeus eddig maga is titkolja zsidó származását. Ám nem nyilváníthat 
hódolatot egy ember előtt oly módon, ahogyan egy zsidónak csak Isten előtt szabad. 
Az „ember Jézus” imádását elutasító (nonadorantista) antitrinitárius Bogáti számára 
nyilvánvalóan példa értékű volt ez a bibliai hely.

155 megbúsult – itt: megdühödött
160 Ez szörnyű rontást egy napra gondolta – Az akkád eredetű héber púr szó 

sorsvetést jelent, többes számban púrim. Hámán (nem teljesen világos módon) sors-
vetéssel kívánta kijelölni a zsidók kiirtásának napját. A sors a kora tavaszi Ádár hónap 
13-ára esett. A Hámán fejére visszaszálló, visszafordított ítélet nyomán nevezték az 
ünnepet Purimnak.

167 Tárházadat megsegítem nagy pénzzel – Hámán tízezer ezüsttalentumot aján-
lott fel a királyi kincstár számára a zsidóellenes dekrétum kibocsátása fejében.

174 szorgatja – sürgeti
176 Országok kapitáninak – a százhuszonhét szatrapia kormányzóinak
183 credón – hitvalláson
184 levelimen − rendeleteimen, parancsaimon
188 Országim légyenek egy törvényben, hütben – Anakronizmus: az óperzsa 

Akhai menidák meglehetősen toleráns, zsidóbarát valláspolitikát folytattak. Az egy-
séges állami kultusz bevezetése és a zsidókkal szembeni türelmetlenség később, a 
hellenizmus korában, a Szeleukidák idején kezdődött.

203 leányi – szolgálóleányai
208 summán megvötte – pénzt fizetett a zsidók elpusztításáért
223 Hanem ha aranyvesszejét reám vetné, / Már egy hólnapja, hogy nem voltam 

szembe – A király már egy hónapja nem hívta magához Esztert a háremből. Hívat-
lanul bárki csak élete kockáztatása árán léphetett be a király belső udvarába, ekkor 
már csak az menthette meg a vakmerőt az azonnali haláltól, ha a király aranyjogarát 
feléje fordította.

226 Fejét, kérem, most vesse szerencsére – tegye kockára az életét
231 De te elvéssz, kin mi örülni kezdünk – Mardokeus kemény szavakkal próbál-

ja rávenni Esztert a zsidók melletti kiállásra, de a Septuagintában nem olvasható az, 
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hogy a zsidók örömmel hallanák Eszter vesztének hírét, ha megtagadná a segítséget, 
ez ebben a formában Bogáti találmánya.

249 Embernek mutatni de nem akarám – Ezt a szakaszt is a nonadorantista hit-
vallás kifejtésére használja fel Bogáti.

260 Ha meghalunk, Uram, ki mond hálaadást – vö. Zsolt 30, 9
261 óhajtás − sóhajtás
264 Nagy szennyesen böjtel, gyászba imáda – Eszter imáját nem dolgozta át Bo-

gáti. Imáda: imádkozott.
270 De szűve rettegve leánra hanyotlott – Eszter roskadozik a félelemtől, udvar-

hölgyére támaszkodik, hogy össze ne essen.
276 búsult – dühös
293 Tőn fogadást király – a király megígérte
305 Holval – másnap korán reggel
307 sing – könyök: 2 arasz, 44,5 cm
312 Mordokai dolga ám elékéle – Előkerültek a feljegyzések Mardokeus hűsé-

gének bizonyítékaival.
314 Ha Mordokainak volt azért jóval – Megjutalmazta-e Mardokeust az össze-

esküvések leleplezéséért?
349 Engem nemzetestűl – A király csak most értesül Eszter zsidó származásáról.
351 kapzsira vettek – szabad prédára bocsátották
360 Asszonnak ágyára bútt keservébe – A könyv fordulópontja, az „Eszter a kere-

veten” címmel elhíresült nagyjelenet. A király kisétál a kertbe, Hámán pedig, vesztét 
sejtve, Eszter kerevetére hajolva életéért könyörög a királynénak. A király azonban 
távolról úgy látja, Hámán erőszakot akar tenni Eszteren, ezért halálra adja a nagyvezírt.

378 Az Aman gyűrőjét őnéki adá – Mardokeus lesz a nagyvezír a bukott Hámán 
helyett.

382 Hamar megmásolja Aman levelét – Eszter a zsidóellenes dekrétum vissza-
vonására kéri a királyt. Ám a királyi rendeletek nem másíthatók meg, ezért egy ellen-
tétes tartalmú, a zsidók ellenállási jogát megerősítő dekrétumot fogalmaznak meg és 
küldenek szét a birodalomba.

391 Mint király hitlene – mint aki hűtlenné lett a királyhoz
404 Sokan a szent nép hütére állának – Sokan felvették a zsidók vallását.
409 Nap eltelék – Elmúlt Ádár 13-ika, amelyen a zsidóknak el kellett volna 

pusztulniuk.
414 Ellenségbe tizenötezert vágának – Fikció: teljességgel elképzelhetetlen, hogy 

Xerxés hozzájárult volna tizenötezer alattvalójának lemészárlásához.
415 Tizennegyed napján az Böjtmás hónak – Március 14-én, vagyis Ádár hó 

14-én, Purim ünnepén.
427 görög Aman – utalás Hámán makedón származására
432 Az zsinagógnak padait hopolják – „Hámán-verés”, a Purim ünnepéhez kap-

csolódó zsidó zsinagógai szokás. Ez a hely perdöntő érv Bogáti szerzősége mellett. 
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Dán Róbert bebizonyította, hogy Bogáti csakis abból az Eber-kalendáriumból értesül-
hetett erről a szokásról, amelyet naplóként használt: „Judeorum Bachanalia, quibus 
diebus legunt historiam Ester, ubi quoties fit mentio Aman pugnis et malleis pulsant 
scamma in Synagogys” (D , Humanizmus, 149, 245.). A szokásról sem zsidóktól, 
sem az ekkor még csak alakulóban lévő szombatos mozgalomtól nem tudhatott Bogáti. 
A Purim ünnepét egyébiránt még Péchi Simon sem vezette be. A hopolni (’ütni, verni’) 
ritka székely kifejezés előfordul Bogáti Énekek éneke-átdolgozásában is: Ím a város 
őrzők rám találának, / Lefogának, igen meghopolának” (266.). A hopol szóból kép-
zett hoplott ’ütődött’, ’összepotyolódott’ igenévalak 1625-ből ismeretes: SzT V, 262.

437 Ott ráemlékezék régi álmára – Lásd a 4−8. verszakokat.
449 két sors támada – Utalás a purim szó ’sorsvetések’ jelentésére, és arra, hogy 

a balsors (Ádár 13.) másnapra (Ádár 14.) jóra fordult.
469 Istennek neveztek régen oly embert – Vesd össze ezt a strófát a 82. zsoltár, 6–7. 

sorával: „Azt mondtam ugyan, istenek vagytok, a Felséges fiai mindnyájan, mégis meg 
fogtok halni, mint a közemberek, és elhullotok, mint bármelyik főember.” – Ugyanez 
Bogáti zsoltárparafrázisában a következőképpen hangzik: 

B , Psalmus LXXXII, Urak, bírák, 1, 7–11. strófa

Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok,
Hogy tü tiszteteket jól megtanuljátok,
Mert isteni tiszt ez, hogy emberrel bírtok,
Köztetek ül Isten, valamit csináltok.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rendetek úgy vagyon tőlem és tisztetek,
Életen, halálon úrrá én töttelek,
Sőt szent nevemet is közlöttem véletek,
Mert mind isteneknek tütöket nevezlek.

Az békesség és had dolgát, ha tudnátok,
Ha kicsinnek, nagynak igazát látnátok,
Tisztben eljárnátok, fiaim volnátok,
Különben megmondom, véle mit ártotok.

Kevélyek, hamisak mind oly szépen haltok,
Mint egyéb emberek, lator hatalmasok,
Az isteni névtől nagy messze maradtok,
Mint egy-egy latornak lészen halálotok.

RMKT-Bogáti.indb   342RMKT-Bogáti.indb   342 2018. 05. 14.   16:26:462018. 05. 14.   16:26:46



343ESTER DOLGA

Kelj fel, Uram, ítíld, te bírd mi földünket,
Tegyék, hogy örököd neked minden nemzet,
Verd meg az bírákat, vedd el ő tiszteket,
Kik miatt az jámbor és igaz nem élhet.

Szent Josafat király bíráknak így szóla,
Minden tiszttartóit fenyíté, oktatá,
Asaf rendi kántor kit énekben íra,
Zsoltár nyolcvankettőd részében ezt hagyá. 

Hodászi Lukács Ecsedi Báthori István felett elmondott halotti prédikációjának 
(Debrecen, 1605.) is ez a zsoltár volt a textusa: „Praedicatio, mely az 82. psalmusnak 
hatodik és hetedik verseiből rendeltetett. 6. Én mondom, istenek vadtok, és ti mind-
nyájan az Felséges Istennek fiai. 7. Mindazonáltal, mint az emberek meghalnak, és 
mint egy az fejedelmek közül elestek.”

A nonadorantizmus teológiájának fontos argumentuma ez. Jacobus Palaeologusnak 
az antitrinitarizmuson belül is radikálisan új érvelését követi itt Bogáti, aki bevallottan 
sokat merít a görög eretnektől. Palaeologus szerint a héber nyelv sajátos jellegzetes-
ségéből következően „isteneknek” nevezték a királyi, fejedelmi, prófétai, bírói hivatal 
viselőit is, anélkül, hogy tiszteletüket összekeverték volna az egy igaz Istennek kijáró 
imádattal. A Bogáti szövegeit folyamatosan felhasználó Pécsi disputában ezt a kérdést 
részletesen megvitatják. P , 17, 39; V  G , Pécsi disputa, bev. 
D  R , kiad. N  S. K , Bp., 1981 (RMPE, 5), 386−387. – Itt kezdődik 
a bibliai história moralizáló része, mely teljességgel Bogáti invenciója.

482 minden fű – fejenként mindenki
485−486 nem hivolkodás / Az fejedelemség, de nagy gondlátás – Innentől a mo-

ralizálás a mű címzettjére, a fejedelemnére vonatkozik.
488 gyász – szánnivaló, nyomorult
494−496 Az szerencse… golyóbison áll – Utalás a kor irodalmában és művé-

szetében széltében elterjedt Fortunae instabilitas-emblémákra. H −S , 
1786−1805. Lásd a Jób könyvének parafrázisa 867. sorához írt jegyzetet is.

497−498 Úgy higgyed tenálad ő tekélletét, / Ha hiszed az égnek állandó szűvét – 
Úgy higgyed a szerencse állandóan kedvező voltát, ha hiszed, hogy az ég, vagyis az 
időjárás is állandóan egyforma, sohasem változik; szűvét, szívét: jellegét, karakterét.

501−502 Értem, hogy Augustus császár gyermekét / Úgyan tanította, mint egy 
közrendet – „filiam et neptes ita instituit, ut etiam lanificio assuefaceret uetaretque 
loqui aut agere quicquam nisi propalam et quod in di[ut]urnos commentarios referre-
tur”; Suet. Aug. 64. 2.

505−508 Gazdag herceg vala Siciliába, / Agatocles, előbb fazakas fia – Ezzel az 
utalással Bogáti Fazakas Miklós rejtett formában saját ragadványnevére utal. Az anek-
dota Agathoklésról, Syrakusai tyrannosáról, Szicília királyáról szól (Kr. e. 304–289), 
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forrása Plutharkhos Moralia c. műve (lásd a Szép história az tökéletes asszonyállatokról 
jegyzeteit is): „Agathoklés egy fazekas fia volt. Amikor úrrá lett, és Szicília királyává 
tették, szokásává vált az agyagedények mellé aranyból valókat helyezni. Az előbbiekre, 
majd az utóbbiakra mutatva így szólt az ifjakhoz: Korábban afféléket csináltam, ám 
bátorsággal és igyekezettel most már efféléket készítek.” Plut. Mor. 176 E-F.

516 Kolozsváratt szinte az Szent György-napba − Bogáti Kolozsvárott, 1577. 
április 24-én fejezte ezt a históriáját.
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4.

SZKENDERBÉG HISTÓRIÁJA

Nyomtatott kiadásai: D: „Az nagy Szkender béknek, kit Castriot György hercegnek 
híttak, Epirusnak, Nagy Albaniának és Macedoniának urának csudálatos, jeles vitézi 
dolgairól, két török császárról, ki Görögország veszte után, csak egyedöl állotta meg 
az törökök ellen Európában, Hunyadi János idejében. Debrecenben, Anno XXXXVII. 
[recte: 1587].” A vers alatt: „Szkenderbég históriájának vége”. RMNy 593 – A könyv 
utolsó ívének végén fennmaradó három üres lapon van kinyomtatva Tasnádi Péter 
Látod, mely rövid, mulandó ez világ kezdetű Horatius-parafrázisa: RMKT XVI/11, 
23. sz. – Digitalizált változata elérhető a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár 
és Információs Központ adatbázisában: http://real-r.mtak.hu/66/

K: „Az nagy Castriot Györgynek, kit az török Szkender bégnek hívott, ki Hu-
nyadi Jánossal két felől vítt az törökre, különb-különb csoda szerencsével, vitézi 
dolgainak históriája hat részben. – Mostan újólan, az authortól általolvastatván, és 
megcorrigáltatván, kinyomtattatott Kolozsváratt, 1592. esztendőben.” A vers alatt: 
„VÉGE”. RMNy 683 – A kolozsvári Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” 
honlapján a nyomtatvány digitalizált fotómásolata elérhető: http://dspace.bcucluj.ro/
handle/123456789/26170

A könyvészeti szakirodalom feltételez egy példányból nem ismert kolozsvári ki-
adást is 1580-ból: RMNy 459.

A história dedikációja a Hunyad vármegyei Branyicskán birtokos, antitrinitárius 
vallású, Szalánczy Lászlónak szól (Vö. H , Hit és hatalom,157, 194.), aki ebben 
az időben Fehér vármegye főispánja és Erdély portai főkövete volt (Inclyte Peleides 
tibi Ladislaë Szalanci / Nicoleos patrio carmine facta refert).

RPHA 743
Strófaképlete: 
a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5)
a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a13(6,7)
a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6)
Dallama: RMDT I, 14, RMDT I, 49, RMDT I, 50. A nótajelzések Ilosvai Péter 

Nagy Sándor históriája c. művére („Jóllehet nagy sokat szóltunk Sándorról”, RPHA 
692), Tinódi Sebestyén Losonci István haláláról szóló énekére („Sok csodák közül 
halljatok egy csodát”, RPHA 1244), valamint szintén Tinóditól az Erdélyi históriára 
(„Sok csodák voltanak jó Magyarországban”, RPHA 1245) vonatkoznak.
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Akrosztichon: KLARVS VT EPEIRI DVCS FORTIBVS ILLE TRIVMPHIS / 
ALTER ALECSANDER MAGNVS, ET IPSE DRIOPS / IMPERIVM PATRIVM 
PRVDENTE, GEORGIVS AVSV / CASTRIOTVS DOMINVS CROIA SVPERBA 
TVVS / RESTITUATKVE SVIS, LIBERTATEMKVE REPONAT / SAEPIVS ET 
TURUCAM MARTE FAVENTE PREMAT / INKLITE PELEIDES TIBI LAAA-
DISILAE SALAANTCII / NIKOLEOS PATRIO CAARMINE FACTA REFERT / 
AMURATHEM TOTIEES FWGAT IS MACHOMEETIS ET ARMA / AEQVAEUUI 
HVNNIADAE PROCSIMA, FAMAA DWCIS / TVM VENETOS AARMIS GAL-
LOSKWE AT VINCIT VTROOKVE / MOSEM AMESAMKVE, ARMIIS ET PIE-
TATE SVOS / BOGATHIWS CONDEBAT.

„Versfőkbe írt cselekménye és ajánlása ez:
Hogy Kasztrióta György úr, Epirus híres vezére, ki bátor diadaljaival egy új Nagy 

Sándor, ráadásul maga is dryops volt – dölyfös Kruja, a te fiad – ősei földjét meg-
fontolt merészséggel miként vette vissza az övéinek és helyezte vissza szabadságába, 
valamint mily gyakran szorította meg a törököt Mars segedelmével: Peleides Miklós 
adja ezt elő neked, nemes Szalánczi László, hazai énekbe szedve. Murádot s Mehmed 
seregét is sokszor megverte ő, hírnevével a kortárs vezért, Hunyadit utolérte; majd 
Velencén és a gallokon is győzött, és fegyverrel és hittel a sajátjain, Mósén és Hamzán 
is.” (P  G  fordítása.)

A históriás éneket a szerző által átolvasott és korrigált kolozsvári kiadás alapján 
közöljük. A szövegkritikai jegyzetekbe kerültek a debreceni kiadás szövegeltérései, 
figyelmen kívül hagyva D sajtóhibáit, a K-tól eltérő igeidő-változatokat, valamint a 
nyelvjárási jellegű különbségeket. Mivel mindkét kiadásban sok az értelmes félreol-
vasás, sajtóhiba és szótagszámhiba, ezért a főszöveg kialakításakor – amikor K hibás, 
értelmetlen vagy más módon romlott alakot hoz – olykor D változatait fogadtuk el. A 
két változat összehasonlítása révén jó képet kapunk Bogáti szövegalakító, szövegépítő 
módszereiről. Bogáti a mű címét is átalakította. A korábbi változat a hős „Szkender-
bég” nevét helyezi előre, míg a későbbi a „Kasztrióta György” nevet állítja előtérbe. 
Kötetünkben a D verzió végén olvasható rövid és frappáns Szkenderbég históriája 
címváltozatot használjuk.

KASZTRIÓTA GYÖRGY (SZKENDERBÉG) ALAKJA: LEGENDA ÉS VALÓ-
SÁG

A históriás ének az albán nemzeti hősként ismert Szkenderbég (1405–1468) élet-
útját beszéli el. Az oszmán megszállók ellen mintegy két és fél évtizeden át sikerrel 
küzdő balkáni hadúr alakját már életében, a XV. században legendák övezték. Csodás 
születéséről, emberfeletti erejéről, legyőzhetetlenségéről Európa-szerte sokat írtak és 
beszéltek. Halála után szentekhez illő tisztelettel hódoltak neki. A XIX. századi albán 
nemzeti ébredés őt választotta példaképéül és szimbólumául. Nem meglepő, hogy a 
mítoszok, jelképek és legendák egészen a közelmúltig jelentős mértékben elfedték 
Szkenderbég alakját. Olyannyira így van ez, hogy az albán hős valós élettörténetét 
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csak a legújabb, XXI. századi történetírás tudta hitelt érdemlő módon megírni. Mivel 
Bogáti Fazakas Miklós verses históriájában a történeti események és viszonyok oly-
kor keverednek a legendákkal, a tárgyi jegyzetekben arra törekszünk, hogy ez a két 
narratív szféra jól elkülönüljön.

Az 1443-ban meginduló oszmánellenes nyugat-balkáni ellenállás nem volt modern 
értelemben vett nemzeti felkelés. Noha a lázadók között sok volt az albán, a szervez-
kedéshez nyelvi, etnikai és kulturális szempontból rendkívül heterogén csoportok 
csatlakoztak. Albánokon kívül délszlávok, görögök, vlahok, olaszok egyaránt részt 
vettek a harcokban. Az albán nyelvi-nemzeti identitás ekkortájt még csak csíráiban 
létezett, az első ma is ismert albán mondatot éppen a felkelés idején írták le. Maga 
Szkenderbég – noha sok nyelvet beszélt – megjelenését tekintve, kortársi vélemény 
szerint szlávos (szerb) benyomást keltett. Anyja szerb hercegnő volt, apja nevét is 
általában szlávosan, Ivan (Jovan) formában írták, testvéreinek is szláv nevük volt. A 
nagy Kasztrióta a valóságban a hagyományos albán nemzetségfő és a feudális főúr 
sajátos keverékének mutatkozott, akit szoros vérségi kötelékek kapcsoltak a többi al-
bániai nemzetséghez. A Dibra környékén birtokos Kasztrióta család a XIV. században 
még csekélyebb hatalommal rendelkezett, mint – a történetünkben is fontos szerepet 
játszó – Thopia, Dukagjini, Balšić vagy Arianiti klánok.

A Szkenderbéget vezetőjüknek, „uruknak” (de nem királyuknak) elismerő lázadó 
törzseket összetartó erő leginkább a vallás volt. Nyilvánvaló, hogy a Kasztrióta család 
és a többi albániai törzs is mély bizánci, ortodox hagyományokkal rendelkezett, miként 
a balkáni keresztények többsége. Az is igaz, hogy Szkenderbég apja és maga a hős is 
életük kritikus pillanataiban csatlakoztak az iszlámhoz és körülmetélkedtek. Mégis az 
a hit, amelynek nevében később Szkenderbég zászlót bontott, a nyugati típusú, római 
katolikus keresztény vallás volt. Az albán hadúr a pápa által szorgalmazott keresztes 
háborúhoz csatlakozott, és ez a katolikus keresztes eszme volt mozgalmának legfőbb 
hajtóereje. Tudvalevő, hogy a „latin” szellemiség már évszázadokkal korábban mélyen 
behatolt a bizánci ortodox világba. Legerősebben éppen azokon a tájakon (Epirusban) 
volt ez érezhető, ahol a felkelés kibontakozott. Szkenderbéget szoros spirituális szálak 
kötötték a tengermellék olasz katolikus egyházi központjaihoz, környezetében több 
jeles katolikus humanista is működött. Az albán hőst a velencei kézen lévő Alessio 
városának Szent Miklósról elnevezett templomában temették el.

A Szkenderbég vezette mozgalom kirobbanását és több évtizedes eseménytörténetét 
csakis nemzetközi összefüggések között lehet értelmezni. 1443–1444-ben több, egy 
irányba ható esemény segítette elő az albán felkelést. Az Oszmán Birodalom mély 
válságba jutott, sikerrel tört elő a rivális Karamán Emirátus Anatóliában, II. Murád 
szultán lemondott a trónról, Drinápolyban lázadások törtek ki. Hatalmas lehetőség 
kínálkozott arra, hogy az oszmánokat kiszorítsák Európából. IV. Jenő pápa keresztes 
háborút hirdetett a törökök ellen, amelyhez sok állam csatlakozott. V. Alfonz aragóniai 
király 1443-ban Nápolyba tette át székhelyét, és igényt formált arra, hogy Albánia kirá-
lya, később Epirus és Konstantinápoly ura legyen. Szkenderbég – aki eddig II. Murád 
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szultán katonája volt – hűbérurat és vallást váltott: visszatért a kereszténységhez és 
Alfonz szolgálatába állt. Az 1444-es várnai csatából ugyan úgymond elkésett, mégsem 
ez okozta a magyar sereg pusztulását. Az európai hatalmak rosszul mérték fel az osz-
mánok erejét: a törökök európai hódításai tartósaknak bizonyultak. A kereszténység 
és az iszlám közti frontvonalak északon a magyar határnál, nyugaton az albán hegyek 
közt húzódtak. Ezek a szikár tények állnak a Hunyadi János és Szkenderbég közti – 
Bogáti által is hangsúlyozott – párhuzam mögött. Amikor V. Miklós pápa 1448-ban 
újabb keresztes háborút hirdetett, Albániában fellángoltak a harcok. Szkenderbég si-
kerrel verte vissza a török támadásokat, de nápolyi vazallusként, Alfonz király balkáni 
érdekeinek védelmében belekényszerült a Velence elleni fölösleges és kimerítő hábo-
rúba. A velenceiek ekkor a törököket hívták segítségül, és Szkenderbég harapófogóba 
került: mindkét ellenféltől súlyos veszteségeket szenvedett. Hunyadi János, aki ekkor 
már csak egyedül folytatta a keresztes háborút, ismét hiába várta, hogy Szkenderbég 
megérkezzék a második rigómezei csatába, amely a magyarok vereségével végződött. 
Hegyvidéki várait azonban megtartotta az albán hadúr, és később arra is volt ereje, 
hogy condottieróként, expedíciós sereg élén (nápolyi oldalon) beavatkozzék az An-
jouk és az aragóniaiak dél-itáliai háborújába. Itáliai hírneve ekkor állt delelőjén. II. 
Pius, a nagy humanista pápa óriási reményeket fűzött Szkenderbéghez, és ekkor már 
a velenceiek is a törökök ellen fordultak. A pápa 1464-ben bekövetkezett halálával 
viszont a keresztes eszme is végleg sírba szállt. A velencei származású II. Pál pápától 
nem sok segítséget kapott Szkenderbég, és 1468-ban bekövetkezett haláláig egyedül 
küzdött az oszmánok ellen.

Dicsőséges és elszánt küzdelmei ellenére Szkenderbég tragikus alakja volt a balkáni 
történelemnek. Az itáliai hatalmak belharcainak kiszolgáltatva túlzott reményeket fűzött 
a nyugati kereszténység oszmánellenes összefogásához. A törökök eközben nemcsak 
sikerrel hódoltatták, hanem nagymértékben iszlamizálták is a Nyugat-Balkánt. A legen-
da, hogy az albán hadúr legyőzhetetlen volt, csak megszorításokkal mondható igaznak. 
Előbb Szvetigrad várát vesztette el, később Beratnál szenvedett súlyos veszteségeket, 
majd Ohridnál egész vezérkarát elfogták, majd élve megnyúzták a törökök. Amikor II. 
Mehmed Albánia kellős közepén felépítette Elbasan híres erődjét, a győzelem minden 
reménye odalett. A Szkenderbég elleni meg-megújuló lázadások jól mutatják, hogy 
a nemesség és a lakosság egy része beletörődött a megváltoztathatatlanba, más része 
pedig egyáltalán nem tartotta elviselhetetlennek a török igát. A Velencei Köztársaság 
későn ismerte fel az albánokkal közös érdekeit. Szkenderbég halála után nem sokkal 
sorra buktak el az albán ellenállás utolsó fészkei, és török kézre kerültek az ország 
velenceiek uralta tengerparti városai is.

Szkenderbég életére vonatkozóan magyarul igen csekély szakirodalom áll rendel-
kezésre. A tárgyi jegyzetek megírásakor elsősorban egy kiváló, német nyelvű mono-
gráfiára támaszkodtunk: O  J  S , Skanderbeg. Der neue Alexander auf 
dem Balkan, Regensburg, 2009. Ezenkívül használtuk a következő munkákat is: U , 
Die Albaner. Eine Geschichte zwischen Orient und Okzident, München, 2012; F  
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B , Mehmed the Conqueror and His Time, transl. by R  M , ed. by 
W  C. H , Princeton, 1992; H  İ , From Empire to Republic. 
Essays on Ottoman and Turkish Social History, Istanbul, 1995; D  M. N , 
Byzantium and Venice. A Study in Diplomatic and Cultural Relations, Cambridge, 
1988; U , The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453, Cambridge, 1972; S  
R , Konstantinápoly  eleste 1453, ford. B  V , Bp., 2000.

BOGÁTI FAZAKAS MIKLÓS FORRÁSA: MARINUS BARLETIUS SZKEN-
DERBÉG-ÉLETRAJZA 

Bogáti Fazakas Miklós Marinus Barletius Scodrensis (1450–1512) albán humanista 
író műve alapján írta meg históriás énekét. A könyvet 1577-ben vásárolta meg Gyulay 
Jánostól, Abafáji Gyulay Pál (c. 1550–1592) testvérétől. Ez a példány szerencsésen 
fennmaradt, s ma Kolozsvárott, az Akadémiai Könyvtár (Biblioteca Academiei Roma-
ne–Filiala Cluj-Napoca). C 54979–54981 jelzetű kolligátumának harmadik darabja. 
Az eléje kötött két könyv: H , Libri novem, Musarum nominibus inscripti, 
Coloniæ, 1537, és D  S , Liber de gestis Philippi regis Macedoniæ, Ba-
sileæ, 1521.

Az első könyv címlapjának alsó szélén: N. P. Bogaty emit Thordæ 17 Mart. 77 de 
Jo. Julano, fratre P. Julani. A második könyv 233. lapján, a Diversus scribendi modus 
című summa melletti széljegyzet: Hoc modo scribunt Ungarorum vetustissimi, Scy thuli 
nimirum Transsilvanensis. A harmadik darab címleírása: 

M  B  S : De vita, moribus ac rebus præcipue adversus 
Turcas gestis Georgii Castrioti clarissimi Epirotarum principis, qui propter celeber-
rima facinora Scanderbegus, hoc est Alexander Magnus, cognominatus fuit, libri 
tredecim... Argentorati, apud Cratonem Mylium, 1537. A mű első kiadása Rómában 
jelent meg 1508–10-ben.

Bogáti a naplójául szolgáló Eber-kalendáriumban is beszámol Barletius-élményéről: 
„1445. novemb. 28. Marinus Barletius Scodransis de hoc Ischanderbego libro, ni fallor, 
13. scripsit. Eum vidi apud A. Macerium.” Itt a kalendáriumban olvasható nyomtatott 
szöveg Szkenderbég trónfoglalásáról szól. P  J , Bogáthy magáról és Dávid 
Ferencről, KerMagv, 37(1902), 263.

Barletius Velence egyik albániai domíniumában, Scutariban született, a ferencesek-
nél nevelkedett, római katolikus pap volt, és miután a törökök elfoglalták szülőföldjét, 
Itáliába emigrált. Személyes emlékeit is megörökítette művében Scutari ostromáról: 
M  B , De obsidione Scodrensi, ford., kiad. S  Z , Wien, 
2017. Nagyhatású humanista Szkenderbég-életrajza számos antik és reneszánsz műfaji 
hagyományt követ: a hérodotosi és liviusi történetírást, a homérosi, vergiliusi, luca-
nusi epikát. Teljes egészében az antik görög-római hősszemlélet érvényesül a műben, 
az egyházias gondolkodás szinte teljesen hiányzik belőle. A nagy terjedelmű életrajz 
vergiliusi szerkezetbe rendeződik. A Szkenderbég unokájához intézett Praefatiót hat 
könyv, majd egy újabb Praefatio, ismét hat könyv és a hős halálát elbeszélő, utószóként 
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is értelmezhető tizenharmadik könyv követi. Bogáti hat részben foglalja össze mindezt. 
A D változat majdnem minden esetben lapszélen jelzi a Barletius könyvbeosztásával 
való megfeleléseket, ezeket (a hiányokat pótolva) kiadásunkban is meghagytuk.

Barletius műve minden tekintetben megfelel a legmagasabb humanista igényeknek: 
magas retorikai igényességgel megformált szöveg, egyszerre szépirodalom és törté-
neti alkotás. Nagy teret kapnak benne a különféle szereplők által elmondott és megírt 
fiktív beszédek és levelek. Noha a törököket „barbárnak”, az albán keresztényeket 
„civilizáltaknak” tartja, mindkét felet ugyanazon a kifinomult latin nyelven beszélteti. 
Elkötelezettségét nem rejti véka alá, az albánokat „nostri”-ként emlegeti.

Történetíróként általában hiteles és megbízható, noha a kronológiát sokszor össze-
zavarja. Forrásairól hallgat, azt érzékelteti, hogy szóbeli hagyományból meríti tudását. 
Valószínű azonban, hogy írásos feljegyzésekből is dolgozott. Paulus Angelus durazzói 
püspök, Szkenderbég kancellárja és nyugati reprezentációjának spiritus rectora nagy-
ban meghatározta Barletius életrajzának elvi alapjait. Az Angelus család (melynek 
neve beszédesen megegyezik Épeiros nagy múltú bizánci uralkodó dinasztiája, az 
Angelosok nevével) jelentős számú, részben hiteles, részben hamis dokumentumot 
vitt magával az emigrációba, ezeket jelenleg velencei és firenzei levéltárakban őrzik.

A könyvnek számtalan fordítása és feldolgozása keletkezett az évszázadok során, 
vö. D , Bogáti, 16. Bibliográfiáját lásd: G  T. P , Scanderbeg 
(Georges Castriota). Essai de bibliographie raisonnée, Paris, 1881. Barletiusról bőveb-
ben: F  P , Marino Barlezio. Uno storico umanista, Mélanges d’histoire 
générale, 2, 1938, 135–318; M  S  J , A Heroic Tale. Marin Barleti’s 
Scanderbeg between Orality and Literacy. (1988); S , Skanderbeg, i. m., passim.

Barletius Szkenderbég-életrajza latin eredetiben és olasz fordításban is megvolt 
Zrínyi Miklós könyvtárában: A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Zrí-
nyi-könyvtár IV., szerk. K  T  és mások, Bp., 1991, 161–162. Zrínyire 
komoly hatást tett Barletius, erről tanúskodik a Vitéz hadnagyban olvasható szép 
Szkenderbég-laudáció: Zrínyi Miklós prózai munkái, szerk. K  P , Bp., 2004, 
67–68. Minderről bővebben lásd: A  D  F , Szkander bég a XVI–XVII. 
századi magyar irodalomban. Barletius – Bogáti Fazakas – Zrínyi, in Ghesaurus. 
Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. C  
R  I , Bp., 2010, 197–214.

BOGÁTI FAZAKAS BARLETIUS-ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDÍTÉKAI
Dézsi Lajos helyesen állapította meg, hogy Bogáti elsősorban hazafias célzattal 

verselte meg Barletius prózaművét. Maga is hangsúlyozza, mennyire vonzó volt szá-
mára a Hunyadi János és Szkenderbég között vont párhuzam. Ehhez természetesen 
hozzájárulhatott a Hunyadi család erdélyi kultusza is. Fontos indíték lehetett még, 
hogy az albán felkelést Barletius a görög újjászületés eszméjének kontextusában tár-
gyalja, ez pedig igen népszerű volt a Jacobus Palaeologus által befolyásolt erdélyi 
antitrinitáriusok között. A mű erőteljesen oszmánellenes karaktere az erdélyi politikai 
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kontextusban sajátos értelmet nyer. További indítékul szolgálhatott Bogáti történeti 
érdeklődése is: nyilvánvalóan foglalkoztatták őt a téma Hunyadi személyén túlmutató 
magyar párhuzamai. Nincs teljesen igaza Dézsi Lajosnak, amikor azt állítja, hogy „köl-
tői becse” nincs a költeménynek, mivel „ő (értsd: Bogáti) sem mer eltérni az alapul 
fölvett műtől, hanem csupán versbe szedett kivonatát adja annak”. (D , Bogáti, 17.) 
Dézsit alighanem erősen befolyásolták Arany Jánosnak a XVI. századi históriás énekek 
költőiségét megkérdőjelező közismert nézetei. Noha Bogáti valóban elismeri, hogy 
amit ír, az csupán „summa”, valójában Barletiusétól teljesen eltérő műfajú alkotást 
hoz létre. Kitűnően ismeri a magyar históriás énekköltészet hagyományos költői esz-
közeit, Tinódira és Ilosvaira nótajelzéseiben közvetlenül is utal. Az utóbbi énekszerző 
Nagy Sándor históriája című históriás énekének felidézésével Bogáti tovább erősíti 
a Szkenderbég és Nagy Sándor közötti analógiát. Szemlátomást az a célja, hogy az 
orális elbeszélő költészetet utánzó hősi éneket hozzon létre. Kiválóan alkalmazza a 
verses históriák formuláris stílusát, egyszersmind meglátja Szkenderbég alakjában a 
karizmatikus, eposzi hősalakot. Bizonyos, hogy az oralitásban élő délszláv hősénekek 
is inspirálták, hiszen maga is megjegyzi, hogy „rác közt még most is kedves éneke”. 
Erdélyben élő albán emigránsokat is ismert. Vö. D  F , Szkander bég, i. m. 

ELSŐ RÉSZE
1 Sándornál – Nagy Sándor, makedón uralkodónál (Kr. e. 356–323).
7 Második Sándor – Bogáti, forrását, Barletiust követve, humanista gesztussal 

következetesen második Nagy Sándorként ábrázolja hősét, Szkenderbéget. 
8 Kit törökek híttak jó Szkenderbégnek – A mű hősének oszmán neve: Iszkender 

bég. Az iszlám Iszkender (Iszkandar) néven tisztelte a nagy makedón hódítót. (Á  
P , Nagy Sándor kaukázusi kapuja. Góg és Magóg legendája a magyar történeti iro-
dalomban, in Magyarország és Azerbajdzsán: kultúrák párbeszéde. IV. nemzetközi 
tudományos konferencia II. Történelem, néprajz, folklór, irodalom, Bp., 2010, 13–20.) 
Az oszmán szultánok maguk is Nagy Sándor birodalmának újjáteremtőiként tekintettek 
önmagukra és gyakorta viselték a „második Iszkandar” titulust. (B  S , The 
Ottomans and the Mental Conquest of Hungary, in Identity and Culture in Ottoman 
Hungary, ed. by P  F  and P  Á , Berlin, 2017, 63.) A Szkenderbég (Szkander 
bég) névalak – keresztény használatban – az oszmán hódítás ideológiájának tudatos 
visszafordítása volt. Ezt látszik alátámasztani a magyarok közt elterjedt „Sándorbég” 
névalak, amely Bonfininál olvasható, a második rigómezei ütközet (1448. október 
16–18.) leírásánál: „Sandarobechus, quem illi barbare Alexandrum dominum vocant” 
(Sándorbég, ami barbár nyelven Sándor urat jelent). Bonfini 3.7.65–69.

9 más Murat császár – II. Murád, oszmán szultán (1404–1451)
17 Epirusban – A költemény előszeretettel nevezi Epirusnak az események hely-

színét. Részben ez is antikizáló, humanista gesztus, utalva az ókori Görögország 
észak-nyugati részén fekvő Épeiros történeti régióra és a hasonló nevű római provin-
ciára, mely a mai Albániától délre, Korfu szigetével szemben feküdt. Barletius Szken-
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derbég elődei közt emlegeti I. Pyrrhos épeirosi királyt (Kr. e. 318 k. – Kr. e. 272; róla 
lásd még kötetünkben a Demeter király históriája jegyzeteit is), a kiváló hadvezért, 
a Római Köztársaság félelmetes ellenfelét. A kései antikvitás idején ezt a területet 
Epirus Vetusnak hívták, míg a tőle északra fekvő vidéket (lényegében a későbbi Al-
bániát) Epirus Nova néven emlegették. Epirus a IV. keresztes hadjárat után, a Bizánci 
Birodalom felosztásakor (Partitio terrarum imperii Romaniae, 1204) Velencének ju-
tott, de a Köztársaság lényegében csak Durazzo (alb. Durrës) tengerparti várost tudta 
megtartani. (Megjegyzendő, hogy a ma használatos kikövetkeztetett albán hely- és 
személynévalakok a kora újkori forrásokból nem mutathatók ki.) Közben megerősö-
dött és felvirágzott egy görög utódállam, az Épeirosi Despotátus, amely legnagyobb 
kiterjedésekor (1225–1230) észak–déli irányban Durazzótól a Korinthosi öbölig, 
nyugat–keleti irányban egészen Drinápolyig hatolt. A két Epiruson kívül magáénak 
tudhatta Makedóniát és Thessáliát is. A birodalom bukását a bolgároktól elszenvedett 
vereség okozta 1230-ban. (G  O , A bizánci állam története, ford. 
M  I  L , N  F , P  P , Bp., 2001, 375. 
skk; S  R , A bizánci teokrácia. Bizánci stílus és civilizáció, ford. B  
V , Bp., 2007, 74–75, 149–151.) Ezután a dél-itáliai hatások is erősödtek Epirus-
ban. A XIII. század végén a szicíliai királyok, előbb Manfréd, majd I. (Anjou) Károly 
foglalta el Durazzót, és Albánia királyának nevezte magát. Az volt a szándéka, hogy 
albániai támaszpontjairól kiindulva a hegyeken át, a régi római úton, a Via Egnatián 
haladva hódítja meg előbb Thessalonikét, végül Konstantinápolyt, újra létrehozandó 
az elbukott francia Latin Császárságot. Ambiciózus terveit az albániai Beratnál a bi-
zánciaktól elszenvedett vereség (1280), majd a VIII. (Palaiologos) Manuel császár 
által támogatott hírhedt szicíliai vecsernye (1281. március 30.) törte ketté (S  
R , A szicíliai vecsernye, ford. B  V , Bp., 1999.). Később az aragó-
niaiak, az akhájok, majd a szerbek érvényesítették befolyásukat Epirusban. A XIV. 
század végén megjelentek az oszmánok. Történetünk idején, a XV. század közepén a 
Velencével vetekedő Nápolyi Királyság ismét igyekezett megvetni a lábát Epirusban. 
A Barletius és Bogáti által kedvelt Epirus névhasználat tehát kifejezi az igényt a XIII. 
századi Épeirosi Despotátus feltámasztására – nápolyi (aragóniai) vezérlettel. Olybá 
tűnhetett, hogy a nápolyiak előtt újra megnyílnak azok a balkáni lehetőségek, amelye-
ket XIII. századi elődeik és örök riválisaik, az Anjouk elszalasztottak. 

18 Castriot János – Kasztrióta János (alb. Gjon Kastrioti, oszmán források szerint 
Ivan/Jovan Kastriota), albán főúr, Szkenderbég édesapja, 1380 körül–1437). Kulcs-
fontosságú személyiség, életútjának eseményeiben jól megmutatkoznak az oszmán-
ellenes albán felkelés indítóokai. A Kasztrióta család szállásterülete a magas hegyek 
közt elterülő közép-albániai Mat–Dibra vidéke volt. A család hatalmának alapját a 
többi közt az képezte, hogy ellenőrzésük alatt tartották a Durazzóból Konstantiná-
polyba vezető fontos (ókori eredetű) kereskedelmi utat, a Via Egnatiát. Kasztrióta 
János szoros kapcsolatokat ápolt a Szerb Despotátussal és Velencével. Vallására és 
kulturáltságára nézve eredendően ortodox keresztény volt. A Kasztrióta család kétfejű 
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sast ábrázoló címere (mely a modern kori Albánia zászlaját is díszíti) egyértelműen 
a bizánci Palaiologos császárok címerét utánozza. De a politikai helyzet változásait 
követve Kasztrióta János velencei és raguzai hatásra római katolikussá lett, az oszmá-
nok előretörését követően pedig iszlamizált, körülmetélkedett, oszmán neve Hamza 
volt. Keresztényként halt meg.

18 Croia – Kruja (alb. Krujë), város és vár Közép-Albániában, a Kasztrióta csa-
lád székhelye és legfontosabb birtoka, az albán ellenállási mozgalom szimbóluma, a 
Bogáti históriás énekében elbeszélt események legfőbb színhelye.

19 Görög hercegek – Antikizáló gesztus, melyben megmutatkozik a Bogáti szá-
mára is oly jelentős görög újjászületés eszménye. Egyszersmind utalás a nagy XIV. 
század végi–XV. század eleji oszmánellenes koalíciókra, melyekben számos balkáni 
(„görög”) nép vett részt. 

20 Voisova asszony – Voisava, Kasztrióta János felesége, Szkenderbég anyja, 
Grgur Branković szerb főnemes lánya.

21 Serdült szép leányi, fiai – Kasztrióta Jánosnak és Voisavának öt lánya (Mara, 
Jella, Angjelina, Vlajka, Mamica) és négy fia (György=Szkenderbég, Reposh, Kons-
tandin és Stanisha) volt.

22 Kilencedik fia – helyesen: kilencedik gyermeke
24 Asszony ilyen álmot monda – Barletius tovább erősíti a Nagy Sándor és 

Szkenderbég között vont párhuzamot. Voisava álma nyilvánvaló utalás arra a híres 
álomlátásra, amelyet Plutarkhos (Bogáti egyik kedvenc görög auktora) Nagy Sándor 
anyjának, Olympiasnak tulajdonít a Párhuzamos életrajzok Nagy Sándor életéről szóló 
fejezetének 2, 6. részében.

28 kapdossa – kapdosás: rajtaütésszerű támadás, zsákmányszerző portyázás
38–39 karján tetszék ily csoda… / Ha csinálták volna, úgy lött egy szablya – 

A történet mitikus eleme. A csodás körülmények közt megszületett csecsemő karján 
mintegy ómenként szablya alakú anyajegy mutatkozott, amely, úgymond, az elhiva-
tottság és a hősi alkat félreismerhetetlen jele volt, és előre jelezte a gyermek küldetését.

41 minden – mindenki
45 Ím, Görögországot török megbírá – Az oszmánok az 1350-es években léptek 

Európa földjére. 1362-ben elfoglalták Hadrianopoliszt (Drinápolyt, török nevén Edir-
nét), és ide helyezték székvárosukat. 1371-ben legyőzték a szerbeket, az 1389-es első 
rigómezei csata után európai hatalmuk már megkérdőjelezhetetlenné vált.

46 Mecedóniára, Epirusra juta – Kasztrióta János már 1386-ban az oszmánok 
vazallusa lett. Később Velence, majd Szerbia oldalán állt, de végül engednie kellett a 
fokozódó oszmán nyomásnak. 

50 Hogy minden fiait kezébe küldje – Az Oszmán Birodalom devşirme rendsze-
rének megfelelően a vazallusok gyermekadóra voltak kötelezhetők. Kasztrióta János 
1423-ban túszként Drinápolyba küldte fiait. Kasztrióta György három éven át az En-
derun (palotaiskola vagy janicsáriskola) növendéke volt.

53 megmetszeté – körülmetéltette, muzulmán hitre térítette
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55 Györgynek Szkenderbég lőn törökül neve – Lásd a 8. sorhoz írt jegyzetet. 
Reposh oszmán neve Karagöz volt.

57 Deákságban császár őt taníttatá – Barletius szerint Szkenderbég számos idegen 
nyelven tudott: törökül, arabul, görögül, olaszul és „szlávul”. A „deákság” Bogátinál 
ezúttal nem a latintudást, hanem általában a nyelvismeretet és a műveltséget jelenti.

62 Ötezer lovagnak szancsákká tevé – A szultán tímárbirtokot adott Szkender-
bégnek Albániában, az apja által birtokolt területek mellett. Kasztrióta János attól 
félt – joggal –, hogy az oszmánok ily módon, „törökké” lett fia révén igyekeznek őt 
kiütni a hatalomból.

65 Császárnak egy hada lőn Natóliára – Az oszmánok folyamatos harcban álltak 
az Anatólia (Kis-Ázsia) délnyugati részén fekvő Karamán Emirátussal. 

69 alafa – zsold: török-arab eredetű magyar szó
70 vendégország – szomszéd ország
73 egy tatár – Barletius szkítát ír, antikizáló gesztussal utalva a krími tatárok 

„szkíta” szállásterületére. Bogáti a históriás ének korábbi (D) változatában átveszi 
a szkíta megnevezést, de a lapszélen megjegyzi: „Szkíta, azaz Szkítia-beli bajnak”. 
Később, a K változatban már – helyesen – tatárra javítja a szót. Ez a korrekció rend-
kívül jellemző Bogáti történeti érdeklődésére, amely sokszor felülírja a humanista 
szemléletet és nyelvezetet.

85 szoros – szűk
92 két perzsa – Ebben az időszakban Perzsia (Irán) a mongol eredetű Timurida 

Birodalom része volt.
116 fokokat hágja – a bástyafokokra felmászik
118 magyarra, göregre – Utalás Hunyadi János balkáni hadjáratainak kezdetére 

(1441).
121 Török hitit mert csak bőrén viseli – Csak színleg volt muzulmán.
140 szeme szöktében – azonmód, gondolkodás nélkül; vö. NySz III, 328.
141 Pokol szerencsével atyja meghala – Kasztrióta János 1437. május 4-én hunyt el. 

Halálának oka nem világos, de számos jel utal arra, hogy az oszmánok emésztették el. 
146 Castriot országát császár foglalá – Valós állítás, az oszmánok rátették a ke-

züket Kasztrióta János birtokaira.
149 Ítetéssel titkon bátyjait veszté – Bátyjait megmérgezte. Téves állítás, Reposh 

már 1431-ben meghalt, Stanisha viszont még 1445-ben is életben volt.
157 Azki rókával köt nagy barátságot – Közmondás. Hasonlót ismerünk a korból: 

„Nehéz az agg rókát az tőrbe ejteni.” NySz II, 1447.
160 szűvet nem mutat – titkolja érzéseit
181 Rác György deszpot – Brankovics György szerb despota (1377?–1456). A 

despota (despotés) hivatalos bizánci titulus volt, mely a császár vazallusait illette meg. 
A cím az oszmán időkre is átöröklődött, mivel az oszmán szultán mintegy bizánci 
császárként uralta a balkáni területeket (Rumeliát). Brankovics a korszak balkáni 
politikájának kulcsszereplője volt. Mivel a törökök 1439-ben elfoglalták Szerbiát, 
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Brankovics hintapolitikára kényszerült, hol Magyarország, hol a Porta oldalán állt. A 
Brankovics és a Kasztrióta család szoros rokonságban állt egymással.

192 hogy eszit ő is megkezdje – ideje észbe kapnia
200 László királt Budán kéré – A hatalmát vesztett szerb despota magyarországi 

birtokaira menekült, és I. Ulászló pártjára állt.
201 pápa – IV. Jenő pápa (1431–1447)
204 Hunyadi Jankó – Jellemző a szerb kultúrkörben is járatos Bogátira, hogy Hu-

nyadi Jánost közismert délszláv nevén Jankóként emlegeti. (D  A , Délszláv 
epikus énekek magyar történeti hősökről, Újvidék, 1978, 71–92.) A hiteles források 
szerint Szkenderbég és Hunyadi János 1442 márciusában kerültek egymás közelébe. 
Hunyadi ekkor fényes győzelmet aratott az Erdélybe betörő Mezit bég seregei felett. 
Mezit bég Gyulafehérvár mellett vesztette életét. Nevét őrzi a drinápolyi Mezit bég me-
cset, a korai oszmán építészet jeles emléke. Mezit bég oldalán harcolt Szkenderbég is.

214 Mert minden népével ő hátramásza – Barletius szerint Szkenderbég tudatosan 
kimaradt az 1443. július 22-én Hunyadi vezetésével és I. Ulászló király részvételével 
megindult a balkáni hosszú hadjárat küzdelmeiből, melynek során Hunyadi több üt-
közetben megverte az oszmánokat.

220 Szkendernek az házat hogy az bég adja – Az elbeszélés valós tényeken nyug-
szik. Szkenderbég bejelentette igényét apja birtokaira, de egy helyi szandzsákbég 
megakadályozta, hogy a stratégiailag fontos (tengerhez vezető) útvonalon fekvő kö-
zép-albániai területek Szkenderbégnek jussanak, aki rendkívül elkeseredett emiatt.

225 Dibrába – Lásd a 18. sorhoz írt jegyzetet.
235 Szkenderbégnek szüksége volt egy olyan erősségre, ahol biztonságban érez-

hette magát, és ez csakis Kruja lehetett, a család ősi fészke. Ettől északabbra (Scutari 
alb. Shkodër) és nyugatabbra (Durazzo) már Velence felségterülete (Albania Veneta) 
kezdődött, délebbre pedig a nagyhatalmú albán Arianiti család területei feküdtek. 
Barletius beszámolója szerint Szkenderbég csellel vette be Kruját.

236 öccsét, Amzát – unokaöccsét, Hamzát, testvére, Reposh (Karagöz) fiát
245 úrfiat – Szkenderbéget. Az „úrfi” részben törökös kifejezés itt, a bégoglu (bég 

fia) magyar megfelelője. Szkenderbég a továbbiakban sem nagyon visel más titulust, 
általában úrfinak vagy egyszerűen csak úrnak nevezik. 

249 meghagyott népe – hátrahagyott népe: a legendák szerint háromszáz jó vi-
tézzel szállta meg Szkenderbég Kruját. A 300 mitikus szám az albán hősénekekben.

251 virrasztókat vártán – az őröket az őrhelyükön
258 napvilágra akkor halasztá – nappalra halasztotta
262 feltámassza – felkelésre biztassa
272 Mert szabad akarat kellene arra – Szkenderbég, amint elfoglalta Kruját, 

erőszakos térítésbe kezdett: minden muzulmánnak el kellett hagynia a hitét. Bogáti 
jellemző módon a törökök szájába adja a lelkiismereti szabadságot illető véleményét.

273 csak puszta kézzel sokat bocsáta – fegyvertelenül engedte el őket
275 új keresztyén – konvertita
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286 Egy csoport göröggel szerencsét kezdtek – Szkenderbég oszmánellenes lá-
zadását a görög újjászületés kontextusában tárgyalja Barletius és Bogáti.

SECUNDA PARS
297 Petrel várát – Petrela (alb. Petrelë) vára, kisebb erősség Kruja környékén
308 Strezi Goyk és György, két öccse – Szkenderbég nővérének, Jellának és Pal 

Strez Balšićnak a fiai, Gojko és Georg Balšić. Az Adriai-tenger partvidékén birtokos 
Balšić család Szkenderbég halála után is folytatója maradt az albán függetlenségi 
mozgalomnak.

309 Gollen Mózsessel Cernovitz István – Dibrai Mózes (alb. Moisi Golemi Aria-
niti), a történet egyik fontos szereplője, albán nagyúr, Szkenderbég távoli rokona, a fel-
kelés egyik főalakja; Stefan Crnojević, Szkenderbég Mara nevű lánytestvérének a férje.

310 három Muzaki – Az előkelő albán Muzaki (alb. Muzaka) klán három tagja. 
Ezúttal D forrás adja a helyes szöveget, K értelmetlen változatot közöl.

323 Fejérvár és Steluz – Bila Kamin és Stellush (alb. Guri i Bardhë és Stelushi), 
várak a Dibrával délnyugat felől szomszédos Mat (Mati) körzetben.

327 Szfetigrád – Svetigrad, „Szent Város”: Szkenderbég egyik legfontosabb 
hódítása keleti irányban. Pontos lokalizálása mindmáig sikertelen. A macedóniai Ko-
džadžikkal való azonosítása bizonytalan.

350 Szaladt török hada táborra jőne – a széjjelfutott törökök hada meg akarja 
támadni az albán tábort

358 kóborla – rabolt, zsákmányolt
365 az kis kár volna – Szkenderbég sokkal kisebb veszélyt jelent, mind Hunyadi 

János.
367–368 Másfelől Lászlónak nagy hadát hallja, / Szkendertől is ő tart, hátol ne 

fogná – Nehogy Szkenderbég hátba támadja a törököket, amikor Ulászló, magyar király 
ellen hadakoznak. Utalás az 1444. évi törökellenes keresztes háború előkészületeire.

369 Nagy hasfájás esett az magyarokra – A várnai hadjárattal kapcsolatban éhségről 
vagy vérhasról sem a seregben, sem a hátországban nem találni semmit a forrásokban. 
Az viszont ismert, hogy a hosszú hadjáratból visszatérő sereg igen rossz állapotban 
volt, mint minden sereg, amelyik – pláne télen – hónapokat töltött táborban. Elkép-
zelhető ezért, hogy erre az epizódra utal Barletius és nyomában Bogáti (P  
T  szóbeli közlése).

371 Császár azt nem érti, királlyal szóla – II. Murád nem használja ki a magyar-
országi éhínség kínálta katonai lehetőségeket és békére törekszik a magyarokkal. 
Valójában a szultán igyekezett úrrá lenni a birodalmát megrázó 1443-as általános 
válságon, ezért kereste a fegyvernyugvást Magyarországgal.

373 Tartománt deszpotnak ezzel megadá – II. Murád nevében Brankovics György 
tárgyalt a magyarokkal a békekötés feltételeiről. Sikerdíjként a szultán felajánlotta, 
hogy visszaadja Szerbiát Brankovicsnak, aki viszont Hunyadi Jánosnak kínálta fel 
magyarországi birtokait, ha segít tető alá hozni a békekötést. A Drinápolyban és 
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Szegeden előkészített békét Ulászló, Brankovics és a szultán követei 1444. augusz-
tus 15-én ratifikálták (titokban) Váradon. Mindazonáltal Giulio Cesarini bíboros, a 
keresztes háború főideológusa azonnal felmentette Ulászlót esküje alól, mondván, a 
pogánynak tett eskü nem érvényes.

379 Országát terjeszté naggyal másfelől – Országát másik irányban is kiterjesztette.
391 Lissásban nagy gyűlést azért hirdete – Az albán felkelők velencei területen, 

az Adriai-tengerhez közeli Alessióban (alb. Lezhë) hagyományos törzsi összejövetel-
re gyűltek össze, ahol megalakították az oszmánellenes Lezhai Ligát (alb. Kuvendi 
i Arbërit). Az albániai klánok sajátos szövetsége volt ez, Szkenderbég primus inter 
paresként szerepelt, a klánok elismerték és elfogadták őt vezetőjüknek, de hivatalos 
fővezéri felhatalmazást és főhatalmat nem kapott. A liga legerősebb csoportosulásait 
az északi, a déli és a középső albániai klánok alkották.

392 Sok vitéz, rác, görög, horvát, olasz jöve – Barletius és Bogáti helyesen hang-
súlyozzák a liga nemzetközi jellegét. A felkelés heterogén oszmánellenes keresztény 
szövetségből jött létre. Noha legfőbb erejét az albán klánok alkották, nem etnikai 
alapon szerveződött, természetesen semmiképp sem nevezhető modern értelemben 
vett nemzeti felkelésnek.

393 Régen sokan frigyet göröggel – A D forrásban „törökkel” áll. Elvileg ez is 
értelmes verzió, hiszen a Szkenderbég által 1443-ban felszabadított területek már hosz-
szú ideje oszmán fennhatóság alatt álltak. Bogáti azonban alighanem a régió történetét 
tágabb perspektívában kívánta bemutatni itt, ezért javította ki K-ban „göröggel”-re a 
korábbi verziót, utalva Epirus régmúltjának „görög” (bizánci) jellegére.

394 Sokan adójokat deszpotnak adják – A térség később a Szerb Despotátus 
vonzáskörébe került.

403 egyesek – egységesek
415 Bátyáim halála – Lásd a 149. sor jegyzetét.
422 Velünk Albánia ereje – A Bogáti-szöveg ezen az egy helyen nevezi néven 

Albániát, Barletiusnál ez gyakrabban fordul elő. Az albán etnikumot általában epiru-
sinak mondja, míg a szlávokat illíreknek nevezi a történetíró.

426 summát néki fogadnak – pénzzel támogatják
429 Ali basa – A Szkenderbég ellen vezényelt hatalmas oszmán haderő hadvezére.
437 Szemben juta két had egy erdő mellé – A felkelés első igazán jelentős csatája 

a kelet-albániai Peshkopitól északra zajlott le. A győzelem híre bejárta a keresztény 
Európát.

449 derék – fő, legnagyobb
467 László király – I. Ulászló számított rá, hogy Szkenderbég csatlakozik a ké-

szülő oszmánellenes keresztes hadjárathoz. A Lezhai Liga belépett a szerveződő nagy 
törökellenes katonai koalícióba.

473–474 Oly alkolmatosság másszor nem lenne, / Pogánt Európából most kiűz-
hetné – Az 1444-re szervezett keresztes hadjárat kivételes lehetőséggel kecsegtetett. Az 
Oszmán Birodalom általános válságba jutott. II. Murád visszavonult, és rövid időre az 
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ifjú és tapasztalatlan II. Mehmed ült a trónra. Anatóliában támadott a Karamán Emi-
rátus, miközben Drinápolyban terjedt a síita apokaliptikus vallási fanatizmus, mely a 
keresztényekkel való megbékélést hirdette, és amellyel kezdetben az ifjú Mehmed is 
rokonszenvezett. A fővárosban tűzvész pusztított, a janicsárok fellázadtak.

476 Pápa fizetése – IV. Jenő pápa 1443-ban bocsátotta ki a keresztes hadat meg-
hirdető bulláját.

477 Másfelől egy szép had vízen kerülne – A haditervek szerint az egyesült keresz-
tény hajóhad Alvise Loredan vezénylete alatt lezárta volna a Dardanellákat Gallipolinál, 
hogy az oszmánok ne tudják erőiket Ázsiából Európába küldeni. Ám az oszmánoknak 
(főként a galatai keresztények segítségével) a Boszporusznál mégis sikerült átjutniuk.

486 Duczagin Pál – Pal Dukagjini, albán nemesúr, rokonával, Miklóssal együtt 
a Lezhai Liga egyik fontos tagja, a Dukagjini család Szkenderbég halála után is az 
ellenállás támogatója maradt.

487 Rác György deszpot utát bevágta földén – Sokan Brankovics Györgyöt okolták 
azért, mert Szkenderbég úgymond „elkésett” a várnai ütközetből. A keresztényekkel 
kötendő béke pártját fogta Mara szultána, II. Murád híres és nagy megbecsülésnek ör-
vendő felesége, Brankovics György nőtestvére, a kor egyik fontos politikai szereplője is.

488 hitetlen – hitszegő
489–490 Várnánál magyar had ám megharcola, / Hunyadi szalada, László meg-

hala – A várnai csata, mely a keresztény erők katasztrofális vereségével végződött, 
1444. november 10-én történt.

505 hányja – felhánytorgatja, felemlegeti
507 Megsenkeli – megbocsátja
510 ne bántsa ipát – Ne háborgassa sógorát, Brankovics Györgyöt, Mara csá-

szárné fivérét.
522 mété – meveté: nevette
524 Feriz bég – Firuz pasa, oszmán hadvezér Koszovó és Macedónia felől tört 

rá Szkenderbégre. Firuz a koszovói Sitnica-vidék vajdája volt, korábban pedig a bul-
gáriai Nikápolyban viselt tisztséget, ugyanott, ahol egykor Szkenderbég is szolgált, 
tehát jól ismerték egymást.

525 Poklól jára Feriz, futva szalada – Firuz pasa valójában elesett a Mokra hegyi 
(ma: Makedonski Brod, Macedónia) ütközetben, 1445. október 10-én. A győzelem híre 
némi vigaszt hozott a várnai kudarc után elkeseredett európai közvélemény számára.

526 Hétszázhatvan – D forrásban ez a szám hétszázhetven, Bogáti az átdolgozott 
K verzióban ezt hétszázhatvanra javítja. Barletiusnál ez utóbbi szám olvasható.

532 Deszpotra is bosszús, hol lőn fogságban – II. Vlad (Sárkány Vlad, románul 
Vlad Dracul) havasalföldi fejedelemről van szó, aki a várnai csatából menekülő Hu-
nyadi Jánost foglyul ejtette, de csakhamar szabadon bocsátotta.

536 Musztafát más haddal hagyá indulni – Musztafa pasa ismételt támadásai már 
a következő évek eseménytörténetéhez tartoznak. Barletius is közvetlenül Firuz pasa 
hadjárata után beszél Musztafáról.
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538 csatát – portyázó könnyűlovas csapatot
546 jargalni – portyázni
549–550 Velencések felé az jószág végett / Két úr az végekben öszvevítt, ve-

szett – Innentől a fejezet végéig az 1447–1448-as albán–velencei háború eseményeit 
adja elő Bogáti. Barletius beszámolója szerint Szkenderbég nővérének, Mamicának 
az esküvőjén halálosan összeveszett két albán nemesúr, Lekë Zaharia és a fentebb 
már említett Nikollë Dukagjini. Dukagjini később megölte ellenlábasát, a stratégiai 
fontosságú északalbán vár, Dagnum (ol. Dagno, alb. Danjë vagy Dejë) urát. Mivel 
a várúr örökös nélkül halt meg, anyja Velencének kínálta fel Dagnumot, amit a Liga 
komolyan nehezményezett. A háború Dagnum birtokáért folyt. Valójában arról volt 
szó, hogy a Signoria nem nézte jó szemmel a balkáni érdekeltségeit veszélyeztető új 
albán hatalmi központ megerősödését. A konfliktus mögött természetesen Nápoly és 
Velence régi küzdelme állt az Adriai-tenger feletti hegemóniáért. Szkenderbég Nápoly 
szövetségese és hűbérese volt.

557 Dainum várast népre megszállá – Dagnum rendkívül fontos volt Velence 
számára. Nemcsak a vár mellett elhaladó karavánutat és a közeli vámállomást, hanem 
lényegében egész Észak-Albániát ellenőrizhette az, aki a helységet birtokolta. Albánia 
északi része és Durazzo Velencéhez tartozott. Dagnum lakosai ellenséges érzülettel 
viseltettek az albánok iránt azután, hogy urukat meggyilkolta Nikollë Dukagjini.

563 Juricz Dani – Daniel Jurić (ol. Daniele Iurichi, Daniello Giurico), a térség 
legfontosabb velencei erősségének Scutarinak (alb. Shkodër) a parancsnoka. Jurić a 
dalmáciai Šibenikből származott. Lombardiában is harcolt a velenceiek oldalán.

567 Drino – A Drina menti ütközet 1448. október 23-án történt, Szkenderbég 
fényes győzelmet aratott.

571 Skadárig – A velenceiek Scutariig futottak.
582 puszta várashely az szomszéd földen – Szkenderbég ekkor építtette Baleč 

(Balsha) cölöperődjét a velencei kézen lévő Dainummal szemben.
586 öccsét – unokaöccsét, Hamzát
588 Olasz az új várast – Lásd az 582. sorhoz írt jegyzetet.
591 az új Balest mind földre töré – Szkenderbég az oszmánok támadása miatt 

kénytelen volt átadni Baleč parancsnokságát Marin Spaninak. Miután távozott, And-
rea Venier velencei parancsnok a védőket az erőd kiürítésére kényszerítette, majd 
leégette azt.

592 szállott házhoz – Dagnumhoz
594 főtörök – előkelő oszmán személyiség
602 Musztafa pasa az albán–velencei háború folyamán, a velenceiekkel szövet-

ségben támadta meg az albánokat. A Felső-Dibrában (a mai Macedónia területén) 
lezajlott első oraniki (oronikheai) csatát a Liga erői nyerték.

617 Váltózék az basa illendő summán – A tizenkét béggel együtt fogságba esett 
pasa nagy összegért váltotta meg magát.
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622 Dainumot szerződve úrtól megnyeré – Az albán–velencei háborút lezáró 
békét velencei részről Andrea Venier, albán részről Szkenderbég és Gjergj Arianiti 
írták alá 1448. október 4-én Alessióban. A szerződés értelmében a Liga kénytelen 
volt lemondani Dagnumról, cserébe a velenceiek évjáradékot fizettek az albánoknak. 
Barletius és Bogáti elbeszélésével szemben nyilvánvaló, hogy a háború a Liga kudar-
cával zárult. Szkenderbég súlyos hibát követett el, amikor erőit hiábavalóan elvonta 
az oszmánok elleni küzdelemtől. Az is egyértelmű, hogy az albán felkelők kezdettől 
fogva ki voltak szolgáltatva az itáliai államok hatalmi játszmáinak. 

TERTIA PARS
638 színét – színe-javát
639 megtakarítá – kijavította
642 tengerre – Albánia tengerhez közel eső részeibe
649 Szfetigrád – Lásd a 327. sor jegyzetét. II. Murád 1448. május 14-én, tehát az 

albán–velencei háború folyamán kezdte meg Svetigrad ostromát.
652 Perlát Pétert – A Matiból való Peter Perlati, a vár parancsnoka egyházi sze-

mély, ortodox segédpüspök (protosynkellos) volt.
665 szokmánba – napszámba
670 lest meghaladá – a törökök lesre futottak
674 futóban – futás közben
681 Ezernégyszáznegyvenkilencben – Hibás évszám, az esemény még az előző 

év nyarán történt.
685 megmonstráltatá – seregszemlét tartott
705 Álgyúkkal – Az oszmánok ez idő tájt jelentős mértékben fejlesztették tüzér-

ségüket, és sikerrel vetettek be ostromágyúkat. Az zord albán hegyek között azonban 
a nagyméretű bombardák felvonultatása szinte lehetetlen volt, mégis megpróbálkoztak 
vele.

708 aszap – oszmán gyalogoskatona
709 Táborát Castriot ám elébbvivé – Szkenderbég a felmentést megkísérlő se-

reget vezette.
730 Feriz basa – Firuz pasa, nem tévesztendő össze az 525. sor jegyzetében em-

lített, azonos nevű parancsnokkal.
731 kastélt állata – A várháborúk jól ismert fogása volt, amikor az ostromlók a 

falakhoz közel fából készített erődítményt emeltek (vagy még valószínűbben mozgat-
ható fatornyot szállítottak oda), és abból támadták a védőket.

740 Olasz árosoknak sok rabot ada – A velenceiek előszeretettel foglalkoztak 
rabszolga-kereskedelemmel.

749 Tiszttartók, várakban meghallgassátok – Miként Barletius is sokszor fűz kom-
mentárt az eseményekhez, Bogáti is olykor saját hangján szólítja meg hallgatóságát.

755 Éjjel egy holt ebet – Barletius a bolgárok okozta kútfertőzéssel magyarázza a 
vár elestét. Sokkal valószínűbb azonban, hogy az oszmánoknak sikerült elapasztaniuk 
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a vár vízellátását, és ezzel kényszerítették megadásra a védőket. 1448. július 31-én 
adták fel a várat, ezzel Szkenderbég keleti hódításai elvesztek. Szvetigrád eleste egy-
értelműen összefüggésbe hozható a szükségtelen Velence elleni háborúval.

772 hostát – hóstát: előváros, külső, várfalakon kívüli város 
793 Én az házasokról sokat hallottam – Bogáti többé-kevésbé saját nőellenes né-

zeteit adja itt Kasztrióta György szájába. Vö. D , Humanizmus, 146. Szkenderbég 
csak évekkel később házasodott meg.

797 fémhez – főmhöz, fejemhez
803 Szent Máté-nap – szeptember 21.
805 Vagyon úr hadában sokféle nemzet – Bogáti ismételten hangsúlyozza a moz-

galom nemzetközi jellegét.
808 követ nem vetett – követ vet: ellenkezik, a korban közismert szólás: NySz 

II, 385.
818 Százhatvanezer nép vitézlő hada – II. Murád 1450. május 14-én érte el Kruját.
822 Branacontnak hítták – Vrana Konti, Vranaconte, Vrana grófja (1450 kö-

rül–1458), nápolyi hadvezér Szkenderbég szolgálatában. I. (Nagylelkű) Alfonz nápolyi 
királytól kapta grófi címét. Albániai szerepvállalása összefügg a Nápolyi Királyság 
fokozódó befolyásával az albániai konfliktusban. Lásd a 17. sorhoz írt jegyzetet.

837 Memhet, ifjú császár – II. Murád fia, Mehmed kíséretében érkezett Kruja 
alá. A hadjáratban részt vett Evrenosoğlu Ali is, Szkenderbég egyik legelszántabb és 
legsikeresebb oszmán ellenfele is.

843 Ostromra keresztyént fegyverrel hajtá – Az oszmánok seregében jelentős erőt 
képeztek a keresztény (többnyire délszláv) segédcsapatok.

847 Másfelől táborra Castriot üte – Szkenderbég a váron kívül, a közeli Tume-
nishta hegyen (ma Szkenderbégről van elnevezve) foglalt el harcálláspontot, onnan 
támadta az oszmánokat.

850 ásatá – A várostromok kedvelt oszmán módszere volt a falak aláaknázása és 
felrobbantása.

856 Merő kövön váras, elhagyák ásást – Kruja sziklavárát lehetetlen volt aláak-
názni.

860 Simán bocsátná el, ha meg eljőne – Az oszmánok megpróbálták megvesz-
tegetni Vrana Kontit, aki azzal fenyegetőzött, hogy ha „meg”, vagyis még egyszer 
megkísérlik ezt, meztelenre vetkőztetve küldi vissza a török követet. 

861 csauszt – hírvivőt, futárt
865 rajta telelne – Az oszmán hadjáratok története során a téli időszakban csak-

nem mindig szüneteltek a harcok, a zord albán természeti viszonyok közt ez különösen 
érthető volt. Ennek ellenére mind a támadók, mind a védők kísérletet tettek olykor a 
téli csatározásokra is, kihasználva az ellenfél felkészületlenségét és az ellátás nehéz-
ségeiből adódó gyengeségét.

881–883 Ezután őmagát halni bocsátá… / Halálát titkolák – A történet legendás 
eleme. II Murád 1451. február 3-án halt meg Drinápolyban. Az természetesen igaz, 
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hogy az oszmán uralkodók halála mindig sokkolta az udvart, ezúttal is ez történt. Jó 
ideig eltartott, amíg az új szultánnak sikerült átvenni a hatalmat. Igaz, hogy Murád ha-
lálát tizenhárom napig eltitkolták, ezalatt jelentősen átrendeződtek a portai viszonyok.

884 Bursában – Bursa, török város Anatóliában, a Márvány-tenger ázsiai partján, 
az oszmán uralkodók temetkezési helye.

886 Tengeren törököt által az hozá – Barletius és Bogáti II. Murád vívmányának 
tartják az oszmánok európai hatalmának visszafordíthatatlanná tételét.

894 Philep, László király, Alphonsus, pápa – III. (Jó) Fülöp burgundi herceg, V. 
(Utószülött) László, magyar király, I. Alfonz nápolyi király, V. Miklós pápa (1447–
1455). Szkenderbég 1451-től a nápolyi király vazallusa volt.

QUARTA PARS
898 Atyja több fiait mind megöleté – A szultáni hatalmat átvevő utód a fürdő-

vízbe fojtatta öccsét, a csecsemőkorú Kis Ahmedet. (A többes szám használata tehát 
indokolatlan.) A szörnyűséges tett Mehmed szerint törvényes volt, és „a világrend” 
fenntartását szolgálta. Ezzel az öröklés rendjét évszázadokon át szabályozó törvényt 
hozott: ennek értelmében a trónra lépő szultánok kivégeztették fivéreiket.

905 Sok nyelvet, tudománt Memhet tanóla – Mehmed rendkívül jó és alapos 
nevelés kapott a híres Gürani mullah keze alatt. Tudott arabul, perzsául, törökül, és 
eligazodott a görögben, a latinban és egy bizonyos szláv dialektusban is.

906 Csillagok forgását – Mehmed babonásan hitt az asztrológiában.
908 Tolvajoktól – rablóktól: Mehmed sikerrel lépett fel a (főként szerb és bos-

nyák) útonállókkal szemben.
909 Tü, nemesek, urak – Moralizáló betét, Bogáti ismét magyar hallgatóságához 

fordul.
918 Castriotnak társát meglelék – Szkenderbég 1451-ben házasodott össze Donika 

(Andronika) Arianitival (1428–1505), Gjergj Arianiti (Gollem Arianiti Kominović) és 
Maria Muzaka (Mara Muzaki) lányával. Az esküvőt az ortodox Ardenica kolostorban 
tartották. A házasság a legfontosabb albán klánok szövetsége volt.

923 csak az fársánggal – csak a mulatozással
924 Végben egy szép várat nagy hegyen fundál – Modrič (Modrišta) stratégiai 

fontosságú erődjét Dibra és Struga között, a Fekete Drina bal partján. Jelenleg Ma-
cedóniához tartozik.

928 De perzsa Kazulra – Anakronizmus. A Kazulbasa a szafavida iráni uralkodó-
házat a XVI. század elején megalapító Kizilbas mozgalom nevéből alakult magyar 
kifejezés volt, és általában a mindenkori perzsa sahra értették. (Vö. Á  P , Utazás 
Perzsiába. Kakas István követútja I. Abbasz sah birodalmába, in U , Átszitált idő. 
Tinóditól Tandoriig, Bp., 2014, 240–257.) II. Mehmed nem a perzsák, hanem a Kara-
mán Emirátus ellen viselt hadat 1451 őszén.

934 attól könnyen elférne – Szkenderbég gúnyos válaszának lényege az, hogy 
a békét akkor sem fogadná el, ha a török császár fizetne őneki, nem pedig fordítva.
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941 De az Kazul hada azkor halada – Mehmed legyőzte Karamán Ibráhimot.
942 Amza basát – Hamza bég, oszmán főtisztről van szó.
946 Az úr öccse, Amza – Lásd a 236. sor jegyzetét.
952 Szent György napján – 1452. április 24-én
955–956 Tizenháromezer arany béjönne, / Kin török változék – Valós adat, Ham-

za béget kb. 12 000 aranyért váltották ki az albánok fogságából. A rabkereskedelem 
a kor egyik jelentős jövedelemforrása volt.

961 Debroz basa – Barletiusnál Debreas: Tahip pasa, az expedíció másik parancs-
noka Hamza bég mellett; elesett az albánok elleni harcban.

966 Jószágit uraknak mert így osztotta – Szkenderbég mozgósítási terveiről 
van szó.

972 hadnagy – hadvezér: Szkenderbég
976 Szkopia – Az erősen iszlamizált Szkopjéből (tör. Üsküb) kiindulva az osz-

mánok komoly támadásokat intéztek Szkenderbég ellen. A szkopjei Isza bég volt 
Kasztrióta György egyig legelszántabb és legfélelmetesebb ellenfele. Isza bég apja, 
Iszak bég, aki számos kegyes alapítványt tett Szkopjében, korábban Szkenderbég ap-
jának, Kasztrióta Jánosnak az ellenlábasa volt. A források tanúsága szerint Iszak bég 
volt az, aki végképp térdre kényszerítette Kasztrióta Jánost. Apák és fiúk generációi 
álltak egymással szemben mind albán, mind oszmán oldalon.

981 Mózses, az úr sógora – Lásd a 309. sor jegyzetét. 
995 Egy ifjú rab még ott ám megsaccola – Egy fiatal rab igyekezett megváltani 

magát a nála lévő pénzen.
999 Úré volna rabnak mind teste, pénze – A vitéz a fővezérnek ajánlja fel a sarcon 

nyert pénzt, Szkenderbég azonban nagylelkűen szétosztja azt a katonák közt.
1011–1012 Álnok mesterséggel már azon vagyon, / Pártot árultatást támasszon 

otthon – Innentől kezdve a történet nagyon fontos epizódjait, a Szkenderbég elleni 
árulások sorozatát beszéli el Bogáti. Barletius életrajzának figyelemreméltó, drámai 
feszültséggel telt részei ezek, rámutatnak a Lezhai Ligát megosztó feszültségekre és 
az oszmánok sikeres terjeszkedési stratégiájára a Balkánon. Még Szkenderbég köz-
vetlen rokonságában is sokan megbarátkoztak a gondolattal, hogy behódoljanak az 
oszmánoknak, akik alacsony adókkal és a vallás szabadságának tiszteletben tartásával 
csábították magukhoz a keresztényeket. 

1023 Belgrádra – A közép-albániai – Szkenderbég törzsterületétől távol eső – 
Beratról van szó, amelyet Barletius „Romaniában” (azaz bizánci területen) található 
Belgradumként emleget. Szkenderbég 1455 júliusában kezdte meg az oszmán kézen 
lévő vár ostromát.

1024 Alphonsus – I. Alfonz nápolyi király tüzérséggel támogatta az ostromlókat. 
Berat bevételét gazdasági-kereskedelmi okokból a nápolyiak erőltették. 

1026 Mózses Castriotnak mondá, nem menne – Nincs bizonyíték arra, hogy Dib-
rai Mózes már Berat ostromát megelőzőleg árulóvá lett volna.
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1031 Bennvalók kérének tizenhat napot – A védők tizenhat nap türelmet kértek, 
addigra ígérték a vár feladását. A támadók óriási hibát követtek el, amikor ezt a felté-
telt – amely cselnek bizonyult – elfogadták.

1034 Trapesunti görög királyra – A kicsiny Trapezunti Császárság bizánci utód-
állam volt a Fekete-tenger délkeleti partvidékén, mely pár évvel túlélte Konstantiná-
poly 1553-as bevételét. II. Mehmed a tenger felől kísérelte meg elfoglalni 1456-ban.

1037 Oly csendesen jára, siete basa – Evrenosoğlu Ali (nyugati forrásokban „Se-
balia” vagy „Sabalia”) és a szkopjei Isza bég vezették a hadjáratot.

1040 Várbelivel együtt táborban kocka – Mind a várban, mind a támadók tábo-
rában kockázással múlatták az időt.

1041 Sok dávorit fúnak – Balkáni (délszláv) éneket. Zrínyi Péter levele Batthyány 
Ádámnak, Nagyszombat, 1633. december 27: „És elhiggye kegyelmed, ha egyebet 
nem, még ma egy dávorit elzörgetek a Homonnai uram tamburásával” (T  S -

: A Zrínyi úrfiak, in U , A magyar múlt tarlójáról, Bp., 1926, 90; és U , Buda 
két árulója, Bp., 1979, 285.). Lásd még: Z  M : Szigeti veszedelem, IV, 39: 
„Némely horvát dávorit nagy torkkal kezdé…” Vö. Arany János Népdal című ver-
sével (1877): „Duna vizén lefele úsz a ladik, / A ladik, / Róla hejjehujja, szitok-átok, 
dávoria / Hallatik.”

1044 Míg híre lőn úrnak – Szkenderbég időközben távozott a Beratot ostromlók 
táborából, de az oszmán felmentő sereg érkezésének hírére sietve visszatért és be-
kapcsolódott a csatába.

1047 szűvet ada – fellelkesítette
1061 ötezer népében vesze – Valós számadat, rendkívül súlyos csapás, amelyet 

Szkenderbég erői soha nem tudtak igazán kiheverni.
1063 felte – felette
1068 Ezalatt Dibrai szökve elméne – Dibrai Mózest azzal vádolták, hogy árulásá-

val hozzájárult a berati kudarchoz. Barletius hitelt ad ennek a narratívának, és az áruló 
prototípusaként ábrázolja Mózest. Giovanni Musachi (alb. Gjon Muzaka), a Szken-
derbég életrajzát elbeszélő másik, közel kortárs történetíró viszont egész másképpen 
ismeri a történetet. Szerinte maga Szkenderbég volt az okozója Mózes árulásának. 
Szkenderbég alaptalan vádaskodásával – és azzal, hogy megalázta őt és elkobozta 
birtokait – olyan súlyosan megsértette Dibrait hogy annak nem is volt más választása, 
mint az oszmánoknál keresni menedéket. 

1080 Reá kikeletre egy hadat bíza – Az oszmánok voltaképp ugyanúgy jártak el 
Dibrai Mózessel, mint korábban Szkenderbéggel: saját egykori birtokait tímárként 
kínálták fel neki annak fejében, hogy az ő oldalukon harcol.

1081–1082 bajra kihíja / Urát és sógorát – Mózes elégtételt akart venni Szken-
derbégen az őt ért becsületsértésért. Az oszmánok tüzelték bosszúvágyát, és az albán 
vezér fejét kívánták cserébe tőle, támogatásukért.

1091 Groppa Zakariás – Zacharia Gropa, a mai Macedóniában található Ohrid 
környékén birtokos nemes Gropa család tagja, Dibrai Mózes korábbi harcostársa.
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1106 Belgrádi bosszúját az úr megtorlá – Az úgynevezett második oraniki (oro-
nikheai) csatában az albánok győztek.

1110 Mózses alafája annyira szálla – Mózes végül annyira elszegényedett, hogy 
ételre-italra alig tellett neki. Birtokait elvesztette, és oszmán segítséggel sem volt ké-
pes visszaszerezni azokat.

1112 Constantinápolból – Konstantinápoly ekkor (1455-ben) már két éve oszmán 
kézen volt.

1116 Ki nagy szeretettel őt felemelé – Barletius a tékozló fiú megtérésének mintá-
zatára építi fel a történet befejezését. Giovanni Musachi viszont azt állítja, hogy Szken-
derbég elismerte hibáját, és kölcsönös kiengesztelődés történt a két albán hadúr között.

1121 Redonban – Rodoniban. Az adriai Rodoni-félszigeten (Krujától kb. 60 kilo-
méterre, Durazzótól északra), gyönyörű környezetben álló Rodoni kastély Szkenderbég 
magánbirtoka volt.

1122 Ott Donic asszonnyal nyárba mulata – Utalás Szkenderbég fiának, Kaszt-
rióta II. Jánosnak (alb. Gjon Kastrioti) fogantatására. A Bogáti által alább „egyetlen 
egy Jancsi”-nak nevezett gyermek 1456-ban született.

1132 Amza, az úr öccse császárhoz futa – A sokáig gyermektelen Szkenderbég 
első számú örökösének unokaöccse, Hamza számított. Mind haditettei, mind szárma-
zása alkalmassá tették őt erre. A vér szerinti örökös megszületésével Hamza tekintélye 
érthetően csökkent, alighanem ez állt sértődöttsége és árulása hátterében. Barletius 
a jó és rossz közötti küzdelem példájaként mutatja be Hamza árulásának történetét.

1133 Epirus országát császár ígírte – Az oszmánok olyan „trónkövetelőként” 
(tudjuk, hogy Szkenderbég nem volt király) fogadták Hamzát, aki képes lehet oszmán 
vazallusállammá tenni a lázadó Albániát.

1142 Isaac basa – Az anatóliai Iszak pasa 70 000 fős sereggel támadt az albán 
felkelőkre 1457 nyarán.

1146 Hogy Fejérvár alól császár elfuta – Egy éve volt annak, hogy a magyarok 
1456-ban Nándorfehérvárnál győzelmet arattak az oszmánok felett.

1151 herdót – A XVI. századi magyar katonai nyelvből eredő szó: az őrség szo-
kásos kérdése volt németül: „[Halt], wer da?” (Állj, ki vagy?) Ebből magyarosult a 
herdó szó, amelyet Balassi Bálint is használt Cupido szívemben kezdetű versében 
(B  B  énekei, 10, 268.)

1163 az újudvart igen készíték – A XVI. századi magyar históriás énekekben (pél-
dául Istvánffy Pál és Tinódi Sebestyén műveiben) többször előforduló kifejezés. Lovagi 
párviadalokban és más pompázatos eseményekben bővelkedő udvari ünnepséget jelent.

1169 Hever basa hada – lustálkodik. tétlenkedik a basa serege
1173 Erdőkön, hegyeken sok kürt, trombita – Az Albulena (alb. Ujëbardha) mel-

letti csata volt az egyik legfényesebb albán győzelem. Az oszmánok túlerőben lévő 
hadereje (noha Barletius számadatai nyilvánvalóan eltúlzottak) a mohácsi csatában 
részt vevő csapataik létszámához volt hasonló. Európa óriási lelkesedéssel fogadta az 
albán diadalt: III. Callixtus pápa (1455–1458) az Athleta Christi címet adományozta 
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az albán hadúrnak. Ugyanezt a legnagyobb keresztes hősöknek kijáró titulust kapta 
Hunyadi János is. Erről lásd: P  K , Janus Pannonius és Mars Hungaricus, 
in Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékére, szerk. J  
J , Bp., 1994, 67.

1187 Másfélezer rabbal Mezit bég kötve – „Capti tamen ex comitibus eius fugæ 
plures, & inter cæteros Sanzachus unus, cui Messi nomen erat.” Vö. B , De 
vita… Georgii Castrioti, i. m., 270.

1191 Vetett asztalokhoz – megterített asztalukhoz
1196 Rác között még most is kedves éneke – Fontos megjegyzés: arra utal, hogy 

Bogáti ismert Szkenderbégről szóló (feltehetőleg orális) szerb históriás énekeket, 
hősénekeket. A balkáni népek képzeletvilágában Szkenderbég a karizmatikus hős 
megtestesítője volt. Mindazonáltal az oszmán fennhatóság alá került Albániában 
elhomályosult az emlékezete, a XIX. századi folklórkutatók sikertelenül kerestek 
Szkenderbégről szóló szájhagyományt Kruja környékén. A Szkenderbégre vonatkozó 
tradíciót az itáliai albán emigráció őrizte meg.

1199 zipít – jajong, kiabál
1201–1202 Öccsét, Amzát olasz Nápolban küldé, / Alphonsus királynak örök 

tömlecre – Hamza Kastriotit Szkenderbég hűbérurához, Alfonz, nápolyi királyhoz 
küldték, ahol börtönbe vetették.

1205 Szinán basát császár Hamurral küldte – Mehmed császár lecserélte albániai 
vezérkarát, és egy ideig – Nándorfehérvárnál és Albániában elszenvedett kudarcai 
után – békepolitikát folytatott. Hamur: Ömer bég.

1210–1211 Mert olasz Alphonsus herceg meghala, / Fiához, Ferdnándhoz ot-
tan bocsáta – I. Ferdinánd (1423–1494) nápolyi király, akit Ferranténak is neveztek, 
1458-tól 1494-ig uralkodott.

1219 Nem tudom, mint és ki őt megétette – Hamza Kastrioti az Alfonz király ha-
lála utáni zavaros időkben kiszabadult, és visszatért Albániába, ahonnan továbbment 
Isztambulban élő családjához. Ellenőrizhetetlen hírek szerint ezután megmérgezték.

1221 töré tollát – hízelgett, alázkodott, udvarolt

QUINTA PARS
1227 Olasszal, Francussal mely ügyei lőnek – Bogáti itt kezdi elbeszélni Szken-

derbég itáliai hadjáratának (1460–1462) történetét. Az albán hadúr az aragóniaiak 
hűbéreseként, condottieróként avatkozott bele az itáliai belháborúkba.

1229 Apulia – Puglia (ol.). Történeti régió Dél-Itália keleti részén, az Adriai-ten-
ger mellett, Albániával szemben. Apulia történetünk idején a Nápolyi Királysághoz 
tartozott.

1234 Alphonsus, és Renát – Az aragóniai király és Anjou hercege régóta vetekedtek 
egymással Dél-Itália birtokáért. Szkenderbég hűbérurának, Alfonznak Anjou Renével 
(1409–1480), a reneszánsz kor egyik leghírhedtebb fejedelmével támadt súlyos konflik-
tusa, mivel mindketten igényt tartottak a nápolyi trónra. Nápolyt 1442-ben hódította el 
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Renétől Alfonz. Renéhez írta Janus Pannonius nevezetes Renatus-panegyricusát. Erről 
és a most szóban forgó politikai konfliktusról is lásd: S  S  G , 
Parthenope veszedelme. Újdonságok a Janus Pannonius-filológia köréből, Bp., 2010.

1235–1236 Holtok után az had fiokra marada, / Renát fia, János, Ferdnandra így 
indula – Alfonz halála után a konfliktust fia, Ferdinánd örökölte, aki immár Anjou 
René fiával, Jánossal (1425/27–1470) került szembe. A „holtok” kifejezés Bogátinál 
pontatlan, mivel René aragóniai riválisát 22 évvel, saját fiát pedig tízzel élte túl.

1242 Pius pápa – II. Pius (1458–1464), a híres humanista, Enea Silvio Piccolomini.
1245 orátorit – követeit
1247 hazul – hazulról eltávozva, hazájától távol
1249 az töröknek úr frigyet engede – A fentebb említett Albulena melletti fényes 

győzelem tette lehetővé Szkenderbégnek, hogy három évre békét köthessen II. Meh-
meddel, és ezalatt Itáliában hadakozhasson.

1250 Erős néppel ottan tengerre erede – Hosszas diplomáciai előkészítés után 
(ebben pápai felszólításra Ragusa játszott fontos szerepet) Szkenderbég előbb ötszáz 
lovast küldött az apuliai Barletta kikötőjébe 1460. szeptember 17-én. Ő maga jóval 
később csatlakozott az albán expedíciós hadtesthez. Előbb Ragusába utazott, hogy 
megfelelő támogatást gyűjtsön vállalkozásához. 1461. augusztus 29-én hajózott ki 
Ragusából Apulia felé.

1261 Piczini Jakab – Iacopo Piccinino (1423–1465), itáliai condottiero. Korábban 
aragóniai Alfonz szolgálatában állt, de 1460-tól átállt az ellenfélhez, és Anjou János 
hadvezére lett.

1271 hitötlennek – hitszegőnek
1287 Idővel Fernandnál lőn Jakabnak veszte – Iacopo Piccinino Aragóniai Fer-

dinánd fogságában halt meg, a nápolyi Castel Nuovóban.
1298 Ottan egy koronát fejében küldene – Utalás Szkenderbég híres díszsisak-

jára, amely a hős kardjával együtt ma a bécsi Kunsthistorisches Museumban látható, 
korábban a nevezetes ambrasi Kunstkammer részét képezte. Itáliai ötvösmunka, és 
Bogáti állításának megfelelően valóban az 1460-as években készült (kivéve alsó ré-
szét, mely XVI. századi). Nem II. Pius, hanem az őt a trónon követő egyházfő, II. Pál 
adományozta Szkenderbégnek 1466 karácsonyán azzal a díszkarddal, amely a sisakkal 
együtt szintén Bécsbe került. A tárgy feliratozása és egész kidolgozása megfelel annak 
az ideálképnek, amely az albán hadúrról a nyugat-európai közvéleményben kialakult. 
Benne látták Európa lehetséges megmentőjét, egy győztes oszmánellenes keresztes 
had vezérét. A kecskeszarvakat formázó sisakdísz voltaképpen Szkenderbég oszmán 
nevének emblematikus megfogalmazása. Nagy Sándor egyik attribútuma, mellékneve 
ez volt: Kétszarvú, a Koránban is így szerepel (vö. Á , Nagy Sándor kaukázusi kapuja, 
i. m., 14–15.). A két szarv azt jelentette, hogy a hódító Kelet és Nyugat legyőzője volt. 
(Nagy Sándor tervezte, hogy nyugati irányban is kiterjeszti birodalmát.) Ez Szken-
derbégre is vonatkoztatható volt, hiszen a hadúr egyaránt győzedelmeskedett Keleten 
(Albániában) és Nyugaton (Itáliában). A sisak tehát vizuális formában, a reneszánsz 
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művészet nyelvén mondja el ugyanazt, amit Barletius irodalmi alakba öntött: Szken-
derbég a második Nagy Sándor.

1311–1312 Három kolcsos várast adok határival, / Vedd ezt firől fira – Későbbi 
esemény múltba vetítése: Ferdinánd király 1464 elején adományozott hűbérbirtokokat 
Szkenderbégnek és utódainak (Monte S. Angelót és S. Giovanni Rotondót) a pugliai 
Gargano hegység lejtőin. Később, az oszmánellenes lázadás bukása után ezen az ős-
hazájukhoz hasonló vidéken telepedtek meg az albán menekültek.

1318 Urat Szinán basa nyugóban, honn lepné – Az Itáliából győztesen hazatérő 
Szkenderbéget odahaza sorozatos oszmán támadások érték 1462-ben. Ez első hadat 
Szinán bég vezette ellene, az albánok Mokránál (lásd az 525. sor jegyzetét) visszaverték.

1326 Azam bég – Hasszán bég, Tetovóból való oszmán parancsnok, hadát Oh-
ridnál verte vissza Szkenderbég.

1329 Jusszum bég – Juszuf bég: B , De vita… Georgii Castrioti, i. m., 309.
1338 Karaz bég – Karaca bég, idős, sokat próbált katona, már II. Murád hadjára-

taiban kitüntette magát. Szkopjéhoz közel kerültek szembe Szkenderbéggel.
1345 kofának – vénasszonynak: Szkenderbég az ellenfél idős korán gúnyolódik.
1347 aggnő – vénasszony
1348 De szertelen zápor harmadnapig omla – Az ősziesre és hidegre fordult idő-

ben már nem lehetett hadakozni.
1360 Velence földire utat adj népemnek – Fontos és a lényeget feltáró kijelentés: 

Az albán hegyekben tanyázó felkelők ütközőzónát képeztek, és akadályozták, hogy az 
oszmánok közvetlenül érintkezzenek Velence tengerparti birtokaival, és a szárazföld 
felől fenyegessék azokat.

1361 Fiadat Portámra beküldjed – Mehmed ugyanazokat békefeltételeket szab-
ja Kasztrióta Györgynek, mint amelyeket apja, Murád szabott Kasztrióta Jánosnak.

1362 Járni hagyjuk köztönk az kereskedőket – Ismét nagyon fontos kérdés merül 
fel: az albánok akadályozhatták és ellenőrizhették a kereskedők szabad mozgását az 
oszmánok számára (is) létfontosságú Via Egnatián Durazzo és Ohrid között. Ezeknek 
az éveknek a csatái csaknem mind Ohrid környékén történtek, amely a Via Egnatia 
fontos állomása volt.

1376 Egyetlen egy Jancsit – Lásd az 1122. sor jegyzetét.
1381 ezernégyszázhatvanegyben – Kronológiailag problémás rész. Bogáti az 

itáliai hadjáratot megelőző fegyverszünettel keveri össze azt a tíz évre szóló békét, 
amelyet az oszmánok 1463 áprilisában kötöttek Szkenderbéggel.

1384 Mit atyjától elvött, úrnak megengedé – Mehmed a béke fejében visszaadná 
fiának a Kasztrióta Jánostól egykor elvett birtokokat.

1389 Hogy hírével nincsen – A császár helyi túlkapásoknak tartja a törökök al-
bániai rajtaütéseit, melyekről neki nincsen tudomása.

1390 Ottmán – ottomán: oszmán
1393 Török az frigy alatt rabol Velence földén – 1463-ban jelentős politikai válto-

zás történt Velence és a Porta viszonyában. Mivel Velence erősen függött az Oszmán 
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Birodalommal folytatott kereskedelemtől, mindeddig kerülte a konfliktust a törökökkel. 
Ekkor azonban, szűk többséggel bár, de a Signoriában felülkerekedett a háborús párt, 
és Velence hadba lépett az oszmánok ellen. A formálódó oszmánellenes szövetségnek 
Hunyadi Mátyás is tagja volt. Boszniai hadjáratát, melynek során elfoglalta Jajcát, 
ennek a szövetségnek a tagjaként vívta a magyar király.

1395 Dobroniki érsek, tanács képe – Bogáti valamilyen okból Durazzót (Barletius-
nál mindenütt a város antik neve, Dyrrachium áll) nevezi „Dobronik”-nak, alighanem 
keverve a Barletiusnál Ragusium néven szereplő Dubrovnikkal. (A XVI. században 
egyébként Magyarországon is csak Ragusát nevezték Dobroniknak, például Heltai 
Gáspár. Vö. K  L , Földrajzi nevek etimológiai szótára, Bp., 1978, 189.) A szorult 
helyzetben lévő Signoria ekkor már rá volt utalva az albán hadúr támogatására. Velence 
és Szkenderbég között Paulus Angelus (1416–1470; alb. Pal Engjëlli) durazzói érsek 
közvetített. Paulus Angelus, Szkenderbég kancellárja és egyik fontos diplomatája, a 
szolgálatában álló értelmiségi kör talán legjelesebbike volt. A Scutarihoz közeli Dri-
vasto (alb. Drisht) szülötteként egyszerre érezte magát otthon az albán hegyvidéken és 
Albania Veneta tengerparti tájain. Művelt humanistaként ő állította össze Szkenderbég 
nyugat-európai reprezentációjának érvkészletét, elsősorban a Nagy Sándorral vont tör-
téneti párhuzam alapelemeit. Ő közvetítette mindezt az itáliai humanisták, elsősorban 
II. Pius pápa felé. Közvetve ő tekinthető a Barletius könyvét meghatározó ideológia 
megalkotójának. Neki köszönhető az első, ma is ismert albán nyelven leírt mondat.

1398 Sok keresztyén nemzet mellette támadna – Kihasználva Velence hadba lé-
pését, II. Pius pápa elérkezettnek látta az időt, hogy megvalósítsa régóta dédelgetett 
vágyát, az általános keresztes háborút a török ellen. (P  A , Aeneas Sylvius. II. 
Pius pápa, Bp., 1880, 298–339.) A szövetséghez csatlakozott többek között III. (Jó) 
Fülöp burgundi herceg és Hunyadi Mátyás magyar király is. A pápa nagyon fontos 
szerepet szánt Szkenderbégnek a keresztes háborúban. Tárgyalások folytak II. Meh-
med keleti ellenlábasaival, a Karamánokkal, a krími kánnal és Uzun Hasszán timurida 
iráni uralkodóval is.

1408 Kavorok – gyaurok
1422 jobb atyád – dédapád: Szkenderbég itt I. Bajezid (uralkodott: 1389–1402) 

oszmán szultánról beszél.
1423 Tamburlánra – Timur Lenk (Tamerlán), a nagy mongol-török hódító 1402. 

július 20-án, az ankarai csatában legyőzte és foglyul ejtette Bajezidot.
1425 Darius és Xerxes – Humanista toposzok: az oszmánokat pogány keleti 

despotákként ábrázolták Nyugaton, akik ellen az erkölcsi és szellemi fölényben lévő 
kereszténység képes győzedelmeskedni.

1433 Térj keresztyénségre – Utalás II. Pius pápa híres levelére, amelyben meg-
kísérelte megtéríteni II. Mehmed szultánt. Vö. S  L , Emlékbeszéd Mátyás 
királyról, in U , Harmóniára teremtve. Tanulmányok Mátyás királyról, Bp., 2009, 
66−74; J  H , Pius II. und die Türken, in Europa und die Türken in 
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der Renaissance, hrg. von B  G  und W  K , Tübingen, 
2000, 79–138, itt: 124–127.)

1438–1439 Úrnak ezenközben az pápa izene, / Az frigyet megvetné – Szkender-
bég a pápa tanácsára elállt a törökökkel kötött békétől.

1442 Szermet basát – 1463. október 14–15-én Ohrid mellett Szkenderbég megverte 
Şeremet pasát, aki nagy veszteségeket szenvedett, saját fia is a csatatéren vesztette életét.

1449 Pápa keresztesit az úr nagy vígan várja – Szkenderbég valóban a csodában 
reménykedett ekkor, ám ez nem következett be.

1450 Siet vala pápa táborban, meghala – II. Pius pápa jelentős hadat gyűjtött, és 
maga is azon volt, hogy Anconából áthajózik Albániába, hogy a keresztesekkel együtt 
vonuljon a török ellen. Ekkor azonban, 1464. augusztus 14-én az anconai táborban 
meghalt. Ezzel lényegében szertefoszlottak a keresztes háború sikerének reményei is.

1454 Balbánt – Balaban agát. Balaban, ohridi szandzsákbég volt Szkenderbég 
egyik legelszántabb és legsikeresebb ellenfele. Matiból származó albániai parasztnak 
született, keresztény neve Mihály volt. Szülei (Miloš és Helena), Kasztrióta János 
jobbágyai, a devşirme rendszerének megfelelően kényszerültek rá, hogy fiukat az osz-
mánok kezére adják, éppúgy, mint Kasztrióta Györgyöt. Lázadónak nem tekinthető, 
hiszen „csupán” az volt a bűne, hogy nem követte Szkenderbéget, amikor az visszatért 
a kereszténységhez, hanem hithű muzulmán maradt. Kiváló katona, igazi janicsár volt, 
Konstantinápoly 1453-as elfoglalásakor az elsők között tört be az ostromlott városba. 
Karrierje és egész személyisége éles ellentétben áll Szkenderbégével, egyszersmind 
jól mutatja az albán társadalom (és az egész Balkán) mély megosztottságát.

1459–1460 Azmellett egy jármot külde, kaszát, kapát, / Mint jobbágya fia, esmerné 
meg magát – Szkenderbég gőgös feudális nagyúrként igyekszik megalázni ellenfelét, 
apja jobbágyának fiaként nem lát benne mást, mint közönséges parasztot.

1464 Szoros, sűrő völgyen az basa lest hagya – 1464 őszén történt, Ohrid kör-
nyékén, Szkenderbég gerillaharcot folytatott Balaban ellen.

1468–1469 Sebbe, fáradtságban fogllyá akadának, / Az Úr hada színe és öccsei 
valának – Balaban aga súlyos csapást mért Szkenderbég erőire. Fogságába esett szinte 
a teljes albán elit, köztük Dibrai Mózes is. A foglyokat Isztambulba szállították erős 
őrizet alatt.

 1473 Őket szörnyű kínnal megnyúzatá, mellyeszté – Az albán nemeseket két héten 
át szörnyű kínok közt élve megnyúzták. Ezzel a borzalmas tettel az egész világnak meg 
akarták mutatni, miként járnak azok, akik ellen mernek szegülni a szultán akaratának.

1477 ösztönt elévenné – elővenné az ösztökét: ismételt gúnyos utalás Balaban 
jobbágyszármazására

1484 Ő, mint epirusi, az urakat tudná – A szultán ugyanazt a státuszt kínálja fel 
Balaban agának, amit korábban Hamza Kastriotinak, utalva Balaban „epirusi”, tehát 
albán származására. Mindkét forrásban „urakat” áll, de a kontextus alapján elképzelhető 
egy „utakat” változat is, tekintettel a gyakori r/t tévesztésre.
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1492 Szolimánt, főbéget – Sulimanus: B , de vita… Georgii Castrioti, 
i. m., 339.

1496 Arnot Jakup basát az pórral – Balaban és Jakub bej ismételten Ohrid kör-
nyékén törtek előre, de vereséget szenvedtek, Jakub bej is elesett. Az pór: Balaban.

1507 Kardját nem kenheté – Arra sem volt ideje, hogy kardját megtisztogassa.
1522 Mondják, elolthatnák egy zászló aljával – Egy zászlóalj elég lett volna ah-

hoz, hogy teljes vereséget mérjenek rá, de hagyták elmenni, hogy maga mondja el a 
szultánnak a vereség hírét.

SEXTA PARS
1533 Sok nyelven tudó két latrat bocsáta – A muszlim vallásról kereszténységre 

tért renegátokról van szó. B , De vita Georgii Castrioti, i. m., 351–352.
1536 pribék – hitváltó, renegát; vö. T  S , A pribékek, in U , Rajzok 

a török világból, I, Bp., 1915, 304−335.
1543 Kétszázezeren jőne szép Croiára – Innen kezdve Bogáti Kruja hosszan tartó 

második ostromának (1466–1467) eseményeiről és történeti kontextusáról számol be.
1545 Balbán basa juta – Az ostromot a régi ellenfél, Balaban vezette. Megkez-

dődött a végső leszámolás a két vetélytárs között.
1549 kapitántól – A várkapitány Tanush Thopia, albán nemesúr volt.
1567 Bódog Rómában Pál pápához juta – Rövid összefoglalása ez Szkenderbég 

diplomáciai erőfeszítéseinek, hogy Itáliában támogatást gyűjtsön oszmánellenes har-
cához. A törökök soha nem látott erővel igyekeztek ekkor összeroppantani az albán 
ellenállást és immár Velencét is fenyegették. Az idős és megfáradt Szkenderbég 1466 
végén jónak látta személyesen megjelenni Itáliában, hogy súlyt adjon segélykérő sza-
vának. Először Nápolyba, majd Rómába utazott, ahol a legmagasabb elismerésben, 
megtiszteltetésben, de kevés konkrét segítségben részesült. (Lásd az 1298. sor jegyze-
tét.) Az itáliai államok belső konfliktusaikkal voltak elfoglalva. Az új (velencei szár-
mazású) pápa, II. Pál (uralkodott: 1464–1471) felismerte, hogy az erősen széttagolt 
európai hatalmak nem képesek többé keresztes háborút indítani a török ellen. Nápoly, 
Velence és a Pápai Állam (amely Nápoly szemében a rivális Velence bábja volt ekkor) 
egymásra mutogatva kitértek a segítségnyújtás kötelezettsége alól. Szkenderbégnek 
valójában szinte üres kézzel kellett visszautaznia a következő év februárjában. Barle-
tius és Bogáti tehát sokkal jobb színben tüntetik fel a pápai segítséget, mint amilyen 
az valójában volt. Velence mindaddig húzódozott Szkenderbég megsegítésétől, amíg 
be nem látta, hogy Kruja elestével a Köztársaság albániai birtokai is odavesznének. 
Végül is Scutariból megérkezett a várva várt segítség.

1591 Balbán mellé jő öccse – Barletius szerint Balaban öccsét Jonimának hívták. Ez 
azonban a Krujához közeli erdő neve. Balaban testvérének a neve valójában Jonuz volt.

1598 Balbánt egy glóbis várból torkon találá – A hősi halált halt Balabant különle-
ges tisztelet övezte. Levágott fejét Petrela várába vitték, ahol síremléket építettek neki. 
A Balaban-türbe a kínai típusú 1967-es albán „kulturális forradalom” idején pusztult el.
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1603 holval – holnap, másnap
1607 Csak puszta kézzel bocsássa – A törökök fegyvertelen elvonulást kértek 

maguk számára.
1635 Epirus szélin egy házat építe – Elbasan erődjét 1466-ban emelte II. Mehmed 

szultán. A Durazzóból Ohridba vezető út mentén, a Via Egnatia mellett rendkívül rövid 
idő alatt felépített oszmán erősség egyértelműen arra volt hivatva, hogy kellő ellensúlyt 
képezzen a Krujában székelő Szkenderbéggel szemben. A stratégiai fontosságú oszmán 
erődből könnyen elérhetők voltak az Adriai-tenger partján épült városok is, elsősorban 
Durazzo. Ez a fenyegetés érlelte meg az albán–velencei közeledést, bár a velenceiek 
többsége még mindig úgy vélekedett az albán hadúrról, hogy az törökebb a töröknél, 
és voltaképpen az oszmánok kémje. Szkenderbég (még saját római útját megelőzően) 
fiát, II. Kasztrióta Jánost küldte Velencébe, hogy szövetséget kínáljon, és nyomatéko-
sítsa a helyzet komolyságát. Az albán lázadóknak azonban velencei segítséggel sem 
sikerült elfoglalniuk Elbasant, és ez a tény már a felkelés végső bukását előlegezte.

1637 Magas vár, város Dobronik fenn vagyon – Bogáti ismét Durazzót nevezi 
„Dobronik”-nak. 

1640 Sok régi császár képe mind ott vagyon – Barletius említi a Velence fenn-
hatósága alatt álló Durazzóban (Dyrrachiumban) látható régi (ókori) császárképeket, 
azaz szobrokat. Lásd az 1395. sor jegyzetét is.

1654 csipdesnek – A kapdosáshoz (lásd a 28. sor jegyzetét) hasonló katonai ki-
fejezés: rajtaütésszerű fogolyszedést jelent.

1667 Minap mely házat császár végben építe – Szkenderbég Elbasan elfoglalására 
készült, de tüzérség híján erre képtelen volt.

1670 Lyssus várasba nagy monstrára gyűle – Az elmúlt évek harcai során az 
albánok rendkívüli veszteségeket szenvedtek el, Szkenderbég vezérkara megritkult. 
Ezért vált időszerűvé a Lezhai Liga megújítása 1468 januárjában, a hagyománynak 
megfelelően Alessióban, velencei területen.

1671 Rá hideg esék, ott megnehezüle – Szkenderbég maláriában betegedett meg.
1693 munka – gyötrődés, fáradozás
1698 Az egy szent hütet – Noha a Kasztrióta családnak mély és sokrétű kapcso-

latai voltak az ortodox kereszténységgel, ezen a helyen egyértelműen a nyugati, ka-
tolikus keresztény vallásról van szó, melynek nevében Szkenderbég mintegy 25 éven 
át küzdött az oszmánok ellen. 

1705 Jánost, fiamat, ím, hagyom tünéktek – Szkenderbég Kasztrióta II. Jánoshoz 
intézett parainézissel búcsúzik az élettől. Fontos körülmény ez, főként, ha figyelem-
be vesszük, hogy Barletius II. János fiának, Szkenderbég unokájának, II. Kasztrióta 
Györgynek ajánlotta művét. Ez is jól mutatja, hogy a Barletius-könyv elsősorban az 
itáliai albán katolikus emigráció vágyait és hagyományait jeleníti meg.

1727 Képemben – helyemben

RMKT-Bogáti.indb   372RMKT-Bogáti.indb   372 2018. 05. 14.   16:26:492018. 05. 14.   16:26:49



373SZKENDERBÉG HISTÓRIÁJA

1730 Jó fiam – úgymond –, meghalok immár én – A haldokló Szkenderbég fiához 
intézett intelmei erősen befolyásolták Zrínyi Miklóst a Szigeti veszedelem V. énekének 
megfogalmazásakor: D  F , Szkander bég, i. m. 206–208.

1745 hadd, minden csodálja – mindenki hadd csodálja
1750 negédség – büszkeség, fennhéjázás
1756 mindkét szerencsére – Jó és rossz szerencsében, jóban és rosszban (H -
−S , 1786−1805). Az antikvitásban megkülönböztették egymástól a jó és a 

rossz szerencsét (fortuna prospera / fortuna adversa).
1771–1772 Török tizenötezer mind azt vélé, / Szkenderbég is ott, szertelen el-

mene – A hős halálában is félelmetes ellenség: noha személyében már nincs ott a 
csatamezőn, a török még mindig retteg tőle.

1773 ezernégyszázhatvanhatban – hibás évszám: Szkenderbég 1468. január 17-én 
halt meg 63 éves korában.

1783–1784 Mikor Lyssusban török végre szálla, / Az koporsóból az testet fel-
bontá – Szkenderbéget Alessio Szent Miklósról elnevezett templomában temették 
el. A templomot az oszmánok I. Szelim idején mecsetté alakították, ma Szkenderbég 
mauzóleumaként látogatható. Az albán hőst szenteket megillető kultuszban részesítet-
ték. Az eset erősen emlékeztet a spanyol Reconquista leghíresebb hősének, Rodrigo 
Diaz de Vivarnak (a Cidnek) kultuszára, akinek sírja zarándokhely lett. A Cidet is 
muzulmánoktól kapott nevén (szajjid: az Úr) szólították, miként Szkenderbéget. Vö. 
J  L  G , Középkori hősök és csodák, ford. L  I , Bp., 2012, 114.

1786 Porát, tetemét sok aranyban foglalá – Testi maradványait (hamvait, csontjait) 
csodatevő ereklyeként (vagy talizmánként) tisztelték.

1809 Török az földet azután elbírá – Az albán ellenállás Szkenderbég halála után 
meggyengült, de nem halt el teljesen. A hős fia és unokája is megkísérelte folytatni a 
küzdelmet, kevés sikerrel. Kruját 1478. június 16-án foglalták el a törökök. Durazzo 
1501-ben került oszmán kézre. A XV. század második felében jelentős albán emig-
ráció jött létre Itáliában. Leszármazottaik, az arberesek komoly létszámú nemzeti 
kisebbséget képeznek Dél-Itáliában. Az arberesek az albán nyelv egyik sajátos, régi 
dialektusát beszélik.

1812 Ő maradékja Erdélyben is szálla – Bogáti ismert Erdélybe szakadt albánokat.
1815 Szent Gál hetében írám ezt Tötörben – Bogáti Fazakas Miklós 1579. október 

11–17. közt szerezte ezt a históriás énekét Erdélyben, a Doboka vármegyei Tötörön. 
A mű tehát épp akkor keletkezett, amikor Dávid Ferenc, az antitrinitáriusok püspöke 
a dévai várbörtönben raboskodott. Bogáti naplójában megemlékezett a püspök elítélé-
séről (1579. június 2.) és haláláról is (1579. november 7.) Vö. M  B , Ferenc 
Dávid, in Bibliotheca Dissidentium, ed. A  S , vol. 26 (Ungarländische 
Antitrinitarier, ed. M  B , vol. 4.), Baden-Baden–Bouxwiller, 2008, 81, 83.
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5.

EZ VILÁGI NAGY SOK ZÚRZAVARRÓL

Nyomtatott kiadásai: K: „Ez világi nagy sok zúr zavarról való ének Az Toldi Mik-
lós éneke nótájára.” Kolozsváratt, 1591. RMNy 661/2. Az Apollonius históriájával 
együtt jelent meg. 

S: „Ez világi nagy sok zúr zavarról való ének Az Toldi Miklós éneke nótájára.” [Sicz? 
cc. 1592. Manlius]. (RMNy 669/2) Manlius könyvtáblából kiáztatott nyomtatványa 
a kolozsvári kiadás nyomán készült. – A kolozsvári Biblioteca Centrală Universitară 
„Lucian Blaga” honlapján a nyomtatvány digitalizált fotómásolata elérhető: http://
dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/24840.

K OSZK-beli pédányában a D-ív könyvtáblából kiáztatott 8 levele maradt meg, 
rajta a história teljes szövege. S kolozsvári töredékében a D-ív az 1–247. sorok hiá-
nyokkal olvashatóak.

Bogáti ezen históriáját a kiadó önkényesen párosította az ismeretlen szerzőjű Apol-
lonius-histórájával (RMKT XVI/12, 71–93, 612–618). Emiatt az utókor egy ideig 
tévesen Bogáti szerzeményének vélte az Apollonius históriáját. (Lásd: Apollonius 
históriája, Kolozsvár 1591., kiadta B  S , Bp., 1912, 39–42.)

Kiadásunk a Manlius-kiadvány töredékének (S) figyelembevételével a teljes szö-
veget adó kolozsvári kiadvány (K) alapján készült.

RPHA 1158
Strófaképlete: a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a13(6,7)
Dallama: A valószínűsíthető dallam ma ismert legkorábbi megjelenése Huszár Gál 

első énekeskönyve (RMNy 160/1), vö. C  T , Huszár Gál, 199. – A nótajelzés 
Az Toldi Miklós éneke nótájára („Mostan emlékezem az elmúlt időkről”) Ilosvai Péter 
históriás énekére vonatkozik (RPHA 1013).

Akrosztichon: ORBE KVOD IN TOTO FIT LADISILAE TARATSzKAI / ARBI -
TRA TANKVAM OBIENS TIBI MVSA BOGATHIA MONSTRAT.

A SZERZŐSÉG KÉRDÉSE ÉS A KELETKEZÉS HELYE
A szerző neve a versfőkből derül ki: „Musa Bogathia monstrat.” A história a záró 

strófa szerint 1586-ban keletkezett a Székelyföldön, vélhetőleg Homoródszentpálon, 
Kornis Farkas birtokán.
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A HISTÓRIA CÍMZETTJE
A versfőkbe helyezett hexamateres dedikáció Toroczkai László (?–1603) torockó-

szentgyörgyi antitrinitárius nemes úrnak szól: 

Orbe quod in toto fit Ladisilaë Taratszkai
Arbitra tanquam obiens tibi Musa Bogathia monstrat.

A versfők magyarul: „Hogy miként mennek a dolgok az egész világon, Taratszkai 
László, mintegy körüljárva neked Bogáti avatott múzsája bemutatja.”

Toroczkai László 1594-től Fehér vármegye főispánja lett. 1600-ban is a vármegye 
főtisztjeként említik. 1602-ben Báthory Zsigmond fejedelem tanácsosa. Az unitárius 
fejedelem, Székely Mózes idejében is tanácsúr volt. 1603-ban fejedelme mellett esett 
el Brassónál. (G  L , Erdély főispánjai, 404–405.). Torockószentgyörgy az er-
délyi unitáriusok egyik legjelentősebb települése napjainkig.

A HISTÓRIA FORRÁSA
A históriát Dézsi Lajos először Bogáti saját leleményének vélte (D , Bogáti, 25.), 

ám később ugyancsak ő találta meg a forrást (D , Lukianos, 746–748; D , Verses 
görög regények, 128–129.). Ez a históriás ének Lukianos egyik szatirikus dialógusának 
átköltése (Kharón hé episkopuntes – Charon, sive contemplantes). Bogáti azt a két-
nyelvű Lukianos-összkiadást használhatta, amely Zsámboky János 1550-es részleges 
dialógus-kiadását is tartalmazta. A költő saját példánya ma is megvan Kolozsváron. 
Általában a latin szöveg képezte az alapot, de a görögből is látunk megoldásokat. 
(Lásd erről bővebben kötetünkben Z  E  kísérő tanulmányát Bogáti görög 
forrásairól.) Modern magyar fordításban: Kharón vagy a vizsgálódók. J  István 
fordítása, in L  ÖM I, 303–328.) Az Alvilág révésze, Kharón, engedélyt kér 
az Alvilág urától, Hadéstől, hogy egy időre feljöhessen a földre. Hermést, aki a halott 
lelkeket az Alvilágba szokta kísérni, kéri meg vezetőjének. Egymással beszélgetve 
azt szemlélik, hogy az emberek mennyire nem veszik figyelembe halandó voltukat, s 
ezért mennyire nevetségesek és értelmetlenek a dolgaik. Bogáti a történetben szereplő 
alvilági révészt, Kharónt, Setétesnek nevezi, az őt kísérő Hermést pedig angyalnak. 

1586 nyarán nagy pestisjárvány dühöngött Erdélyben. Talán ennek az élménynek 
a hatására fordította Bogáti a borongós hangulatú, haláltánc jellegű elbeszélést. Az 
antik témát a Három jeles főhadnagyok című históriájához hasonlóan dolgozta fel. 
Ugyanebben az esztendőben készítette el Bogáti a kéziratban maradt Jób könyvének 
parafrázisát is.

9 Pokol – az Alvilág
17 angyal – Hermés (Mercurius)
18 untatá – hergelte
22 Setétes – Kharón, az Alvilág révésze
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27 Babylon tornyára – A Bábel tornya Bogáti hozzátétele, Lukianosnál kilátó-
hely van.

30 szerszóval – nagy hangon (NySz III, 273.)
33–56 – Ezekben a sorokban Bogáti nem követi mintáját, hanem a mitológiai pél-

dák helyére bibliaikat helyez.
46 Judást – Júdát, Ezékiás király idejében (2Kir, 18.)
47 Senacherib – Sennahérib asszír király (Kr. e. 705–681) sikertelenül ostromolta 

Jeruzsálemet (Kr. e. 701).
52 Szent Pétert nagy csodán az tömlecből kivivé – Szent Péter vasahagyása
57–58 – Lukianosnál az Ossát teszik az Olymposra.
63 Candiát – Kréta szigetét
66 Két tetejű Parnasst – a Parnasszust
86 Egy beszéddel szemét megvilágosítá – Lukianosnál Homérostól kölcsönzött 

varázsigével teszi Hermés Kharónt sasszeművé. Bogáti elhagyja Kharón emlékezését 
Homérosról.

89–100 erős olaszt – Milón (latinul Milo) volt az ókor leghíresebb birkózója, aki 
Alsó-Itáliából, Crotón (ma: Crotone, Calabria) városából származott. Milón – állítólag 
– Olympiában egyszer megragadott egy négyéves bikát, a hátára vette, végigment vele 
a stadionon, az oltárnál megölte az állatot, azután megsütötte, és az egészet ott helyben 
megette. Lukianosnál csak utalás van arra, hogy Milón is rosszul jár majd később. 
Bogáti viszont olvasmányai alapján elbeszéli Milón végzetét. Valerius Maximus (IX, 
12.) és Strabón (VI, 1, 12.) szerint Milón veszte így esett meg: „Milón egyszer egy 
sűrű erdőn áthaladva messze letért az útról, amikor rábukkant egy hatalmas fatörzsre, 
amelybe nagy ékeket vertek a favágók. Kezét és lábát a hasadékba dugva akarta szét-
repeszteni a törzset. Erőfeszítésére az ékek kihullottak, ő pedig beszorult, mint egy 
hurokba. Védekezni nem tudván a vadállatok martalékává vált.”

93 magát mint elhitte – elbízta magát
100 nézdsze – nosza, nézzed
102 Cyrus király: II. Kyros, óperzsa uralkodó
103–168 Cresus és Solon – azaz Kroisos és Solón történetét Hérodotos I. könyve 

26–92. fejezeteiben beszélte el. Ez egy töredékes magyar históriás énekben is olvas-
ható (Croesusnak históriája, RMKT XVI/12, 233–239.).

110 egy papné két fia – Kleobis és Bitón Kydippé argosi papnő fiai, akik a szent 
fehér ökrök híján, hogy el ne késsen, anyjukat maguk által húzott szekéren vitték Hé-
ra négystadionnyira levő templomába. A hálás papnő arra kérte az istennőt, hogy két 
fiának a legjobbat adja jutalmul, amit halandó csak ajándékul kaphat. Ekkor Kleobis 
és Bitón azon nyomban édes álomba szenderültek, és abból többé fel sem ébredtek, 
hiszen az istenek vélekedése szerint az ifjan és tiszta lélekkel hirtelen bevégzett élet a 
legnagyobb adomány az ember számára. Lásd: Hérodotos, I. könyv, 31. fejezet. Ked-
velt magyar protestáns exemplum. D  Á , A magyar protestáns exemplumok 
katalógusa, Bp., 1992, 75.
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115 Tellus – Tellos, athéni államférfi, akit Solón a világ legboldogabb emberének 
tartott. Hérodotos I, 30.

124 egyházakhoz – Lukianosnál Apollónnak tett felajánlás
134 ónat – ónt
157 látd-é – látod-é
163 jargalja – harcolja
164 Tomyris – Thomyris, a massageták királynője (Hérodotos, I. 205.)
175 Polycrates – Samos tyrannosa (Hérodotos, III. 22.)
205 Igen vékony szőrszál – a Moira fonaláról van itt szó
224 nézdsze – nosza, nézzed
226 szűfogás, kólika – ájulás (NySz I, 874); cholica – hascsikarás
227 aréna – vesehomok
246 szorgat – sürget
270–275 Az esővizeknek láttad buborékját – Az élet: buborék. Janus Pannonius 

egyik elégiájában is felbukkanó motívum (Threnos in Racacinum cubicularium, 35–36: 
Quam cito bullatæ, pluvius tumor interit, undæ, / Tam postrema cito cuilibet hora ve-
nit.). S  S , „Márvánkőben metszett írás kopik, vészhet.”

274 fenn lább – fenn úszik, lábbod (NySz II, 502); lásd még az Énekek éneke 
219. sorának jegyzeteit.

298 Kiki ő halottját mely drágán takarja – A síremlékekről, kriptákról van szó.
305–308 Jéruzsálemet… Velöncét… Rómának… – Bogáti hozzátétele a Lukia-

nosnál említett városokhoz.
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6.

ASPASIA ASSZONY DOLGA

Nyomtatott kiadása: „Aspasia asszony dolga és az jó erkölcsű asszonyoknac tüköre. 
Az Lucretia nótájára. Iane, tuæ Aspasiam memorari Forro puellæ / Nicoleos Figula de 
gente Bogathius optat.” – Az ének végén, a B3v lapon: „Az Aspasiaról való éneknec 
vége.” A B4r lapon: „PSALM. CXXVIII. Az isten félékröl” címmel a „Boldogok azok, 
kik Istent félik” (RPHA 207) kezdetű, nem Bogáti által írt zsoltárparafrázis olvasható. 
– „Nyomtatott Kolozsváratt, az Óvárban, 1591. esztendöben. – RMNY 662 – Digita-
lizált változata elérhető a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs 
Központ adatbázisában http://real-r.mtak.hu/700/1/RMK_I_0243-RM_I_4r_0163.pdf

Szövegkiadása: Aspasia asszony dolga (1587), in V  II, 441–455; Régi magyar 
irodalmi szöveggyűjtemény, II. A 16. század magyar nyelvű világi irodalma, szerk. 
és sajtó alá rend. J  J , K  P , S  S  G , 
Bp., 2000, 500–506.

RPHA 693
Strófaképlete: a19(6,6,7), a19(6,6,7), a19(6,6,7)
Dallama: RMDT II, 248. variánsa. A nótajelzés Az Lucretia nótájára, az Euryalus 

és Lucretia széphistóriára vonatkozik (RPHA 1249).
Akrosztichon: JANE TUAE ASPASIAM MEMORARI FORRO PUELLAE NI-

KOLEOS FIGULA DE GENTE BOGATHIUS OPTAT. – Magyarul: „Forró János, 
Aspasiát a te leányod számára a Fazakas nemzetségből való Bogáti Miklós óhajtja 
megénekeltetni.”

A SZERZŐSÉG KÉRDÉSE ÉS A KELETKEZÉS HELYE
A szerző nevét a nyomtatvány nem tünteti fel, ám a címlapon is szereplő, az ak-

rosztichonból kiolvasható, kétsoros epigramma utal rá: „Nicoleos Figula de gente 
Bogathius”, azaz a Fazakas nemzetségből való Bogáti Miklós. A széphistória, a záró 
strófa szerint, 1587 januárjában keletkezett a Székelyföldön, Homoródszentpálon (ma 
Sânpaul a romániai Hargita megyében), ahol ekkoriban Bogáti Kornis Farkas (?–1600) 
udvarhelyszéki királybíró udvari papjaként működött. (Kornis Farkasról lásd: H , 
Hit és hatalom, 239–248.)

A HISTÓRIA CÍMZETTJE
Az ajánlás Háportoni Forró Jánosnak (?–1594), az Alsó-Fehér vármegyei Hápor-

tonban (ma Hopârta) birtokos, antitrinitárius nemes úrnak szól, aki egy 1588-ban 
kelt oklevél szerint ugyanezen vármegye főispánja volt (L , Erdély főispánjai, 
403–404.). Forró János 1580. július 10-én vette feleségül Kaczay Petronellát, vagyis 
a korábbi véleményekkel szemben nem a házasságkötés adott alkalmat a dedikációra. 
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A feleség Kornis Farkas nővérének, Margitnak, Galambfalvi Kaczay Tamással való, 
első házasságából született leánya volt (K  B , Erdély régi családjairól. A Bogá thi 
család, Turul, 9(1891), 175–179). Bogáti nyilván úgy ismerte meg Forróékat, mint 
Kornis Farkas rokonait. Bogáti Aspasia nevű lánya 1582. január 31-én született, így 
a história annak ötödik születésnapjára készülhetett. 1587 januárjában Forróéknak is 
lehetett hasonló korú leánygyermeke. Forró Jánost 1594. augusztus 30-án, több tár-
sával együtt, Báthory Zsigmond lefejeztette. 

A HISTÓRIA FORRÁSA
A história irodalmi mintája a görögül író latin szerző, a szofista Klaudios Ailia-

nos (c. 175–235) Tarka história (Poikilé historia – Varia historia) című műve XII. 
könyvének első novellája, az Aspasia. A Tarka história görög szövegét nyomtatásban 
először Camillus Peruscus adta ki Rómában, 1545-ben. Ennek latin fordítását Justus 
Vultejus (1529–1575) készítette el 1548-ban (A  De varia historia libri XIIII. 
nunc primum et latinitate donati, et in lucem editi, Iusto Vulteio Vvetterano interpre-
te, Basileae, 1548, 176–184: De Aspasia). Aelianus összes művét görögül és latinul 
Conrad Gessner (1516–1565) adta ki Zürichben, 1556-ban. Bogáti bizonyára ezt a 
görög szöveget is tartalmazó, kétnyelvű kiadást használta (A  Ta euriskomena 
apanta. Claudii Aeliani Praenestini... opera, quae extant omnia, Graece Latineque e 
regione, Tigurini, 1556, 471–576: De Aspasia). A história első 11 strófájában a törté-
neti bevezetőt Bogáti Plutarkhos II. Artaxerxés-életrajzából kivonatolta. Ez az életrajz 
röviden szól Aspasiáról is (P , Artaxerxes, 26–27.).

A történet a görög–perzsa háborúk korában játszódik. Bogáti éppúgy az asszonyi 
hűséget és szemérmességet kívánta példázni Aspasia asszony dolgával, mint a tíz évvel 
korábban szerzett, Ester dolga (1577) című bibliai históriájával, amely azzal csaknem 
azonos történelmi korszakban játszódik. A história forrását először Dézsi Lajos azono-
sította és ismertette (D , B , 20–21; D , Verses görög regények, 128–129.). 
Plutarkhos szerint Hermotimos Phókisból származó leányának, Aspasiának (Kr. e. c. 
421–370) eredeti neve, pirospozsgás arcszíne miatt, Miltó, azaz vörös volt. Kedvese, 
az ifjabb Kyros a lányt okossága s szeretetreméltósága miatt, Periklés második nejére 
utalva, nevezte el Aspasiának (P , Periklés, XXIV, 7.). Aelianus viszont a 
Miltót becenévnek vélte. A lány Kyros halála után (Kr. e. c. 423–401) II. Artaxerxés 
(Kr.e. 456–360) háremébe került.

A nótajelzés az 1577-ben íródott, ám nyomtatásban csak később megjelent Euryalus 
és Lucretia széphistóriára vonatkozik (RMKT XVI/9, 11. sz.). Bogáti históriája az el-
sők között követi ezt a ritka versformát. A szintén a Lucretia-formát követő, ismeretlen 
szerzőjű, Apollonius széphistória (RMKT XVI/12, 4. sz.) 1588 elején keletkezett, s 
1591-ben Bogáti Ez világi nagy sok zúrzavarról című históriás énekével együtt jelent 
meg. Bogáti zsoltárparafrázisai között három, a XLII, LXI, LXXXIV. számú ugyan-
csak ebben a versformában íródott.
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380 JEGYZETEK

12 kit görögből olvastam – Vö. Bogáti, Demeter király históriája, 373: „Olvasám 
ezt görögbűl, írám magyar nyelven.”

15 negyedfél ezerbe – A világ teremtésétől számított 3500. esztendő, azaz a Kr. 
e. 460. után következő időszak. Bogáti a Wittenbergből elterjedt, Johann Carion által 
készített világtörténeti számítást követi, amelynek kezdőpontja Krisztus előtt 3960. 
esztendő. Ezt a kronológiát magyarul Székely István ismertette meg (Cronica ez vi-
lágnak jeles dolgairól, Krakkó, 1557.) 

16 Darius – valójában II. Dareios Nothos perzsa nagykirály (uralkodott: Kr. e. 
423–404)

17 Artaxerxes… Cyrus – II. Artaxerxés Mnemon perzsa nagykirály (Kr. e. 404–
358) és testvére, az ifjabb Kyros, perzsa herceg és trónkövetelő (Kr. e. c. 420–401).

31 Parisatis – Parysatis, perzsa királyné. II. Xerxés és II. Dareios féltestvére volt, 
az utóbbihoz feleségül ment és négy fiút szült neki. Közülük Kyros volt a kedvence.

32 lágyítja – a nyomtatványban: lágzittya. Nyilvánvaló sajtóhiba. A szedő félre-
nyúlt, és az y helyett z betűt vette ki a rekeszből. Az NySz (II, 547.) azonban valós 
szót kreált belőle.

37 Segéde – Vö. Bogáti, Jób könyvének parafrázisa, 236: „Perit segéd nélkül 
veszti”; Tinódi Sebestyén, Károly császár hada (RPHA 1210), 439–440: „Oláh Mik-
lós kancellárius neve, / Ki magyarnak királ után segéde.”

40 állán rút sömör kele – Az Aspasia arcát elrútító kiütésről és annak gyógyításáról 
szóló epizód a XVI. században az orvosi és az ördögűző irodalom példatárába is bekerült. 
B  P  is ezekből merítve, Ailianostól némileg eltérően, ám nagyon rosz-
szallóan beszélte el a leány gyógyulásának történetét (Másik része az evangéliomokból és 
epistolákból való tanúságoknak, Sempte, 1574, 483b): „Mint régen írják egy szép leánról, 
Aspasiáról, hogy midőn az orcáján rút varrak fakadoztak volna, és az atyja mindenét az 
orvosokra költötte volna, de semmit nem használhattak volna, végre ily álmot lát, hogy 
ha Venus istenasszony templomába menne és az Venus faragott képe fejéből levenné az 
koszorót, és azzal mosná orcáját, meggyógyulna. Ezt műelé és meggyógyula. Mely csu-
da ördögi dolog vala, mert az Venust csak szépségeért imádták az pogánok, ki parázna 
lator lévén éltébe, holta után is azféle latorsággal tisztelték őtet, kire ugyan ünnepnapok 
volt, hogy az ő képe előtt az ő templomába minden fajtalankodhassék. Ez undokságot 
hogy megerősítené az ördög, azért gyógyítá meg Aspasiát az Venus koszorójával.”

42 három státert – három aranyat
50 sömöreg – kiütés, pörsenés
51 Fochea – Phókis, a Korinthosi-öböl és a Parnassos között fekvő város Boiótiában
54 zomok – zömök
56 Miltónak – A nyomtatványban tévesen: Méltónak. A leány neve a görög eredetiben 

Miltó, azaz pirosas. A novella modern magyar fordításában R  J  (1881–1970) le-
leményesen Piroskának magyarította a Miltó nevet. (A csodálatos Aspasia, in A szerelmes 
delfin. Ókori dekameron, vál. ford. az utószó és a jegyz. R  József, Bp., 1962, 202–208.)

57 piros-fejér – a ma rózsaszínnek mondott szín körülírása a régi magyar nyelvben
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60 sirének – A nyomtatványban tévesen szétválasztott szó. Helyesen sirének, 
azaz a mitológiában szereplő, énekükkel csalogató szirének. A latin szövegben: „Vo-
cem habebat suavem et teneram, ita ut ipsa loquente Sirenem audire te diceres.” – Az 
NySz-ben (I, 639.) téves értelmezéssel szerepel így: „sír-ének: [naenia; todtengesang]”.

66 semmit nem palla – ügyet sem vet rá; pall: üt, csap, szór; vö. Bogáti, Jób köny-
vének parafrázisa, 1150: „Mint polyvát, szemetet egy szél, hamar elpall.”

72 törölkedik – törölködik, azaz törleszkedik. Vö. B , Psalmus X, 18–19: 
„Hasáért dicsíri, úgy sodolkodik, / Az mennyben pökőhöz úgy törölködik.”

80 fardagálra voná – abroncsos szoknya, krinolin; a spanyol verdugado német 
megfelelőjéből (die Vertugade) népetimológiás magyarítással keletkezett szó

87 az dolgot átallja – vonakodik a dologtól
90 hopmester – udvarmester
105 természet jova – természet java
109–111 – Ezt a strófát Dugonits András híres regényének, az Etelkának egyik 

lábjegyzetében, nyelvi példa gyanánt, a szerző nevével együtt idézte (D  A -
, Etelka, egy igen ritka magyar kisasszony Világosvárott, Árpád és Zoltán fejedel-

mek idejében, Szeged, 1788, 12; Második, megjobbított kiadás, Pozsony–Pest, 1791, 
22–23.): „Azon Rádai Gedeon Úr, ki Bárói Méltóságnak czimjét Nemes Nemzetségébe 
béiktatta, és kihez én, ritka Tudománnya végett, különös hajlandósággal és tisztelettel 
viseltetem, nékem két régi magyar Vers-szerzőket mutatott, kiknél a Neje szó annyit 
tészen, mint Felesége Az első magát Bogáti Fazekas Miklósnak nevezi; kinek könyve 
1587-ik Esztendőben nyomtattatott. Ennek versei így vannak:

Nem csak két tenger közt ennek hire vala Persiába is juta
Artaxerxes Király Öttse szerencséjét Szép Nejéről csudálta
Nyilván hiszik immár hogy egyéb Nejével soha Cyrus nem hála.”

Dugonits kezében tehát megfordult az Aspasia-széphistória ma is meglévő, egy-
kor Ráday Gedeon birtokában lévő példánya. Dugonits Bogáti-idézetét Földi János 
(1755–1801) is átvette 1790-ben írt magyar nyelvkönyvébe (F  J  Magyar 
grammatikája, közzéteszi G  K , Bp., 1912, 95–96.).

112 magát el sem hivé – el sem bízta magát
123 boncsokat – nyakékeket
162 Kételen – kénytelen
198 Kiért szépnek, s bölcsnek vezetéknevén is história ezt mondja – Vö. Ba-

lassi Bálint Keserítette sok bú és bánat az én szívemet kezdetű, Krusith Ilona nevére 
szerzett versének 7. versszaka két első sorával: „Ímé, lám naggyal meghaladtad az te 
szépségeddel, Azkinek nevét viseled te vezetékneveddel”, tudniillik Szép Helénáét. 
(B  B  énekei, 61.)

211 Szentpálon – Homoródszentpálon
213 asszonyommal – Forró János feleségével, Kaczay Petronellával
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7.

DEMETER KIRÁLY HISTÓRIÁJA

Nyomtatott kiadása: [Demeter király históriája.] Nagyszeben, Fabricius, cc. 1599. 
– RMNY 835; RMNy S 838A. B  G , Pótlások és igazítások a „Régi Magyar-
országi Nyomtatványok” első két kötetéhez, IV, MKSz, 111(1995)/3, 302. A töredékes 
lapokat Dézsi Lajos hagyatékában, a Szegedi Tudományegyetemen őrzik. 

A töredéket saját gyűjteményéből közölte: D  L , Bogáti Fazekas Miklós 
ismeretlen históriás éneke 1598-ból, MKSz, 19(1895)/1, 49–61; B. Fazekas Miklós 
ismeretlen műve 1598. évből, in D , Bogáti, 35–50. (Függelék); D , Verses gö-
rög regények, 130–131.

RPHA 2013
Strófaképlete: a13(7,6), a13(7,6), a13(7,6), a13(7,6)
Dallama: MZK 36*–37*; RMDT I, 63, 238 és 763. lap
Akrosztichon: […]S ANTIGONO DEMETRIUS […]S / GESSERIT INSTABILI 

PRAELIA M[…] / […] U / DIRUM CAMBABO N[…] / MAGNE KERESZTURI 
TIBI MUSA BOGATHIA […] / […] VIR INGENIO.

A históriás éneket tartalmazó lapok, némelyek két példányban, könyvtáblából ke-
rültek elő, igen töredékes állapotban, címlap nélkül. A címet Dézsi Lajos adta, ugyanő 
a következőképpen írta le felfedezését:

„Körülbelül hat évvel ezelőtt, debreceni tanuló koromban vettem egy pergamen köté-
sű kolligátumot, melyben mintegy húsz különböző ritka XVII. századbeli nyomtatvány 
volt, egy kivételével mind magyar írótól latin nyelven írva. Benne volt többek közt 
Komáromi Csipkés Györgynek, Pósaházi Jánosnak, Mártonfalvi Györgynek, Köleséri 
Sámuelnek, Nógrádi Benedeknek, Rápóti Mihálynak stb. több műve, olyan is, amely 
eddigelé ismeretlen. Növelte becsét az is, hogy egykor Sajószentpéteri István, ismert 
nevű XVII. századi egyházi író tulajdona volt, akinek egy műve szinte benne van a 
gyűjteményben, benne sajátkezű névírása… Ennek fedelében találtam Bogáti Fazekas 
Miklós itt közlött művét, melyet a könyvkötő a bekötésnél fedéltöltelékül használt föl 
s így mentett meg számunkra az elveszéstől.”

A töredékben a lapalji hiányok miatt az ívjelek és az őrszavak is hiányoznak. E 
támpontok nélkül lehetetlen a nyomtatvány pontos terjedelmét meghatározni. 14 kö-
zépen kettévágott levél, azaz 28 hiányos lap maradt fenn, mégpedig két példányban. 
A könyvkötő által megfelezett lapokon nem egyformán maradtak fenn a verssorok. A 
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duplum lapjai között egyeseken alul, másokon felül, egy vagy két sorral több, illet-
ve kevesebb szöveg volt látható. Ma csak az egyik példány van meg, így több olyan 
verssor akad, amelyet csak Dézsi Lajos kiadása tartott meg.

Dézsinek viszont a versfők alapján sikerült megállapítania, hogy a mű szerzője 
Bogáti Fazakas Miklós, sőt a felettébb hiányos szöveg forrásait is megtalálta. 

Dézsi Lajos meghatározására alapozva mindmáig kolozsvári nyomtatványként 
tartja számon a szakirodalom ezt a töredéket. A betűtípusok és a lapok beosztása te-
kintetében azonban szembeszökőek a kolozsvári nyomtatványokétól való eltérések. 
A töredék minden lapján 7 versszak található, míg a Heltai-nyomda termékein egyet-
len esetben sem fordul elő ilyesféle felosztás. A meghatározásnál csakis olyan verses 
nyomtatványok jöhettek szóba, ahol egy lapon hétszer 4 sornyi, azaz 28 sor szöveg 
található a negyedrét formátumú lapokon. Éppen ilyen beosztású az az 1598 körül 
megjelent nagyszebeni nyomtatvány, amelynek töredékein Baranyai Decsi János his-
tóriás éneke, a Török császárok krónikája olvasható (RMNy 842, RMKT XVI/12, 16. 
sz.). Ez a história háromsoros strófákból áll, így kilenc versszakot szedtek belőle egy 
lapra, tehát összesen 27 sort. (A páratlan szám miatt nem töltötték ki a rendelkezésre 
álló 28 sornyi helyet.) Nyilvánvalóan arra törekedett a nyomdász, hogy sehol ne tör-
delje szét a versszakokat, hanem azok mindenütt egészben maradjanak. Ugyanez a 
törekvés látszik a Demeter-história esetében is. Ezek után a betűtípusokat összevetve 
nyilvánvalóan látszik, hogy a két nyomtatványt ugyanazzal a betűkészlettel készítet-
ték. A jellegzetes betűk: D, C, G, M, S, g, z, ß, t, a vonalas ékezetek, illetve az ö és 
ü jelölésére használt o és u feletti e-betűcskék is megegyeznek. A Demeter-história 
töredékének végén a háromszög alakú, arabeszkes záródísz a perdöntő bizonyíték, hi-
szen az a nagyszebeni nyomda készletéből való dúcról készült. A felsorolt egyezések 
a többi olyan XVI. század végi nyomtatvánnyal is fennállnak, amelyeket a legújabb 
tipográfiai kézikönyv nagyszebeniként határozott meg (V. E  J , A régi ma-
gyarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600, Bp., 2004, 173, 174, 510, 512.) A 
nagyszebeni nyomtatványok még a XVII. század első évtizedében is ugyanezekkel a 
betűkkel és díszekkel készültek. Dézsi e nyomda termékeit még nem ismerhette, ezek-
re csak az újabb kutatás figyelt fel. A Demeter-história a záróstrófa szerint 1598-ban 
íródott, azaz még ugyanabban az évben, vagy 1599-ben kerülhetett ki a nagyszebeni 
tipográfus, Fabricius János műhelyéből.

A HISTÓRIA FORRÁSA ÉS CÍMZETTJE
A história Plutarkhos Démétrios Poliorkétésről szóló életrajza (38) és Lukianos A 

szírek istennőjéről (Peri tés Syriés theou – De Syria Dea) című novellájának egyik 
részlete (19–27) nyomán készült. Ezt csupán annyival szükséges kiegészíteni, hogy 
a história elveszett bevezetésének forrása vélhetőleg Iustinus (Pompeius Trogus) 
világtörténete volt (XV, 1.). A Stratonicába szerelmesedő Antiochus királyfiról szóló, 
harmadik történet pedig Lukianos említett novellájában (17–18) és Valerius Maximus 
könyvében is olvasható (Factorum et dictorum memorabilium libri novem, 5.7. ext. 1.).
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Bogáti ehhez a munkájához is azt a kétnyelvű Lukianos-összkiadást használhatta, 
amely Zsámboky János 1550-es dialógus-kiadását is újraközölte. (Lásd erről bővebben 
kötetünkben Z  E  kísérő tanulmányát Bogáti görög forrásairól.) 

A Bogáti által megverselt történetből a Stratonica és Antiochus különös házassá-
gáról szóló rész a XVI. század egyik népszerű könyvébe, Antonio de Guevara híres 
fejedelmi tükrébe is belekerült (Libro llamado relox de principes, 1529.). Az előbb 
olaszra (L’institutione del prencipe christiano, 1543), majd latinra fordított könyvnek 
(Horologii principum, sive de vita M. Aurelii, Torgau, 1601.), Draskovith Jánosnak 
köszönhetően, magyar változata is született a XVII. század elején. Az ő fordításából 
idézzük a nevezetes szerelmi történetet (G  A , Horologii principum, azaz 
az fejedelmek órájának második könyve, Grác, 1610, 167–168.):

„Az régi fejedelmek között igen jeles fejedelem volt Seleucus az Assyria ország 
királya, aki Stratonice asszont, a macedoniai király leányát vette volt feleségül. Az 
mely asszonnak az ő szép ékes termetéjért az egész Görögországban híre-neve volt, 
jóllehet hogy őnéki annak utána az ő szépsége nem igen hasznos volt. Mert régi nya-
valyájok az szép asszonyállatoknak, hogy sokan találtatnak, azkik őket kívánják, de 
sokkal többen vannak, azkik rágalmazzák és kisebbítik. Ennek a Seleucus királynak 
az első feleségétűl egy Antigonus nevű fia volt, aki mikor fölnevelkedett volna, az ő 
mastaha anyját, Stratonice asszonyt felette igen kezdé szeretni. Mely dolgot mikor az 
Antiochuss atyja eszébe vette volna, ottan Stratonice asszont, az ő feleségét, néki adá 
házastársul, hogy a fia mastoha anyja a fiának felesége lenne. És így oztán Seleucus 
királynak a tulajdon felesége menyévé lén, a tulajdon fia vejévé lőn, és ő maga mind a 
kettőnek ipa lőn. Ezt a históriát Plutarchus írja a Demeter király életérűl írt könyvében.”

Bogáti időrendbe állította a Lukianos által elbeszélt történetet. Dézsi Lajos a görög 
források alapján a história töredékeit sorrendbe rakta, azonban a hiányzó versszakokat 
nem egészen pontosan mérte föl, s így nem sikerült neki a töredékes versfőkből értelmes 
mondatokat összeállítania. Néhány tévedése kiküszöbölésével a versfők nagy része 
értelmezhető. A görög forrásszövegek egybevetésével körülbelül kiszámítható a na-
gyobb hiányok terjedelme. A pontosítást pedig a latin versfőkből összeálló metrikus vers 
teszi lehetővé. A hiányok felmérése után, a metrika segítségével, kiszámolható, hogy 
az epigramma a töredék terjedelmében három disztichonból, azaz hat verssorból állt:

[………]s Antigono Demetrius [……….]s
    Gesserit instabili prælia multa [mari]
[………………………………….]u.
    Dirum Cambabo numen [………….]
Magne Kereszturi tibi Musa Bogathia [narrat]
    [……………………..] vir ingenio.

A versfőkben olvasható „Magne Kereszturi tibi Musa Bogathia [narrat]... vir inge-
nio” egyrészt igazolja Bogáti szerzőségét, másrészt kiderül belőle, hogy Keresztúry 
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Kristóf fejedelmi tanácsosnak szólt az ajánlása. Keresztúry a Báthory család szolgá-
latában emelkedett ki a kisnemesi sorból. Pályafutása az 1560-as években kezdődött. 
Báthory István váradi főkapitánysága idején előbb a dési sókamara ispánjává nevezte 
ki Keresztúryt, majd neki adományozta a Dés melletti Szentbenedek birtokát. Báthory 
Kristóf és Báthory Zsigmond idejében a fejedelmi jószágok főtiszttartója lett. Keresz-
túry 1584-től Erdély legfontosabb északi végvárának, a Lápos folyó menti Kővárnak 
lett a kapitánya. Hitbuzgó katolikus lévén az 1588-as medgyesi országgyűlésen a 
jezsuitákat pártolta. 1594-ben megkapta Kolozs vármegye főispánságát. Ekkoriban a 
fejedelem consiliarusaként szerepel a róla szóló feljegyzésekben. 1598-ban Báthory 
Zsigmond feleségének, Mária Krisztiernának (B  K , Erdély végzetes asszo-
nya: Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna, Bp., 1986.) az udvarmestere. 
1599 elején Vásárhelyi Gergely katekizmusát (RMNy 860) neki ajánlja a kolozsvári 
jezsuiták kollégiuma. 1599. május 28-án halt meg, nagy vagyont hagyva özvegyére 
és leányára. (L , Erdély főispánjai, 522; V  E , Fontes Rerum Transyl-
vanicum, V., Veszprém, 1921, 71.).

Hogy a töredékes história célzatossága világossá váljék, röviden ismertetjük annak 
a forrásokból kikövetkeztethető tartalmát. A három egymást követő történet közül az 
első következő:

Nagy Sándor halála után vezérei, Antigonus, Ptolomaeus, Seleucus és Cassander há-
borút viselnek egymással. A három utóbbi szövetkezik Antigonus ellen. Antigonus fia, 
Demeter (Démétrios Poliorkétés), kiváló fiatalember, aki hadat visel apja ellenségeivel. 
Első csatáját elveszíti Ptolomaeus egyiptomi seregével szemben, de nemsokára szíriai 
győzelemmel hozza helyre a csorbát. Seleucus elleni hadjárata Babilonban kudarcba 
fullad. Athént felszabadítja Cassander uralma alól. Ciprust hadigépekkel foglalja el, 
Rhodost azonban sikertelenül ostromolja. Az időközben elvesztett Görögországot is-
mét visszafoglalja. Kicsapongó életet él Athénban. Ipsosnál katasztrofális vereséget 
szenved, apja Antigonus is meghal. Demeter bolyong Ázsiában, majd váratlanul ismét 
elfoglalja Athént, és megszerzi Macedónia trónját is. Ám pazarlásaival, elbizakodott-
ságával és erkölcstelen életével meggyűlölteti magát. Ellenségei szövetkeznek ellene, 
katonái elhagyják. Végül is Seleucus fogságába esik, s nem sokkal később meghal. 
– K  I , Botrányok az ókorban (Bp., 2013) című könyvében, a Tivornya a 
templomban című fejezetben, részletesen elbeszéli Démétrios Poliorkétés botrányok-
kal teli pályafutását.

Itt egy másik történet következik: Stratonica, Seleucus felesége álmában figyelmez-
tetést kap, hogy templomot kell építenie a szent városban (a szíriai Hierapolisban), 
különben súlyos beteg lesz. A királyné előbb nem hederít az álomra, de megbeteg-
szik. Ezért elhatározza, hogy felépíti a templomot. Királyi férje egy hűséges szolgá-
ját, Cambabust rendeli mellé kísérőül. A férfi attól való félelmében, hogy a hosszú 
távollét idején a királynéval szerelmi viszonyba kerülhet, vonakodik elmenni, hiszen 
az életébe kerülhet egy esetleges szeretői kapcsolat lelepleződése. A király viszont ra-
gaszkodott szolgája elmeneteléhez. Így Cambabus félelmében kasztrálja magát, majd 
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heréit egy illatszeres szelencébe zárja, s azt megőrzésre átadja a királynak. A királyné 
a templom elkészülte előtt, italos állapotban, kikezd Cambabussal, aki megdorgálja 
őt, majd felfedi neki férfiúi alkalmatlanságát. Cambabust egy idő után bevádolják a 
királynál, aki visszahívja és börtönbe záratja, majd házasságtörés és hűtlenség vétke 
miatt halálra ítélik. Cambabus a vesztőhelyen, utolsó kívánságként, visszakéri a ki-
rálynál megőrzésre hagyott szelencéjét, s kivéve belőle, megmutatja ártatlanságának 
bizonyítékát. A király elképed szolgája tettén, és hűségéért gazdagon megjutalmazza.

A harmadik történet egy orvos bölcsességéről szól, aki hatásosan gyógyít ki egy 
királyfit szerelmi betegségéből. Demeter király leánya, az előbbi történetben szerep-
lő Stratonica, először Seleucus király felesége lett. Seleucus fia, Antiochus titkon 
beleszeretett apja feleségébe, s ebbe belebetegedett. Miután a király orvosa felfedte a 
betegség igazi okát, az apa átadta fiának a feleségét.

Ha e történetek célzatos voltát megvizsgáljuk, úgy kiderül, hogy Bogáti csakis 1598 
őszén szerezhette históriáját. Demeter király alakja Báthory Zsigmond (1572–1613) 
erdélyi fejedelem meglepetésekkel, váratlan fordulatokkal teli uralkodását példázza. 
Demeter élete a szerencse forgandóságának klasszikus példája. Váratlanul bukik el, 
hogy aztán, amikor a legkevésbé remélhető, sorsa ismét kedvező fordulatot vegyen. 
Majd kezdődik újra minden elölről. Báthory Zsigmond 1598-ban már másodszor 
mondott le fejedelemségéről, s el is távozott Erdélyből, ám váratlanul ismét elfoglalta 
trónját, amikor arra már senki nem számított. Hatalma delén éppúgy dőzsölt, mint 
Demeter. Olaszaival folytatott tivornyáiról Szamosközy István történetíró érzékletes 
képet festett művében. A hűséges Cambabus története Báthory Zsigmond bizalmas 
tanácsosára, a fejedelem feleségének, Mária Krisztiernának (1574–1621) udvarmes-
terére, Keresztúry Kristófra, a históriás ének címzettjére illik. A fejedelem 1595-ben 
kötött dinasztikus házasságot az osztrák főhercegnővel, de Zsigmond az első pilla-
nattól fogva viszolygott feleségétől, ugyanis felfedezte magában, hogy a házaséletre 
alkalmatlan. A fejedelem ezért igyekezett a Keresztúry Kristóf gondjaira bízott fele-
ségétől megszabadulni. 1598 áprilisában Zsigmond átadta Erdélyt Rudolf császár és 
király biztosainak, majd Csehországba távozott, cserében ott kapott birtokaira. Mária 
Krisztierna kormányozta Erdélyt, a hatalmat átvenni készülő Miksa főherceg érkezését 
várva. A főherceg augusztusra jelezte érkezését. A fejedelemné augusztus 18-án indult 
haza Ausztriába, miután a rendek Gyulafehérvárott elbúcsúztak tőle. A továbbiakban 
Szamosközy Istvánt idézzük (S  I , Erdély története, ford. B  
I , Bp., 1963, 81, 84. Pentas V. caput 2.):

„Távozó úrnőjük [Mária Krisztierna] kíséretére egy válogatott nemesi csapat élén 
[Naprágyi] Demeter püspököt, egyben kancellárt és Keresztúry Kristófot, tehát taná-
csi rendű férfiakat rendeltek. Az utóbbi fejedelmi udvarmester volt – itt elöljárónak 
nevezik –, és ebben a méltóságban hosszú időn át, jó és rossz sorsban egyaránt híven 
szolgálta fejedelmi úrnőjét.”

Mária Krisztierna először Kolozsvárott szállt meg, ahonnan augusztus 21-én akart 
továbbindulni. Zsigmond azonban váratlanul visszatért Erdélybe, s augusztus 20-án 
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éjjel 11-kor Kolozsvárra érkezett. Másnap találkozott feleségével, és látszólag kibékülve 
vele, ismét elfoglalta fejedelemségét. Most ismét Szamosközyt idézzük:

„Amikor a püspök és Keresztúry hiába próbálta megakadályozni kettejük össze-
békülését, és egyikük sem volt hajlandó újból Zsigmond mellé állni, mivel fájlalták, 
hogy alkalmatlan beavatkozásával megzavarja, sőt kudarcra kárhoztatja megbízásukat, 
a fejedelemasszony hazakísérését, és ebből még a hanyagság és megbízhatatlanság 
vádja hárulhat rájuk, Zsigmond parancsára börtönbe vetették, de onnan néhány nap 
múlva szabadon bocsátották őket.” A história célzatossága Keresztúry Kristófra nézve 
eléggé valószínűsíthető.

Szamosközy más helyütt (Történeti maradványai, IV. Vegyes följegyzések, kiad. 
S  S , Bp., 1880, 91.) azt írta Báthory András (1563–1599) bíborosról, 
Báthory Zsigmond fejedelem unokabátyjáról, hogy „az cardinál iszonyúképpen sze-
rette Mária Christiernát; elvötte volna, el is vette volna az tractatust német császárral. 
[…] Immár ki akart az cardinál öltözni az papi ruhából, készen is voltak ruhái, ha így 
nem járt volna.”

Úgy látszik, hogy a históriás énekbeli harmadik történetnek, Antiochus titkos sze-
relmi vágyakozásának is volt az akkori valóságban párhuzama. Bogáti tehát éles szem-
mel nyomon követte Erdély mindennapos eseményeit. Nyilvánvaló az érdeklődése a 
politika iránt, de odafigyelt a pletykákra is.

A históriának bizonnyal volt nótajelzése is, miként Bogáti minden verses szerze-
ményének. A 4 soros, 13 szótagú sorokból építkező strófák 7+6-os tagolásúak. Ilyen 
típusú versforma csak ritkán fordult elő a XVI. században. Ezek egyike Balassi Bálint 
Áldj meg minket, Úr Isten, az te jóvoltodból kezdetű, XXXII. számú verse (B  
B  énekei, 81–82.), amely a lengyel Jakub Lubelczyk 1558-ban kottával meg-
jelent Zsoltárkönyve LXVII. számú darabjának dallamára énekelhető (RMDT I. 24).

Bogáti két zsoltárparafrázisa, a VII. és a CXLVII. is ilyen versformájú, így ezek 
nyomán, tőle magától tudunk valószínűsíthető nótajelzést, illetve dallamot rendelni 
a Demeter-históriához. A VII. számú parafrázis nótajelzése a Péchi Simon-énekes-
könyvben (S , 33): „Pórból lett királyokról sokat emlékeztem.” Ez egy ismeretlen 
históriás ének kezdősora. A CXLVII. számúé ugyanott: „Viri venerabiles sacerdotes 
Dei,” amely egy ismert középkori latin nyelvű dictamen incipitje. (Ugyanez a nóta-
jelzése Tolnai Fabricius Bálint Historia de moribus in convivio című, mulattató versé-
nek is. Lásd: RMKT XVI/11, 414–415.) Bogáti mindkét zsoltárához valószínűleg egy 
vágáns eredetű, kanásztánc lejtésű dallam tartozott. E zsoltárok későbbi másolataiban 
szereplő alternatív nótajelzések vezetnek el a lehetséges dallamhoz, ugyanis azok Szent-
mártoni Bodó János (1590 k.–1648) unitárius lelkész 1628-ban szerzett, s 1636-ban 
Kolozsvárott megjelent, Tékozló fiú című históriájára, illetve annak nótajelzésére, az 
„Óh, te keresztyén ember, serkenj fel álmodból” kezdetű, ismeretlen egyházi énekre 
utalnak. Kodály Zoltán Hont megyei gyűjtésében előkerült a Tékozló fiú népi emlé-
kezetben fennmaradt dallama. (Lásd K  Z , A magyar népzene, Bp., 1937, 
55, és Bp., 1971, 72.). Ez a dallam pedig rokonságot mutat a kendilónai református 
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templom avatására szerzett, Azon új templom reménykedő szózatja című, „Atya, Fiú, 
Szentlélek, teljes Szentháromság” kezdetű énekkel, amely egy alkalmi kottás nyom-
tatványban jelent meg 1727-ben, Kolozsvárott. (Lásd S  B , A magyar 
zenetörténet kézikönyve, Bp., 1955, 36*–37*; S  B , A magyar zene év-
századai. Tanulmányok a középkortól a XVII. századig, Bp., 1959, 354–355.) Ezt a 
melódiát helyezzük a Demeter-históriához.

A Demeter-história töredéke „Sándor után anyját is Cassander megölé” incipittel 
kezdődik. Az ezt megelőző, elveszett lapokon a Nagy Sándor birodalmát felosztó dia-
dokhosokról (örökösökről) szóló bevezetés állhatott. A históriás éneknek, a versfők 
és a szöveg alapján, részletesebb címe lehetett a Dézsi Lajos által adottnál. A címnek 
utalnia kellett Cambabus és Stratonica csúfos esetére is, hiszen a história célzatossága 
ezt szükségessé tette. A latin epigramma megmaradt részében két sor Demeteré, két sor 
Cambabusé és Stratonicáé, valamint két sor a szerzőé és Keresztúry Kristófé, a címzetté.

Bogáti Fazakas Miklós életrajzában nehezen megmagyarázható kérdést jelent De-
meter király históriájának 1598-as keletkezése. Históriái záró strófáiban Bogáti minden 
esetben megemlíti a szerzés időpontját és helyét. Sajnos itt a versszakból csupán az 
első két sor maradt meg, amelyek a következők:

Olvastam ezt görögbűl, írám magyar nyelven,
Az ezerötszáz kilencven és nyolc esztendőben, … 

Minden eddigi életrajz szerint Bogáti 1592-ben halt meg, bár ezt csak néhány adat 
látszik igazolni. Elsősorban az unitárius egyháztörténeti kézirat, amely a XVIII. század-
ban készült, állítja – minden hivatkozás nélkül –, hogy Bogáti Fazakas Miklós 1592-ben 
halt volna meg (K  T  J –U  F  I , Unitario-ecclesiastica, 
liber I–II, volume IV/1, edited by J  K , introduced by M  B , re-
vised by M  L , Bp., 2002, 281–282.). Ezenkívül a kolozsvári városi 
jegyzőkönyvekben, több ízben, szó esik Bogáti Lamachus nevű fiáról, akinek a város 
viselte gondját 1592-től hosszú éveken keresztül. Ebből következtettek a kutatók (és 
talán az unitárius egyháztörténeti kézirat szerzői is) arra, hogy Bogáti halála miatt 
törődött a város az árván maradt fiúval. E helyesnek vélt feltevést kérdőjelezte meg a 
Demeter-história 1598-as datálása. Dézsi Lajos feltételezése először az volt, hogy az 
unitárius egyháztörténészek tévedtek, később azonban úgy vélte, hogy a nyomdász 
felcserélte a szereztetési évet nyomtatáséval, s így az 1598-as dátum a megjelenés 
esztendejét jelenti. Hasonló tévedésre példát a XVI. század könyvterméséből sem 
Dézsi, sem más nem hozott elő, mégis, jobb híján, elfogadottá vált ez a gyenge lábon 
álló érvelés.

A história szövege olyannyira rongált lapokon maradt fenn, hogy szövegének ki-
betűzése helyenként alig lehetséges. Az olvashatóság érdekében eltekintettünk a záró-
jelektől, vagy a kurziválástól.
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1 Sándor után anyját is – Nagy Sándor, azaz III. Alexandros (Kr. e. 356–323) 
makedón király anyja Olympias volt.

6 Cassander – Kassandros (Kr. e. 354–297) Makedónia és Hellas európai részé-
nek ura

7 Antigonus – Antigonos Monophthalmos (félszemű, Kr. e. 382–301) hellenisz-
tikus makedón király. Az ő fia volt Demeter király, azaz Démétrios Poliorkétés.

8 Ptolomeus – Ptolemaios Sótér (Kr. e. 367–282) Egyiptom ura
14 Képírók és faragók csodálkoztak rajta – Itt lép be a történetbe Antigonos ma-

kedón király fia, I. Démétrios Poliorkétés (városostromló, Kr. e. 337–283), akinek a 
festők és a szobrászok csodálták szép arcvonásait (Plutarkhos, Démétrios, 2.).

22 Dárdástól az atyjához méne, megölelé – Antigonos ezzel mutatta meg a kö-
veteknek, hogy annyira jó a kapcsolata a fiával, hogy nincs oka félnie tőle, ellentét-
ben más uralkodói családokkal, ahol a rokonok egymást gyilkolászták (Plutarkhos, 
Démétrios, 3.).

29 Nagy volt édes atyjához, anyjához szerelme – (Plutarkhos, Démétrios, 3.)
33 Oly pokol álmot láta Antigonus róla – Antigonos egy fenyegetőnek vélt álom-

látás miatt meg akarta öletni Mithridatést, a kappadókiai uralkodó túszként nála lévő 
fiát, aki pedig Démétrios apródja és játszótársa volt. Antigonos esküt tétetett a fiával, 
Demeterrel, hogy nem szól a gyilkossági tervről Mithridatésnak. Démétrios ugyan 
megtartotta esküjét, mert nem szólt, ám lándzsája hegyével a porba írta barátja előtt, 
hogy „Menekülj, Mithridatés!” (Plutarkhos, Démétrios, 4.)

36 Demeter – I. Démétrios Poliorkétés (városostromló, Kr. e. 337–283), Anti-
gonos fia, makedón király

43 Fiára, Demeterre bízá minden hadát… – Antigonos Ptolemaios ellen a fiát 
küldi a harcba (Plutarkhos, Démétrios, 5.).

49 Ptolomeus magát el sem hivé – Ptolemaios nem bízta el magát, amikor Gaza 
közelében legyőzte ifjú ellenfelét (Plutarkhos, Démétrios, 5.).

51 Mert jó hírért, tisztességért költ ő fegyverre, / Nem kéncsért,… – Vö. Balassi 
Vitézek, mi lehet kezdetű, LXI. számú versének 5. strófájával („Az jó hírért, névért 
s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak”), valamint Az Szent Háromságnak 
kezdetű Hymnus secundusának 5–6. strófájával („Mert nem fizetésért, sem gazdag 
prédáért járom, tudod, utamot, / Hanem szent nevedért s az szép tisztességért…”) 
(B  B  énekei, 149, 201.)

56 Itt négy fejezet tartalmának megfelelő rész hiányzik a históriából (Plutarkhos, 
Démétrios, 6–9.).

57 Sietvén egy katonaköntöst kapa reá – Démétrios Athén elfoglalása után elhajó-
zott Megarába, ahonnan egy híresen szép asszonnyal, Kratésipolisszal való találkozás 
kedvéért Patraiba utazott. Ám amikor ott egy sátorban várta az asszony látogatását, 
az ellenség váratlanul meglepte, s csaknem fogságba esett. Egy ócska köpenyt véve 
tudott elmenekülni. (Plutarkhos, Démétrios, 9. utolsó bekezdése).
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65 Előbbi törvényeket mindenből megadá – Helyreállította az athéni demokráciát 
(Plutarkhos, Démétrios, 10.).

74 Philephöz – II. Philippos makedón királyhoz
74–75 magát… vetni általlota – magát egybevetni merészelte
75 Demetert atyjával váras királynak mondá – Az athéniak nevezték először őket 

királynak.
78 Fő-fő népek özvegyit ketteivel vivé – Démétrios özvegyből lett feleségei, Eu-

rydiké és Phila mellett, hetairákat is tartott (Plutarkhos, Démétrios, 14.).
80 Ebből néki jó híre romlania kezde – Bogáti eltekintett a Démétriost erkölcsileg 

megrontó események két fejezetet kitevő (Plutarkhos, Démétrios, 11–12) részleteitől, 
csak azok summáját fordítja (Plutarkhos, Démétrios, 13.).

82 Mert az Ptolomeusra Cypros végett hada – Démétrios apja parancsára kényte-
len hadat indítani Ciprusért Ptolemaios ellen (Plutarkhos, Démétrios, 15.).

87 ezenbe – azonban
93 két had öszveméne – a tengeri ütközet a Salamisnál zajlott (Plutarkhos, Dé-

métrios, 16.).
97 fokhelybe – kikötőbe
101 Sok szép között rabjává esett szép leánya – A híres Lamia, aki fuvolajátékáról 

is ismert volt (Plutarkhos, Démétrios, 16.).
102 szegett orca – szépsége már hervadozott
104 tapasztja – Démétrios szerelmes lett Lamiába, ezért elsősorban vele kívánt 

lenni. 
109 Az testeket temeté, rabit elereszté – Démétrios az ellenség elesett katonáinak 

pompás temetést rendezett, a foglyokat pedig szabadon bocsátotta. Az athéniaknak pedig 
a hadizsákmányból 1200 teljes fegyverzetet adományozott (Plutarkhos, Démétrios, 17.).

113 Baráti, jó hívei ott megkoronázák – Antigonost koronázták meg hívei (Plu-
tarkhos, Démétrios, 18.)

121 Lysimachus – Lysimakhos (Kr. e. 362–281) Kis-Ázsia és Trákia ura
122 Seleucus – Seleukos Nikatór (Kr. e. 358–281) Mezopotámia és Szíria ura
127 Hadát tengeren egyszersmind indulni hagyá – Antigonos felbuzdult fia ciprusi 

sikerén, s hadat indított Ptolemaios ellen (Plutarkhos, Démétrios, 19.).
129 Pokol álmot ez hadról urak közt egy láta – Médios, Antigonos egyik barátja 

álmodott rosszat a háború nehézségeiről (Plutarkhos, Démétrios, 19.). 
135 Annak kedvét óz – annak kedvébe jár (óz, ósz = fenntartja, védi), vö. Bogá-

ti: Szép história a tökéletes asszonyállatokról, 1134. sor: „Minden nemzetivel kártól 
megózá.”

139 szerszámi szép és mind készen vala – Démétrios a kézművességhez is értett 
(Plutarkhos, Démétrios,20.).

145 Lőn hamar frigye vélek – Démétrios a rhodosiakkal szövetkezik (Plutarkhos, 
Démétrios, 21–22.).
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147 Háromszázharminc hajó Demeter ereje – Démétriost az athéniak hívták se-
gítségül (Plutarkhos, Démétrios, 23.).

156 madonják – madonnák
160 hadnagyává – hadvezérévé
167 Lysimachushoz sokan Demetertől mennek – Démétrios csúfolódását elmond-

ják Lysimakhosnak (Plutarkhos, Démétrios, 25.).
168 skk. – Itt 12 fejezet tartalmának megfelelő rész hiányzik a históriából (Plu-

tarkhos, Démétrios, 26–37.). Nota bene: a szerző a 38. fejezetet a históriás ének végén 
használta fel. 

169 Vagyon már Demeternek egyníhány országa – Makedónia után Démétrios 
Thessaliát is uralma alá hajtotta. Az övé a Peloponnésos legnagyobb része, valamint 
Megara és Athén is. Ezek mellé Boiótiát is meg akarta szerezni (Plutarkhos, Démét-
rios, 39.).

173 ipa Pyrrhus – Pyrrhos (Kr. e. 318 körül – 272) Épeiros és időlegesen Make-
dónia királya, nővére, Deidameia, Démétrios felesége volt. Pyrrhos 17 éves korában 
sógorával együtt részt vett a Kr. e. 301-ben vívott ipsosi vesztes csatában, ahol Dé-
métrios apja, Antigonos elesett. Később szembefordult Démétriosszal (Plutarkhos, 
Démétrios, 40.).

178 kimútata – kivégeztetett
179 Aetoliából ottan egy bosszú találá – Az aitóliaiak elfoglalták a Delphoiba 

vezető hegyszorosokat (Plutarkhos, Démétrios, 40.).
184 régi jó híre, szállania foga – Démétrios viselkedését és fényűző életmódját 

egyre kevésbé viselték el az emberek (Plutarkhos, Démétrios, 42.).
185 friss – díszes
187 múlatnak – időt töltenek
188 supplikálóknak – folyamodóknak, panaszt tevőknek
189 Megbetegült – Démétrios Pellában súlyos betegségbe esett (Plutarkhos, Dé-

métrios, 43.)
194 Ötszáz örög hajója készen fokhelyekbe – Örög: öreg, vagyis nagy. Démétrios 

ötszáz nagy méretű hajója több kikötővárosban készült el (Plutarkhos, Démétrios, 43.). 
205 Búsult – haragudott, dühösködött
207 Fő végházát, Bérreát – Beroia (ma: Veria) város Makedóniában, Görögország 

északi részén
212 tíl-túl – ide-oda, össze-vissza
216 Táborból egy gubában királt elbocsáták – Démétrios Kr. e. 287-ben a hajdani 

sógora, Pyrrhos ellen indított harcban alulmaradt, mert a katonák átálltak ellenfeléhez. 
Felszólították, hogy meneküljön el. Ő levette királyi öltözékét, majd egy sötét köpenyt 
öltve, titkon távozott. Pyrrhos viszont kénytelen volt megosztozni Makedónián Lysi-
makhosszal (Plutarkhos, Démétrios, 44.).

222 Phylla asszony – Phila (Kr. e. 352–287), Démétrios Poliorkétés felesége, 
Stratoniké anyja öngyilkos lett (Plutarkhos, Démétrios, 45.).
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224 skk. – Itt 8 fejezet tartalmának megfelelő rész hiányzik a históriából (Plu-
tarkhos, Démétrios, 46–53.).

225 Az szeretet ereje ilyen és hatalma – A história második története egy Cupi-
do-leírással kezdődik.

231 Salomon fia, Amnon – Valójában Dávid király fia volt Amnon! „Dávidnak első 
fia, Amnon, úgy hal-vész vala Támár szerelmében, hogy naponként elszáradott kíván-
sága miatt.” (P  P , Vasárnapi és innepi prédikációk, Pozsony, 1636, 1161.).

241 Kézíja mindenkor fenn, ellevöldöz ezzel – Cupido hagyományos ábrázolása 
a XVI. századi magyar irodalomban gyakorta megjelenik. Az antikvitás teremtette 
meg, a szerelem születésének magyarázata végett, a görög Amort, és annak római 
megfelelőjét, Cupidót. Az irodalom által megszemélyesített, gyermekként elképzelt 
szerelemnek az antik szobrászat és festészet formált nagyon kimódolt, emblematikus 
eszköztárat. Az így létrejött Cupido-ábrázolás elemei, a bekötött szem, vagy a vakság; 
a szárnyak és a repülés; az íj és a tüzes nyilak vagy fáklyák, visszacsatolódva, az iro-
dalomban a szerelem természetének elmés kifejtéséhez szolgáltattak magyarázatokat. 
Vergilius Aeneisében (I, 657–722.) Dido azért szeret bele Aeneasba, mert annak fiát, 
Iulus-Ascaniust, Venus titokban úgy cserélte ki Cupidóra, hogy egy éjszakára Asca-
nius alakját öltette fel vele, s ez az álorcás gyermek plántálta bele a szerelem tüzét 
az őt babusgató karthágói királynőbe. Propertius (II. 12.) felettébb mesteri kezűnek 
nevezte azt a festőt, aki először ábrázolta Amort az ismert attribútumokkal. Balassinál 
a Julia-ciklus egyik főszereplője a gyermek Cupido, jóllehet egyik versében irodal-
mi mintájától, Angerianustól átvette azt az egyszer felvethető játékos ötletet, amely 
Propertiussal vitatkozva, cáfolni igyekszik Cupido gyermekvoltát. Az Euryalus és 
Lucretia széphistória végén olvasható az a terjedelmes és részletező Cupido-leírás, 
amely a tudós humanistának, Aeneas Sylviusnak már II. Pius pápaként szerzett, a sze-
relem veszélyeit taglaló elégiája nyomán született. Cupido eszköztárának képzete oly 
erősen meggyökeresedett az irodalomban, hogy Bogáti önkéntelenül még az Énekek 
énekében (435. sor) is megemlíti Cupido egyik eszközét, a nyilat, holott a bibliai szö-
vegben az nem is fordulhatott volna elő: „Kemény az szeretet, kemény, mint pokol, 
/ Olthatatlan tűz ég az kívánságról, Úgy ég ember azért annak nyilától, Mint az mi 
meggyulladt Isten lángjától.”

245 Ennek erős hatalmát Stratonica látá – Bogáti innentől Lukianos egyik novel-
láját iktatta be históriájába (A szírek istennőjéről).

246 Seleucusnak adá – Stratonikét apja Seleukos Nikatórhoz adta feleségül
248 Egy híres búcsús egyház – Héra istennő szentélye az Euphratés menti Hie-

rapolisban (Lukianos, A szírek istennőjéről, 1.).
249 A történet azzal kezdődik, hogy Stratoniké álmot lát. Héra megparancsolja 

neki, hogy szentélyt építsen a szent városban, ha pedig nem engedelmeskedik, baj 
fogja érni (Lukianos, A szírek istennőjéről, 19.)

254 kórula – megbetegült
261 úrfi, királnak jó jó híve – Itt lép be a történetbe Cambabus, görögül Kombabos.
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275 együld – egyébként, különben
289 ágyékán ketteit elmetszé – kiherélte magát
290 szagszerszámmal – illatszerrel
314 köppentsen – bort kortyoljon
329 szerszám ott elkölt – a nemzőszerve odaveszett
333 dobja fakadva – lelohadva, elkeseredve. Lásd Bogátinál: „Báláknak dobja 

fakada” (Bálám és Bálák, 253.); Tinódinál: „Ezök közt kőfalok valának rontva / Az 
terekek vannak dobjok fakadva” (Eger vár viadaljáról, RPHA 381, III, 1274. sor); 
„Ám szégyönökre eltágulának, / Dobjok fakadva elbúsulának.” (Egri históriának 
summája, RPHA 192, 430. sor.)

335 – Itt megszakad a második történet elbeszélése (Lukianos, A szírek isten-
nőjéről, 22.). Hiányzik a novella további 5 fejezete.

337 – Innentől a história harmadik történetének végkifejlete maradt meg. Bogá-
ti itt visszatért Plutarkhos elbeszélésének korábban mellőzött részéhez (Plutarkhos, 
Démétrios, 38.), ám előtte volt a Lukianos novellájának ugyanerről szóló fejezete is 
(Lukianos, A szírek istennőjéről, 17–18.).

340 kárlom – kárnak tartom
353 Nagy titkos betegségnek – a szerelembetegségnek
373 Olvasám ezt görögbűl, írám magyar nyelven – Vö. Bogáti, Aspasia asszony 

dolga, 12. „Azért, ím, egy példát asszonyoknak írok, kit görögből olvastam.”
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8.

ÉNEKEK ÉNEKE

Kéziratos forrása: „Canticum Canticorum.” Szenterzsébeti Bogáthi-kódex 
160r–166v. – A végén a másoló zárlata: „Laus sit Deo omnipotenti. Amen. 15. Fe -
bruarii 1608. In Zent Ersebeth.” – S  22. – A latin cím hagyományos magyar meg-
felelőjét helyeztük a szöveg élére.

Kiad. J  E , XVI. századi költészetünk néhány ismeretlen emléke, Figyelő, 
9(1880), 20–28.; Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. I. rész. Középkor és 
reneszánsz, 2. kiad., szerk. B  J  és K  T , átdolgozta K  
T , Bp., 1963, 520–530; B  F  M , Énekek éneke, sajtó alá rendezte 
[S ] S  G , in Énekek éneke. Károli Gáspár, a Döbrentei-kódex 
névtelenje, Heltai Gáspár, Bogáti Fazakas Miklós fordításában, kiad., utószó K -

 G , Bp., Európa, 1969.; B  F  M , Énekek éneke, in V -
 II, 336–356; Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II. A 16. század magyar 

nyelvű világi irodalma, szerk. és sajtó alá rend. J  J , K  P , 
S  S  G , Bp., 2000, 442–456. (Az Énekek énekét bevezető és záró 
teológiai értelmezés elhagyásával.)

RPHA 0047
Strófaképlete: a11, a11, a11, a11
Dallama: RMDT I, 748. A nótajelzés az ismeretlen szerzőjű Abigail-história kez-

dősorára vonatkozik (RPHA 56). Ennek dallama nem maradt fenn, de a közös dal-
lamutalások alapján az RMDT I, 42. és 95. dallammal rokonítható (vö. a dallamok 
jegyzeteivel).

Akrosztichon: AD THALAMOS SALOMONA SUOS AGNOSKO KANENTEM 
KARMINA PANNONJO DIGNA LEPORE KANI KUI KVOD ABEST FIGULI 
NON EST EA KULPA SAKRATAE NIKOLEO LJNGVAE NOSSE NEGANTIS 
OPES I – Magyarul: „Elismerem, hogy pannoniai ékességgel méltó versek szólnak a 
szerelmeihez éneklő Salamonról, aki, hogy távol van, Fazakas Miklós számára nem 
hiba elismerni a nemet mondó szent nyelv gazdagságát.”

A SZENTERZSÉBETI BOGÁTHI-KÓDEX
A szöveg egyetlen forrása a Szenterzsébeti Bogáthi-kódex. A kötet egykor az Erdélyi 

Múzeum Egylet tulajdonában volt, onnan került át a kolozsvári Lucian Blaga Központi 
Egyetemi Könyvtárba (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”). Jelzete MS 898.
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A kódexet Thúry Zsigmond ismertetése (T  Z , A szombatos kódexek 
bibliográfiája különös tekintettel azok énektartalmára, Mezőtúr, 1912.) óta szokás e 
néven említeni, előtte csak Bogáthi-kódex néven hivatkozta a szakirodalom.

A kódex meglehet, hogy ugyanaz a kötet, melyet egy 1638. május 23-án kelt or-
szággyűlési végzés is megemlít. A végzés egy címében pontosan megegyező művet 
hivatkozik a harminchárom szombatos mű elkobzásáról szóló lajstrom legelső helyén: 
1-mus intitulatur hoc modo: Paraphrasis libri Joob, secundum probatissimum Hæb-
raicorum exemplarium veritatem, Hungarica melodia expressa, authore sapientissimo 
theologo Nicolao Pelidis Boghatio scripta in Szent Erzsébeth a. 1607. 22. Dec. (EOE, 
X. 166.) A másolási dátum pontos egyezése és az a tény, hogy a végzés az első mű 
címének leírásával vélhetően egy vegyes tartalmú kötetet jelöl, ha nem is perdöntően, 
de megerősíti a kapcsolatot.

A kézirat végig egy kéz munkája. A másolási folyamat az első vers elé és az utolsó 
után írt dátumbejegyzésből megállapíthatóan 1607. december 22. és 1608. február 
16. között zajlott, a zsoltáros rész kezdetén az 1608. január 12-ei dátum szerepel, de 
egyéb helyeken is olvashatunk datálást. A másoló személyéről nem tudunk biztosat.

A kötetről az Országos Széchenyi Könyvtár mikrofilmmásolatot őriz, a kolozsvári 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” honlapján a kódex digitalizált fotó-
másolata elérhető: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/24993.

Gerincén: BOGATI JOB SOLT | [F]ORDITASA G. R. E.
Negyedrét, bőr, 168 lap

2r–2v Index A, B, E, G, H, I, M, N, O, P, S, T, V
3r–35r Paraphrasis libri Job
35v–154r Psalterium Davjdis Carmjne Hungarico reddjtam per Nicolaus Boga thium 

virum clarissimum theologum nostrj temporis non postremum scriptum in Zent Erſe-
bet Anno 1608 12 Januarij

154v–156r Testamentum Jacob
156r–157r Carmen Mosis Epinjcon
157r–157v Numerj Cap. XXI.
157v–158r Carmen Amorhæum
158r–159v Numerj XXII, XXIII, XXIIII
160r–166v Canticum Canticorum Eiusdem Argumentj Cum Psalmo XLV
166v–167r Index A, J, K, F, L, H

A másolás pontosságáról és a szöveg hitelességéről nehéz világos képet festeni. A 
zsoltáros rész, mely versanyagának számos egyéb forrása ismert (jelen kódexen kí-
vül ma is olvasható teljes vagy valaha teljes kópiái: Jancsó-kódex (S  31), Péchi 
Simon-énekeskönyv (S  33), Mátéfi János kódexe (S  39), Abasfalvi zsoltár-
könyv (S  53), Kövendi János-kódex (S  105), Magyari Péter kódexe (S  
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167) nyújt némi fogódzót. E párhuzamos változatok alapján úgy tűnhet fel, hogy a 
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex másolója a zsoltáros rész elején meglehetős szabados-
sággal kezeli a Bogáti-szövegeket, még az akrosztichonokat torzító módosításokat 
is tesz, az ötödik zsoltártól azonban mintha észrevenné, hogy a versfők értelmes 
szöveget adnak ki. A szövegek ilyen strukturáltságára fokozatosan ráeszmélő és az 
ötödik zsoltártól magára fegyelmezettséget erőltető másoló karaktere azonban több 
szempont miatt sem feltételezhető. A kötetet nyitó Jób könyve másolásakor ugyanez 
a szkriptor tökéletesen tisztában van azzal, hogy a másolandó szöveg akrosztichonos, 
olyannyira, hogy az akrosztichont adó disztichonokat is kiegészíti (lásd a szóban forgó 
szöveg jegyzeteinél). Ez a szerző személyére irányuló tiszteletteljes gesztus, még ha 
történetesen egyben a szöveghagyomány iránti tiszteletlenségről árulkodik is, nehezen 
magyarázná meg az első négy zsoltár kódexbeli változatait: nem valószínű, a másoló 
önkényes változtatásokat vinne véghez az akrosztichon rovására négy vers esetében, 
majd a későbbiekben kreativitását megzabolázná és a párhuzamos forrásokkal lénye-
gében egyező szövegváltozatokat örökítene tovább. Más magyarázat után kell tehát 
néznünk. Annál is inkább, mert a Szenterzsébeti Bogáthi-kódex zsoltárváltozatai nem 
magányos variánsok. A Kuun-kódex (S , 40) közölte egyetlen Bogáti-vers (1. 
zsoltár) bizonyosan nem független forrásunktól, akrosztichonváltozatát nem hozhat-
ta létre a véletlen (a vers akrosztichonja JÁMBOR, a Kuun-kódexben: ÁHENAA, a 
Szenterzsébeti Bogáthi-kódexben: ÁHENTA). E jelenség több sejtést is megenged. 
Egyfelől azt, hogy a Szenterzsébethi Bogáthi-kódex másolója előtt több variáns feküdt, 
másfelől pedig – tekintve, hogy a szöveghagyományban e változatok ritkán regiszt-
rálhatók – azt, hogy ezen alternatív szövegek nem Bogátitól függetlenül keletkeztek. 
E sejtésből pedig logikusan az következhet, hogy a zsoltárokat parafrazeáló Bogáti a 
munka folyamatában határozott úgy, hogy fordítását argumentatív akrosztichonokkal 
látja el (P , Bogáti). Úgy tűnik, hogy legalábbis négy zsoltár esetében rendelkezünk 
a szöveg egy-egy szerzői variánsával.

E következtetések azonban nem pusztán a zsoltárkorpuszt érintik. Ha kódexünk má-
solója ilyen variánsokat is továbbörökíthetett, akkor sejthetően olyan forrásanyagból 
dolgozott, mely a tisztázatok mellett tartalmazott addigra már meghaladott szövegvál-
tozatokat. És épp a zsoltárvariánsok keveredése miatt feltételezhetjük alappal az anyag 
rendezetlenségét, kuszaságát is. E feltevésnek azonban már a kódexből most közölt 
szövegekre is hatása van. Úgy látszik, hogy a másoló határozza meg a szöveganyag 
struktúráját. A Jób könyve és a Zsoltárok könyve egymás után helyezése majdhogy-
nem magától értetődő, ezért is furcsa az utánuk következő szöveganyag sorrendje és 
főképp az, hogy a rövidebb alkotások után a kötet záródarabjaként az Énekek éneke 
áll. A zsoltáros rész és az Énekek éneke közötti öt rövidebb lélegzetű szöveg ugyanis 
egymástól nemigen elválasztható, a köztük lévő erős tartalmi és poétikai kapcsolat 
azonban nem teljesedik ki. A kötetstruktúra – épp az Énekek éneke miatt – azt sugallja, 
hogy egy lezárt korpusszal van dolgunk. Ha azonban figyelembe vesszük a zsoltáros 
rész szövegváltozatai miatt sejthető rendezetlen forrásanyagot, és feltesszük azt az 
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egyébiránt valószínű esetet, hogy a másoló válogatása nem az elképzelhető legkifi-
nomultabb műveltség és ízlés szerint megy végbe, akkor az öt rövidebb vers már más 
arcát mutatja. Másképp fogalmazva, ha az Énekek énekét közvetlenül a Psalterium 
utánra képzeljük (a bibliai könyveket tekintve logikusabb helyre), akkor a kötet végén 
álló öt vers kompaktsága szertefoszlik.

Egyéb – tartalmi – szempontok is indokolják, hogy ezek után egyéb verseket is 
feltételezzünk. A versek közti kapcsolatot ugyanis nem a bibliai könyvek sorrendje 
biztosítja, hanem az az epikus vonulat, mely Jákob testamentumától kezdi elmondani 
a zsidó honfoglalás történetét. Könnyen lehet, hogy a történetet Bogáti végigvezette, 
ám a másoló válogatván munkáiból nem örökítette tovább, amiképp az is elképzelhető, 
hogy egy ilyen költői terv megvalósításán dolgozott szerzőnk, de valamilyen okból 
nem tudott a végére érni.

A VERS FORRÁSA
Hogy az Énekek éneke könyvének szentsége a második században még megkérdő-

jelezhető volt, arról árulkodik Rabbi Akiva e könyv kapcsán gyakran idézett mondata 
„Mert az egész világ nem ér annyit, mint az a nap, amelyen az Énekek éneke Izraelnek 
adatott; mert minden könyv szent, de az Énekek éneke a legszentebb.” A hagyomány 
szerint a mondat a zsidó kánon összeállításakor hangzott el a jamniai zsinaton. Má-
ra már tudható, hogy Jamniában nem volt kánonalkotó zsinat, legföljebb parázs vita 
egyes könyvek (Énekek éneke, Prédikátor könyve) szentségéről, de ez azon a tényen 
nemigen változtat, hogy a szöveg értelmezése problémás lehetett. (X  G , A 
jamniai zsinat mítosza, Vigilia, 77(2012)/6, 402–409.)

Az idők során sokszor fogalmazódott újra Rabbi Akiva állítása és ezen állítás ellen-
téte is. A könyv szentségének belátásához alapfeltétel volt, hogy azt Isten (vőlegény) 
és a választott nép (menyasszony) kapcsolatának allegóriájaként olvassák ([S -

] S , A vőlegény és a jegyes), eltávolítva tőle mindenfajta primér testiségre 
utaló értelmezési lehetőséget.

A könyvhöz az idők során több száz kommentárt írtak. A zsidó értelmezések vég-
eredményben az emberi és az isteni szférák kapcsolatának allegóriáját látják a könyvben, 
függetlenül attól, hogy értelmezésük történeti vagy misztikus gyökerű, és függetle-
nül attól is, hogy egészként tekintenek-e az Énekek énekére, vagy éppen sorról sorra 
magyarázzák. Némely keresztény olvasatok ezt az elgondolást adaptálva Jézus és az 
egyház kapcsolatának allegóriáját olvassák ki a könyvből. Órigenés – csak csonkán 
ránk maradt – kommentárjában dolgozza ki ezt az értelmezést, megtoldva azzal, hogy 
a szöveget drámai énekfüzérnek tekinti, ezzel elindítva azt a hagyományt, melyet 
szegről-végről Bogáti is követ majd feldolgozásának elkészítésekor. Ezt a felfogást 
érvényesíti Szent Jeromos gyönyörű fordítása – mely Bogáti fő forrása volt –, és 
amelyet Kerényi Károly „az élő latinság utolsó ajándékai” közt emleget. (Canticum 
Canticorum – Énekek éneke, kétnyelvű kiadás, ford., bev. K  K , Bp., 
1941.) A Vulgatában olvasható változat nem kizárólag Jeromos munkája, tartalmazza 
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a Septuagintából való kiegészítéseket is. Az Énekek éneke szerelmi párbeszédéhez 
számos egyéb magyarázat is született, Clairvaux-i Szent Bernát Jézus és az egyház 
kapcsolata helyett az Isten felé igyekvő hívő lelket találja meg a könyvben, de az épp 
keresztségben részesülő keresztény, a megszentelt szűz, a szemlélődő misztikus, az 
inkarnálódó Krisztusban egyesülő test és lélek, Salamon és a bölcsesség kapcsolata 
egyaránt szerepel az értelmezésekben, sőt, időről időre a szöveg testi interpretációi 
is újrafogalmazódnak. Ám nem mindenki látta meg a szövegben az allegorikus ér-
telmezés lehetőségét. Az ókeresztény Mupsuestiai Theodóros (350–428/429) betű 
szerint értelmezte, és profán szövegnek tartotta a könyvet, megtiltva gyülekezetben 
való használatát. Tiltása olyannyira mehetett szembe az általános vélekedéssel, hogy 
az V. konstantinápolyi zsinat posztumusz eretneknek nyilvánította őt. 

Voltaképpen Theodóros nézetét fogalmazza újra immár bőven a reformáció korában 
Sebastian Castellio, aki szerint a szöveg pusztán Salamon és szerelmese, Sulamitha 
párbeszéde, mint ilyen, nélkülöz mindenfajta lelki jelentést, és nincs helye a bibliai 
kánonban. Castelliót nagy becsben tartották az antitrinitáriusok és személy szerint 
Bogáti is. Elítélően nyilatkozott viszont ugyanerről Edmond Campion, katolikus 
mártír Balassi Bálint által fordított Tíz okok című könyve: „Castalio, a parázna lator 
az Salomon titkos értelmű énekét (kit az római keresztyének úgy, mint lélek para-
dicsomját és becsinált mannát, vagy Christusban jó ízű gyönyörűséget csudálnak és 
böcsülnek) semmivel nem becsülli feljebb egy virágéneknél vagy valamely udvar-
béli szolgálóleánnyal való beszélgetésnél.” (B , Tíz okok 12.) A protestáns 
reformáció magiszteriális ágazatai is kitartottak az allegorikus értelmezés mellett, 
a betű szerintivel szemben. ([S ] S , A vőlegény és a jegyes; Á , 
„Én fiam vagy, Dávid”; P  B , A második zsoltár, Enyedi György és egyéb 
unitáriusok, in Enyedi 460. Tanulmánykötet Enyedi György születésének 460. év-
fordulójára rendezett kamarakonferencia előadásaiból, szerk. K. K  K -

–L  B , Bp., 2016, 209–218.) Ha nem is mindig az ismert formában: 
Luther nem az egyház és Isten kapcsolatát találta meg a szövegben, hanem Salamont 
és az uralkodása alatt boldog és békés birodalmat, és az éneket Salamon hálaadó 
imájának tekintette. Théodore de Bèze pedig kizárta, hogy a szöveg Salamonra és 
a fáraó lányára vonatkoznék, és erkölcstelennek tartotta, ha kettejük viszonyára vo-
natkoztatva olvassuk, szemben a bevett „Jézus és az egyház”-allegóriával. (G  
L. S , Reformation Attitudes toward Allegory and the Song of Songs, PMLA, 
89(1974)/3, 551–562.)

Bogáti feldolgozását megelőző magyar vonatkozású Énekek éneke-feldolgozást töb-
bet is ismerünk. Andreas Pannonius, a karthauzi szerzetes Dionysios Areopagités (V. 
század vége) szellemében, egyszersmind a Szeplőtelen Fogantatás védelmében készíti 
el 1460-ban Expositio super Cantica canticorum Salomonis című értekezését. (B  
C , Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában. 
Doktori értekezés, Szeged, 2013.) Magyar nyelven a Döbrentei-kódexben szerepel 
Énekek éneke-fordítás, Heltai Gáspár fordítása Salamon legfeljebb való éneke címmel 
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1551-ben jelent meg Kolozsváron (A bölcs Salamon királynak könyvei… Proverbia, 
Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientiae magyar nyelven, RMNy 96), valamint 
Melius Juhász Péternek tulajdonítanak Énekek éneke-fordítást, ennek léte azonban 
nem bizonyított (vö. RMNy App 26A). (K , i. m.)

Amint a Szenterzsébeti Bogáthi-kódex zsoltároktól különböző szövegeinek esetében, 
itt is csaknem lehetetlen közelebbi forrás megjelölése, egyrészt azért, mert e könyv 
latin és görög változata nem tér el egymástól lényegileg, másfelől Bogáti, ahogy más 
verseinél, itt sem követi mechanikusan forrását/forrásait. A Vulgata forrásértéke nyil-
vánvaló, és mivel Bogáti nem tudott héberül, az eredetit sem olvashatta, a Septuaginta 
használatában nem lehetünk biztosak. Dán Róbert a VI–VII. fejezet határpontja miatt 
(a VI. fejezet utolsó sora a Vulgatában és Bogátinál átcsúszik a hetedik caputba, a Sep-
tuaginta viszont a hébert követi) kizárja a görög változatot (vö. D , Humanizmus, 
171–172). Ezt az érvet azonban nem tekinthetjük perdöntőnek, egy verses fordításon 
belül két caputhatár szerepeltetése nem elvárható; mindazonáltal a görög szöveg fel-
dolgozása ellen szól, hogy a kérdéses helyeken Bogátinál a Vulgata szövegváltozatát 
találjuk. A pontos forrás ismerete nélkül is belátható, hogy átdolgozása készítésekor 
önálló úton jár. A fent említett értelmezési hagyományok egyike sem szolgált kizáró-
lagos zsinórmértékül a vers elkészítésekor.

Kommentárok az Énekek énekéhez: Z  G , Az Énekek éneke magyaráza-
ta, in Jubileumi kommentár II, 541–640; Jack S. D , Énekek éneke, in A Biblia 
ismerete III, 525–548.

A SZÖVEG VISZONYA KÖZVETLEN FORRÁSÁHOZ
A Vulgata és a Septuaginta szövegével való szoros egybevetés szintén azt mutatja, 

hogy Bogáti az Énekek éneke verses parafrázisához a latin nyelvű változatot használta 
fel. Azok a pontok, ahol megragadható a kiinduló szöveghez való bármiféle viszony 
(szóválasztás, az eredetiből átemelt fordulatok, képek, sorrend stb.), mind-mind a la-
tin szöveg követéséről árulkodnak. Álljon itt néhány jellegzetes példa. A Caput I. 3. 
strófájában („Siess, fogd kezemet és vonj utánad” = Én 1,4) a „vonj utánad” fordulat 
a latin „trahe post me” pontos megfelelője. A görögben a „vonni” ige még az előző 
gondolathoz tartozik, és múlt időben áll. A Caput I. 8. strófájában „lovag hadam” (57. 
sor = Én 1,9) kifejezése ismét a Vulgata változatából ered, ott szerepel az „equitatus” 
(„lovasság”) szó, míg a Septuagintában csupán a ló („hé hippos”) található meg. A 
Caput I. 13. strófájának első sora „Úgy vagyon, de így virágoz mi ágyunk” (77. sor = 
Én 1,16) ismét árulkodó, hiszen a latin változat („lectulus noster floridus”) tökéletes 
megfelelője, míg a görög változat a virágos ágy helyett az „árnyékos ágy” („kliné 
hémón syskios”) képét adja. A Caput II. 7. strófájában az „erdei kecske” (109. sor 
= Én 2,9) szintén a latinból származik („caprea”), a görögben az „őz”, „gazella” (hé 
dorkas) szerepel csakúgy, mint a Caput II. 15. strófájában (137. sor = Én 2,17). Lát-
ványosan kapcsolódik a latin eredetihez a Caput IV. 7. strófájának második sora: „Óh, 
lelkem, mely szép vagy te mindenestül, / Talpig makulátlan, díszes tetétűl” (205–206. 
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sor = Én 4,7). A Vulgatában a megfelelő sor a következő: „Tota pulchra es, amica 
mea, et macula non est in te.” De az „éjjeli félelem” (Caput III. 7. strófa, 168. sor = 
Én 2,8) jelzős szerkezet megfelelője is a Vulgatában lelhető fel „timores nocturnos” 
formában, míg a Septuagintában a megfogalmazás ettől gyökeresen különbözik.

Ami a nyelvi előzményeket illeti, egyetlen egy, ám annál beszédesebb, érdekes pont 
töri meg ezt az egyöntetű képet.

„Olyan nyakad, mint Dávid király tornya,
Kit derék bástyának ű csenáltata,
Jeruzsálemben erősen rakata,
Minden hadi szerszámmal kit megraka.” (Caput IV. 4. strófa, 193–196. sor)

A versszak az Énekek éneke egyik sokat vizsgált helyének, a 4. ének 4. versének 
parafrázisa. A második sor „bástya” szava egyértelműen a Vulgata mint forrás irányá-
ba mutat, hiszen abban szerepel a „turris… cum propugnaculis” kifejezés („turris” = 
’torony’, „propugnaculum” = ’bástya’, ’erősség’). A görögben a bástyáknak nyoma 
sincs, a Septuaginta a következőképpen írja le a szóban forgó tornyot: „pyrgos… ói-
kodomémenos eis thalpióth”, azaz ’torony…, amely thalpióthra van építve’. A „thal-
pióth” nem görög szó, hanem egy héber hapax legomenon betű szerinti átírása. A szó 
etimológiája és jelentése a mai napig sem tisztázott teljesen. A Septuaginta minden-
esetre helynévként fogta fel. Ez az a pont, amely elárulhatja, hogy Bogáti a Vulgata 
mellett esetleg ehhez a művéhez is figyelembe vette a Septuaginta szövegét, ugyanis 
a Vulgatában a lokalizáció kérdése föl sem merül, a görög változatban pedig éppen 
ez adja a torony fő jellemzőjét: „amely thalpióthra van építve”. Bogáti a „hol?” vagy 
„hova?” kérdésre válaszol, amikor ezt írja: „Jeruzsálemben erősen rakata”. Nála tehát 
„thalpióth” Jeruzsálemnek felel meg. Nem más ez, mint amely magyarázatot a Talmud 
ad erre a nehezen értelmezhető szóra (Berakhot 30a). A Talmud szerint Jeruzsálem az a 
magaslat („tel”), amely felé minden száj („pijjot”) fordul (ti. amikor imádkozik). Bogáti 
tehát ezen a helyen a Septuaginta gondolatmenetét és annak talmudi interpretációját 
követte. Természetesen azt sem zárhatjuk ki, hogy a kérdéses hely problematikáját 
és annak talmudbeli értelmezését már eleve ismerte, és nem volt szüksége a görög 
szöveg közvetítő szerepére.

Az Énekek éneke valójában ókori szerelmi dalok gyűjteménye. Profán szövegeinek 
éppúgy van elrejtett erotikus értelme is, mint a magyar virágénekeknek. A Selomoh 
és Súlammit név a békét jelentő Sálóm szóból ered, és csupán a mindenkori vőlegény 
és menyasszony jelképes megnevezése, tehát egyiknek sincs eredetileg köze Salamon 
királyhoz, illetve a fáraó leányához. Az Énekek énekébe, az ószövetségi kánonba eme-
lése után, a vallási értelmezők az erotikus helyett teológiai jelentést próbáltak belelátni. 
Az Isten és Izrael kapcsolataként értelmezett allegória elfedte a szöveg részleteiben 
megbúvó erotikus metaforákat, ezek átértelmezése csak nagyon kimódolt teológiai 
magyarázatokkal volt lehetséges. Ám a mai kor a teológusai már kénytelenek elismerni 
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némely szöveghely valósan erotikus, szexuális tartalmát. (J  P. F , Reading 
Biblical Poetry. An Introductory Guide, Louisville–London, 2001, 190.)

Bogáti arra törekedett, hogy a korabeli virágénekek frazeológiáját, ahol csak lehet-
séges, felhasználja fordításában, hiszen az allegorikus teológiai értelmezés érdekében 
a verseknek a színükön erőteljesen hordozniuk kellett a közköltészetben szokásos 
szerelmi szókincset. Bogáti ezen műve tehát az elveszett XVI. századi virágénekek 
formuláiból sok elemet megőrzött. (S  S  G , A virágénekekről, 
Irodalomismeret, 13/3(2003), 114–121.)

Megfigyelhetők bizonyos tendenciák abban is, ahogy Bogáti a latin szöveggel mint 
poétikai nyersanyaggal bánik. Az eredeti szöveget e műve megalkotása során is hűen 
követi – többnyire egy bibliai vers felel meg egy versszaknak –, de ugyanakkor sajátos 
szempontjai alapján alakítja is azt. Az Interpretatióban (541. sor) maga is utal a vers 
műfajára, virágéneknek tartja. Amplifikációi, átalakításai finoman, de határozottan 
szolgálják ennek a műfajnak a követelményeit. Bizonyos fordulatokat Bogáti a hazai 
szerelmi költészet eszköztárából is felhasznál. A rózsa fontos szerepet játszik a vers-
ben, és sokszor helyettesíti az eredeti szövegekben szereplő liliomot mint szerelmi 
szimbólumot. A költő nem utolsósorban e műfaj, de a kötelező szemérem jegyében is 
szelídít a latin eredeti túlságosan erotikusnak ítélt helyein.

Bogáti egyik általános célja a parafrazeálás során az érthetővé tevés. Egyfajta 
didaktikus elhivatottság lebeg előtte, melynek jegyében azonban a poézis jelentős 
károkat szenved. Törekszik arra – érthető módon –, hogy ne használjon gyakran ide-
gen tulajdonneveket, sem pedig túlságosan ismeretlen jelenségeket. Ezeket sokszor 
közismertebbekkel, a dolgok hazai megfelelőivel helyettesíti, de számos alkalommal 
egyszerűen megmagyarázza, parafrazeálja a kérdéses jelenséget. A túl „cifra” poétikai 
megoldásokat sem kedveli, kiegészíti a hiányos hasonlatot, kibontja és megmagyarázza 
a metaforát, a pars pro totókat, metonímiákat, synekdokhékat felszámolja, és egyenesen 
nevén nevezi azt a dolgot, amelyről szó van (például gerenda helyett palota, mennye-
zet helyett ház stb., vö. 78–79. sor: „Hogy tes szép vagy, úgy díszes az mi házunk, / 
Cédrus, ciprus minden palotánk, házunk” = Én 1,16). Vannak természetesen szerencsés 
megoldásai is, a tömörítésben Bogáti kifejezetten jeleskedik. Például a Caput III. 7. 
strófájában (167. sor) hosszú leírást rövidít találóan a „fegyveresek” szóval (Én 3,7–8).

Nagyon ritkán hibák, téves értelmezések is előfordulhatnak parafrázisában. Pél-
dául félreérti a „Vox dilecti mei” „Szerelmem szava” (Én 2,8) beszúrás funkcióját, 
és – tévesen – beilleszti műve gondolatmenetébe: „Kedves szavát mert fülemmel jól 
hallom” (Caput II. 7. strófa, 107. sor). A Caput II. 15. versszakban (137–140. sor) az 
Én 2,17-et is tévesen értelmezi.

A jelen elemzés, de Bogáti művei alapján is feltételezhetjük, hogy az unitárius költő 
verses parafrázisainak megalkotása során rendszeresen forgatta mind a latin, mind pedig 
a görög nyelvű Szentírást. Úgy tűnik, hogy többnyire a latin változat nyelvi tárházából 
dolgozott, a Septuaginta pedig alapvető referenciamunkaként szolgált számára. Talán 
inkább az átfogóbb, a szerkezetet érintő kérdéseknél keresett benne elsődlegesen út-
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mutatást (például Ester dolga), de vélhetőleg rendszeresen használta minden bibliai 
parafrázisának elkészítése során. Még akkor is, ha ennek a nyoma a végeredményként 
kapott szövegben elenyésző. Az Énekek éneke nem mutat fel különösebb strukturális, 
felépítésbeli problémákat, talán ezért nem szembeötlő a görög háttérszöveg jelenléte 
a kész költeményben.

A VERS MŰFAJA
Az RPHA a verset a bibliai könyv sajátosságai miatt külön címkével illeti: a vallásos 

→ nem história → bibliai → énekek éneke műfajágon helyezi el. Valóban szokatlan és 
részint bibliai forrásából fakadóan egyedi a vers műfaja. Epikus, amennyiben mozaik-
szerűen bár, de történet is kihüvelyezhető belőle, viszont a XVI. század magyar lírai 
műfajaihoz képest is igen képgazdag.

A Szöveggyűjtemény kiadásában a sajtó alá rendező sarkos állításokat tesz a vers mű-
fajáról: „A Bibliának ezt a szerelmi tárgyú könyvét a középkori szerzetesektől eltérően 
nem mint a »misztikus lelki szerelem« kifejezését értelmezte, hanem mint valóságos 
szerelmi lírát, virágéneket. Bogáti Fazekasnak ez a műve így jelentős állomása a ma-
gyar szerelmi líra fejlődésének, s szépen mutatja a Balassi előtti szerelmi líra nyelvi, 
terminológiai fejlettségét.” (Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I, i. m., 20.)

E sommás kijelentéssel több szempontból sem érthetünk egyet, egyfelől az állítás 
nem vet számot a feldolgozás Interpretatio részével, mely nyilvánvalóan teológiai 
értelmezést is rendel a szöveghez, másrészt a versben szereplő szerelmi terminológia 
bibliai eredetű, semmiképp sem jellemezheti a magyar szerelmi költészet Balassi előtti 
szakaszát, már csak azért sem, mert az 1584-es keltezésű szöveg csak bajosan előzheti 
meg Balassi komplett életművét.

Bogáti versének pusztán profán, testi értelmezése az Interpretatio miatt kizárható. 
Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a versnek ne lenne ilyen rétege is.

A költemény végén Bogáti mintegy mellékesen nyilatkozik a vers műfajáról (Caput 
VIII. 20. strófa, 481–484. sor): „Nem is agg volt, azmikor sokat íra, / Kik között ez nyá-
jas éneket hagyá, / Kiért ez világra hírét kihadta, /  Ha ez virágének, de ki csodálta” 
és később (541. sor) „Ez az virágének rövid summája”. A nyájas ének inkább egyedi 
jelzős szerkezet, semmint műfajra utaló terminus. A nyájas jelző nem biztos, hogy 
többet, intimebbet jelent az SzT (II,1001) megadta ’szívélyes, barátságos’ értelemnél. 
A virágének azonban bizonyosan terminus, pontos jelentésének meghatározása régen 
vita tárgya, annyi biztonsággal kijelenthető róla, hogy a szerelmi költészet különböző 
válfajait egyaránt jelenthette. Bogáti a fent idézett strófában, úgy tűnik, megengedően 
nyilatkozik róla. A strófa értelme ez lehet: Ez a kedves, az ifjú Salamontól származó 
vers, mely hírt szerzett neki, még akkor is, ha virágénekként is olvasható.

A fordítást a szerelmi költészet műfajai közé sorolni egyéb szempontok szerint sem 
lehet problémamentesen. A vers legelején Bogáti a szeretet erejéről beszél. Dán Róbert 
szerint ez egyértelműen a szerelem erejére vonatkozik (D , Humanizmus, 171.). Ha 
alaposabban szemügyre vesszük az első négy strófát, az egyértelmű azonosítás túlzónak 

RMKT-Bogáti.indb   402RMKT-Bogáti.indb   402 2018. 05. 14.   16:26:512018. 05. 14.   16:26:51



403ÉNEKEK ÉNEKE

tűnhet. Eszerint a szeretet mindenütt jelen van, de – Isten és a természet miatt is – leg-
kivált az emberekre jellemző, hiszen parancsként kapta az ember, hogy Istent és fele-
barátait szeresse. A házasság ennek a szeretetnek az optimális színtere. A szöveg erre a 
szeretetre vonatkozik, nem egyéb [házasságon kívüli] pogány és ocsmány dologra. Az 
első négy strófa alapján azt kell gondolnunk, hogy a betű szerinti jelentés, a szöveg testi 
szerelemre való utalásai a Bogáti-fordításban érvényben maradnak, de azok véleménye 
szerint helyesen – nem pogány és ocsmány módra – csak házasságon belül értelmezhetők.

INTERPRETATIO
Bogáti az Énekek éneke párhuzamos szövegeként hivatkozik a 45. zsoltárra. A vers 

a Szenterzsébeti Bogáthi-kódexben is olvasható, ám a jegyzetben a Péchi Simon-éne-
keskönyv mérvadó szövegét közöljük. 

B , Psalmus XXXXV. Házasoknak áldomásáról
Nótája: Egy sívó sólymot most leltem, etc.

1. Hevölt lelkem, szívem búsult,
  Jó beszédre gerjed, indul,
  Szívemtől nyelvem mint vidul,
  Én író kezem nyelvem után indul.

2. Az szű kedvét nyelvem mondja,
  Nyelvem szavát kezem írja,
  Királyom örömét hallja,
  Ékes énekkel menyegzejét áldja.

3. Szebb személy nincs termetednél,
  Ifjú király nemzetednél,
  Szép, bölcs te szód mindeneknél,
  Hogy Isten szeret, jelented ezekkel.

4. Azért kösd fel te kardodat,
  Ma kezdd el királyságodat,
  Fédbe tedd az szent koronát,
  Lássa országod székibe királyát.

5. Sebes lovadra már ülj fel,
  Jó szerencsével indulj el,
  Székedet üljed békével,
  Ha jó törvént téssz, ha jól téssz mindennel.
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6. Országod örökös lészen,
  Ha szód tökéletes lészen,
  Ha dolgod kegyelmes lészen,
  Valahová térsz, Isten véled lészen.

7. Kezedhez mind szilígyülnek,
  Ország népei szeretnek,
  Ellenségid vagy engednek,
  Vagy azhová térsz, kezed miá vesznek.

8. Neved, széked örökké tart,
  Ha mindennek igazat tart,
  Igaz törvént egyaránt lát,
  Jámbort szabadít, hamisat megrontat.

9. Az Isten is arra híva,
  Istened úgy koronáza,
  Dávidnak sok fia várá
  Az királyságot, de csak néked adá.

10. Királysághoz sok jót áda,
  Sok kinccsel, szépséggel láta,
  Mindenekkel csudáltata,
  Friss vagy, vígan élsz, Isten evvel álda.

11. Ágyasid királyi rendek,
  Sokak, mind ékesek, gyengék,
  De szebb s fejek mindezeknek,
  Kit kazdagon hoz most te felségednek.

12. Leányasszony néked szólok,
  El ne felejts azmit mondok,
  Más hütöt tartnak az zsidók,
  Csak az egy Istent tisztelők, imádók.

13. Dolgod ez, hogy elfelejtsed,
  Hazád hütit te letégyed,
  Mint uradat, királyt féljed,
  Mert úgy lehetsz szép, úgy szeret ő téged.
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14. Országok is megtisztelnek,
  Hatalmas népek böcsülnek,
  Sok ajándékkal meglelnek,
  Nemes Tyrussal te jószágid lesznek.

15. Mely sok az király házasa,
  Mindazokat ritkán látja,
  Ha jó léssz, te léssz fő társa,
  Gyöngyben, aranyban mindennap ágyasa.

16. Az te társid mind ruhások,
  Igen szépek az szolgálók,
  Király ágyasi mind azok,
  Kiket neked ád, mind egy-egy angyalok,

17. Sok muzsikával, örömmel, 
  Királyhoz jössz szép zengéssel,
  Palotában jegyeseddel,
  Asszonyom, most mégy királyi szép szerrel.

18. Atyád, anyád helyett lesznek,
  Drága fiaid születnek,
  Kik mind fejedelmek lesznek,
  Országok szerént nagy királyok lesznek.

19. Rajtok örülsz, mikor látod,
  Hogy sok országban magzatod,
  Mindenfelé maradékod,
  Országokat bír te áldott szép magod.

20. Országokon neved lészen,
  Mert ez ének tudva lészen,
  Kiből örök híred lészen,
  Emlékezeted nemzetek közt lészen.

21. Lévi fiai kántorok,
  Ezt éneklék muzsikások,
  Salamon királyt így áldák,
  Hogy egyiptusi király leányát hozák.
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Amint az Bogáti Psalteriumában tipikus, a szerző pontos (ószövetségi) kontextust 
jelöl ki a zsoltárnak. A történeti keret ezúttal Salamon menyegzője lesz, ráadásul nem 
akárkivel házasodik: az egyiptomi király lányával, aki a Bogáti-parafrázison, és alig-
hanem teológiai-poétikai rendszerén belül azonos az Énekek éneke Sulamithájával. A 
zsoltár női szereplőjének azonosítása az egyiptomi király lányával nem Bogáti lele-
ménye. A zsoltárban Salamon királyt megtaláló értelmezések java menyasszonyaként 
vagy Sulamithát (az egyiptomi király lányaként említve), vagy Salamon számos fele-
ségének egyikét, esetleg mindegyikét látja.

A rabbinikus hagyomány nem Salamonra, hanem az eljövendő Messiásra olvassa 
zsoltárszöveget. A két elképzelés kapcsolódik például Kálvin zsoltárkommentárjában, 
ahol Salamon házassága az egyiptomi király lányával az értelmezés magasabb szintjén 
Jézus királyságára és a pogányok elhívására vonatkozik. 

Bogátinál az Énekek éneke és a 45. zsoltár viszonya lényegesen szorosabb. Kapcso-
latuk a részletekbe menően szoros. Bogáti helyenként az Énekek éneke alapján dúsítja 
fel a zsoltárszöveget: a 45. zsoltár 11 strófája nem szerepel a Szentírásban, ellenben 
igen emlékeztet az Énekek éneke 84. versszakára. Ezek fényében nem érdektelen, hogy 
a 45. zsoltár 11. versét („Hallgasd meg, én leányom, és lásd meg, és hajtsd ide a te 
füledet; és felejtkezzél el a te népedről és a te atyádnak házáról.” [K ]) Bogáti 
elsősorban a vallásra való tekintettel értelmezi (ezzel nincs egyedül, Kálvin kommen-
tárjában is szerepel egy erre utaló félmondat): nem elég az atyai ház szokásait elhagyni, 
el kell hagyni a többistenhitet, a bálványozást. Így, hogy a zsoltárszöveg az Énekek 
éneke-fordítás mellé rendelődik, az Énekek éneke allegóriájában is áthelyeződnek a 
hangsúlyok. Nem pusztán Isten és a választott nép (Bogátinál hierarchikus viszony 
látszik a pogány keresztények és a zsidó keresztények között, vö. a 537. sor jegyzeté-
vel) kapcsolatáról van benne szó, ezt áthatja a bálványozás, a hűtlenség, a legtágabb 
– ótestamentumi – értelemben vett paráznaság. (Á  P , „Ne paráználkodjál.” A pa-
ráznaság metaforája a reformáció irodalmában, in U ., „Az idő ósága.” Történetiség és 
történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Bp., 2001, 186–193; R  Ú -N , 
Sabbath-Keeping in Transylvania from the End of the 16th Century to the Early 17th 
Century, in Sabbat und Sabbatobservanz in der Frühen Neuzeit. Schriften des Vereins 
für Reformationsgeschichte, 217, ed. A  S , Gütersloh, 2016, 167–200.) 
Alighanem ez Bogáti szerint a könyv kulcsmotívuma. A hűtlenség a salamoni történet 
szerint betetőződik, és erre Bogáti is utal (vö. 479. sor jegyzeteivel).

Tanulságos és egyedi eset, hogy egy Bogáti-zsoltárhoz valamiféle értelmezési kulcsot 
találhatunk. Tanulságos, de meglepő is egyben, látható, hogy a poétikai megfontolások-
ból következetesen ószövetségi keretek között hagyott zsoltárparafrázisok nem saját 
korpuszukon belül, hanem egyéb helyütt, ezúttal épp egy másik költeményben kapnak 
értelmezési iránymutatást. Világosan látszik tehát, hogy Bogáti poétikai megfontolásai 
szerint a zsoltárok szigorúan historikus értelemben olvasandóak a Psalteriumban.
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Eiusdem argumenti cum Psalmo XLV – A 45. zsoltárral megegyező tartalmú
Capita versuum – A versfejek

50 delleted – delelteted
55 mind – végig, egészen
64 színő – színű
65 nárdus – növény, melyből igen drága, illatos olajat készítettek
65 mirha – a mirhafa illatos mézgája
73 szinte – szintén, te is
78 tes – te is (vö. Madžarī türki: Fekete szemu szemuduku, / Szeretlek en tes 

megszeres RMKT XVII/3, 1. sz.)
90 tárház – kincsestár esetleg éléstár
95 Akár az Baranya szőlő vesszőkkel – A szerelemtől elgyengült Sulamitha a 

Szentírás szövege szerint virágot és almát (Vulgata), mazsolás süteményt és almát 
(Septuaginta) kér, hogy felüdüljön, erőre kapjon. Bogáti fordítása önmagában azért 
is érdekes, mert a megtámogatást, felélesztést merőben konkrétan érti (támasszatok 
meg), az viszont, hogy egy bibliai helyhez kívülről hozott hasonlatot rendel, saját 
költői életművén belül, de a XVI. század költészetében is különössé teszi. Ugyan 
nem példa nélküli az az eljárás, hogy kontextuson kívüli metaforát használnak XVI. 
századi versszerzők: Például Sztárai Mihály az Akháb és Illés történetéhez írt históriás 
énekében (RMKT XVI/ 4, 114–135; 155. sor) Baál papjait „tar papokként” említi, a 
bibliai, történeti bálványozókat metaforikusan kora „pilises” katolikusaihoz rendel-
ve. Bogáti szőlővesszős hasonlata azonban mindenféle ideológiai megfontolás nélkül 
kerül a versbe.

100 apoljad – csókoljad
104 Úgy leszen jó minden ti majorságtok – a majorság szó (vö. SzT VIII, 88–95.) 

vagy gazdaságot, vagy különféle jószágokat, barmokat jelent. Utolsó jelentésként szere-
pelteti a szótár a ’saját gazdálkodásból eredő szerzeményt’. Ha a sor nem másolási hiba 
miatt torzult ilyenné, akkor az ’akkor lesz jó előmeneteletek’ tűnik legjobb értelmének.

105 alítom – gondolom
110 Mint egy fa megett felállott szép kóró – ez a kép nem szerepel sem a Vulga-

ta, sem a Septuaginta szövegében, gondolhatnánk, hogy Bogáti egyéni betoldása, de 
logikailag nehezen illeszthető környezetéhez. Az értelmi bicsaklás és az elromlott rím 
egyaránt az sugallja, hogy a sor hibásan szerepel a kódexben.

162 temjénnel – tömjénnel. A tömjénfa kérgéből kivont illatos mézga.
163 patikaszerszám – itt: illatos füvek
165 fűfű – fő-fő
167 szerencsét késértettek – harcedzettek
169 Libanus – a Libanoni-hegység
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174 suporlátja – superlát, ágyfüggöny, mely a mennyezetes ágyat függönyrudakra 
szerelve három oldalról körbeveszi. A szó német eredetű és ott is s-sel ejtendő. Lásd: 
B  Ö , Superlát, Magyar Nyelvőr, 58(1929), 31–32.

184 lappazón – simán
188 mindenha – mindenkor, mindig
202–203 mirhahegy, temjénvölgy – nem valóságos helyek
204 hében – hőségben
206 tetétűl – fejtől
219 Tejjel lábbó – Tejjel teli, valószínű értelmezése: ’tejjel–mézzel folyik’. Bo-

gáti Ez világi nagy sok zúrzavarról való énekében (274), a víz buborékáról: „Némely 
sokig fenn lább, kihez több is ragad.” Thordai János LXXXVIII. zsoltárában (RMKT 
XVII/4, 299.), a 9. strófa kezdete: „Könnyben lábbó szemem rádnéz.” A nyelvtörténet 
által a lább, lábbod, lábbog igének tulajdonított ’úszik’ jelentés itt is helytálló lehet. A 
ma is élő „könnybe lábad” (könnyben úszik) kifejezésben ugyanez a régi szó szerepel. 
Az NySz és az SzT a következő példamondatot hozza: „Azt mondja az a rab, hogy 
mostan is ott lábbog a tengerben mind az a sok tajték-kő a víz színén, nem mégyen 
fenékre.” vö. NySz II, 502; SzT VII, 748.

225 plánták – palánták, növények
232 kit inkább patikában sem hallnak – amikről még a patikában sem hallottak
237–240 Perdülj felszél – A felszél az északi szél. Ezen sorokról a modern teo-

lógia magyarázói is úgy tartják, hogy itt a menyasszony azt kívánja, hogy a vőlegény 
jöjjön belé, azaz teljesen tegye magáévá. (D , Énekek éneke, i. m., 540.) – A ré-
giek még jól értették az Énekek éneke ezen részletét, hiszen egy XVII. század végi, 
felső-magyarországi eredetű párnahajra, a szegélyén sorakozó virágkeretekbe is ezt 
hímezték: „Ének. IV. 16. Serkenj fel északi szél, jöjj el déli szél, fújj az én kertemre, 
hadd folyjanak ennek gyönyörűséges, jó illatú szerszámi. Jöjjön el az én barátom is 
ebben a kertbe, és egye ennek gyümölcsit.” (R  B , Magyar családélet és 
háztartás a XVI. és XVII. században. I., Bp., 1986, a 104. kép és jegyzete a 342. lapon.)

238 éze – íze, aromája, itt: illata
249 Édesen aluszom, hogy szűvem ébren – A Vulgatában: „Ego dormio, et cor 

meum vigilat.” Azaz: Alszom, de a szívem éber.
250 ezenben – most
256 bekeveredjem – bepiszkolódjam
262 sohol – sehol
263 utána lők – az utána levék rövid alakja: utána mentem
266 meghopolának – megvertek – A hoplott (ütődött jelentésű) szó igei alakja; 

vö. az Ester dolga 432. sorának jegyzetével. Ennek a ritka szónak a jelen szövegben 
való előfordulása egyértelműen igazolja az Ester dolga szerzőségét.

268 virrasztók – őrök
270 ha hol – ha valahol
271 én szómmal – az én nevemben
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Foemianæ – asszonyok
276 Mivel halad felül – miben múlja felül
281 finum – finom
283 üstöke – haja
294 hiácint köve – jácintkő, barnásvörös, narancssárga ékszerkő
296 beszínlette – befedte
297 szárai – lábai
318 Tirsa – Tircá város Samária mellett. A szó jelentése báj, gyönyörűség.
325 Gileád – Izrael birtoka a Jordántól keletre, többek között bő legelőiről híres.
341 Nézdsze – nosza, nézd
348 narancs-almafa – gránátalma
357 sólya – könnyű papucs, saru
359 farcsik – farcsok, csípő
359 tetem – test
369 Hesbon – Hesbón, egykori város 70 kilométerre a Jordán torkolatától keletre
370 Bathrabbim – Bat-Rabbim, Hesbón városának egyik kapuja, a mellette lévő 

halastavakhoz hasonlóak a hölgy szemei.
371–272 torony, / Az kit raktak az magas Libanuson – A hasonlat az Antilibanon 

hegyvonulathoz tartozó, Szíria déli határán álló magas, hófödte Hermon-hegyre vo-
natkozik, csúcsán egykor torony képét mutató szentély állt. A hegytetőről tiszta időben 
el lehet látni egészen az 50 kilométerre északra fekvő Damaszkuszig.

371 Damascus – ősi szíriai város, a mai Szíria fővárosa
373 Kármel – hegység a mai Izrael területén
374 tetéd – fejed
382 venerék – erjesztett szeszes ital
383 fűjtse – fűtse
388 en tulajdona – sajátja
393 kűföldre – külföldre, a. m. el itthonról, vidékre
397 gyakor – sűrű
435 Úgy ég ember azért annak nyilától – Utalás Cupido nyilára, a bibliai textusból 

hiányzik. Lásd még a Demeter király históriája 241. sorához írt jegyzetet.
443 Medgyünk neki – mihez kezdjünk vele
444 együld – meglehet
445–446 Ezüst bástyát rakjunk körüle, rajta / Ha látjuk, hogy húgonknak merő 

nyaka – nem sikerült a sor értelmét megfejteni. A párhuzamos hely a K -fordítás 
szerint: „Mikor kőfalt kell építenünk, építsünk azon ezüstből palotát.” (Én 8,9)

450 vetődik – vetekszik
453 Baál-Homának – Baál-Hammón, egyedül e helyütt szerepel a Szentírásban, 

és csak innen tudható, hogy itt volt szőleje Salamonnak. A város Fönícia főistenének 
nevét viselte.

467 minémen – mineműen, ahogyan
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472 Azmint színe jelenti ez éneknek – amit az elsődleges (betű szerinti) jelentés 
sugall

474–475 A feleségek számának forrása: 1Kir 11,3.
479 Noha végre asszony miatt vakula – Nem szó szerinti jelentésben áll ez. Sa-

lamon sosem vesztette el szeme világát. Élete vége felé sok idegen nemzetségből vett 
magának feleséget (számukról l. 474–475 sor), és ezeknek megengedte, hogy saját 
isteneiket tiszteljék, sőt még szentélyt is emeltetett számukra. Ez volt az a parancsola-
tokra való vakság, mellyel magára vonta Isten haragját, és végül büntetésképp Roboám 
fia nem is ülhetett trónjára (vö. 1Kir 11).

485–492 Salamon egyéb műveinek felsorolása a Királyok első könyvének ada-
tain alapszik (1Kir 4,32–33). Az egyéb énekek száma közt némi anomália látszik a 
Septuaginta ötezer, a Vulgata ezeröt, Bogáti ezerötven ilyen szöveget említ. Salamon 
botanikai és zoológiai munkásságának ismerete is e könyvből származik. A Királyok 
könyvével szemben Bogáti ítéletet is tesz, azt állítja, hogy a bibliai kánon összeállítá-
sakor az egyéb szövegek fennakadtak a rostán, szerinte gyengébbek lehettek.

501–504 Ha Bogáti kéziratában meg is jelölte a hivatkozott bibliai helyeket, 
azt a másoló nem örökítette tovább. A szövegben három forrást említ a szerző, Pál 
apostol Rómaiakhoz írt levelét, Jeremiás próféta könyvét és szerinte mindkét szöveg 
alapvető kútfejét: egy részt Mózes öt könyvének valamelyikéből. Az 504. sor nyújt 
némi támpontot ahhoz, hogy a pontos locust meghatározhassuk, az Énekek éneke 
allegorikus értelmezésének fő pillére artikulálódik benne: Izrael Isten menyasszonya 
([S ] S , A vőlegény és a jegyes). A jeremiási hely a legkönnyebben 
meghatározható: csaknem bizonyos, hogy Bogáti Jer 3,14-re gondol: „Térjetek meg, 
szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem néktek, és hozzám 
veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beiktatlak titeket 
Sionba.” (K ) Ez a hely, első pillantásra sem a „jegyesek” harmonikus kap-
csolatáról árulkodik. A későbbiekben Izrael hűtlenségéről beszél Jeremiás könyve 
(Jer 3,20) „Bizony, miként hitetlenül cselekeszik az asszonyi állat az ő férjével, mi-
koron őtet elhagyja, azonképpen hitetlenül cselekedtetek énvelem, Izráelnek háza, 
azt mondja az Úr.” (K ). A következő strófák tartalma alapján az látszik, hogy 
nem elsősorban a jegyesség a kulcsmotívum, hanem a hűtlenség, tágabb értelemben 
a bálványozás. Ezek alapján a hivatkozott további helyek Róm 1,22–23, és 5Móz 
4,15–19 lehetnek.

513 Vö. a Caput I. 4. strófájával
521–522 megesett jegyese ellen – vétkezett jegyese ellen
522 kiszegezett – Talán arra a gyakorlatra utal, amikor a bűnösök neveit meg-

szégyenítésül közszemlére kifüggesztették.
524 Mint Mózses után sok versbe vétkezett – A Tízparancsolat megszületése után 

sok bibliai szakasz emlegeti a zsidók bűneit.
537 Róm 11
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547  Vezér nélkül, setét országban bolyga – Nincs okunk arra, hogy biografikus 
következtetéseket vonjunk le ebből az állításból, a nyomorult helyen egyedül bolyon-
gás nagyban emlékeztet a verszárlatok bevett toposzaira.

548  Mint kívánta, úgy sem magyarázhatta – A captatio benevolentiae retorikai 
fogása: a költő úgymond nem rendelkezik akkora költői tehetséggel, amilyen elvárható 
lenne egy ilyen vers elkészítéséhez.

549  Imre herceg emlékezeti napján – november 5-én
550  félkedvvel – kedvetlenül. A verszárlatok egyik toposza: rosszkedvében, nyo-

morában. 
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9.

PARAFRÁZISOK MÓZES KÖNYVEIBŐL

A.
JÁKOB TESTAMENTUMA

Kéziratos forrása: „Testamentum Jacob[i]. Gen[esis] 48. et 49.” Szenterzsébeti 
Bogáthi-kódex 154v–156r – S  22. – A szövegkiadás élére a latin cím magyar 
megfelelőjét helyeztük.

RPHA 2020
Strófaképlete: a10(5,5), a11(5,6), a10(5,5), a11(5,6)
Dallama: RMDT I, 76. A nótajelzés ismeretlen szerző 120=121. zsoltárparafrázisá-

nak kezdősorára vonatkozik (RPHA 645). A dallam ma ismert legkorábbi megjelenése 
Huszár Gál első énekeskönyve (RMNy 160/1), vö. C  T , Huszár Gál, 202. 
Közlésünkben ezt a kiadást követjük, viszont az 1693-ban Nagyszombatban megjelent 
Soltári Énekek variánsának fekvésében.

Akrosztichon: AZ TESTAMENTUM ILLJEN LEHET BÖOLTS ATJATOL IT

A SZERZŐSÉG KÉRDÉSE

A szöveg egyetlen forrása a Szenterzsébeti Bogáthi-kódex (leírását lásd az Énekek 
éneke jegyzeteiben). A kötet tartalma műfajok tekintetében vegyes, zsoltárok és bibliai 
parafrázisok egyaránt találhatóak benne. A kódex anyagát szerzőség szempontjából a 
Bogáti verseivel ezidáig legbehatóbban foglalkozó Dán Róbert heterogénnek ítéli meg. 
Azokat a verseket, melyek akrosztichonja közvetlenül utal a szerzőjére, Bogáti-versnek 
gondolja (Paraphrasis Libri Job, Canticum Canticorum), Bogáti neve alá rendeli a 
címfelirat alapján – és egyéb források szerint is – hozzá tartozó zsoltárfordításokat 
is. A kötet többi, szerzőhöz közvetlenül nem kapcsolt éneke esetében (kötetünkben 
9A–E. szám alatt) azonban kétségbe vonja Bogáti szerzőségét. Nézete szerint „írójuk 
Eőssi [András] valamelyik híve lehetett” egy „korai szombatos költő”, akinek „kife-
jezőeszközei és rímkészsége nem érik el Bogáti színvonalát, az eredeti szövegtől való 
távolsága is nagyobb, mint azt Bogátinál megszoktuk.” (D , Humanizmus, 194.)

Dánnak abban bizonyosan igaza van, hogy a szóban forgó versek nem tartalmaz-
nak közvetlen utalást szerzőjükre nézve, mindazonáltal igen nehéz megítélni, hogy 
a rövid költemények színvonala megközelíti-e Bogáti verseinek nívóját. Bizonyos 
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stílusjegyek ezzel szemben határozottan Bogátihoz közelítik őket: az argumentatív 
akrosztichon (P , Bogáti) használata, az Ószövetség lírai szövegeihez való közelítés, 
azok értelmező átköltése határozottan Bogátira vallanak. Az az állítás, hogy e versek 
az eredeti szövegtől távolabb lennének, mint azt Bogátitól megszoktuk, nem állja meg 
a helyét. Némely helyeken már-már egyenesen bántó az adatgazdag forrásközeliség. 
Az adatolhatóan Bogátitól származó szövegekkel szorosabbá teszi e kapcsolatot a 
nyelv-, szűkebb értelemben szóhasználat. Végül fontos érvnek gondoljuk azt is, hogy 
a verseket tartalmazó kötet másolója szándéka szerint Bogáti-verseket gyűjtött össze 
a kódexbe, a szóban forgó darabokat szignált Bogáti versek közé másolja, de említést 
sem tesz arról, hogy más írta volna őket.

Dán Róbert megállapításait a továbbiakban megfontolandó kételynek tekintve a 
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex szignálatlan verseit igen valószínűen Bogáti Fazakas 
Miklós alkotásainak tartjuk.

Kommentár Mózes öt könyvéhez: T  K , Mózes öt könyvének magyarázata, 
in Jubileumi kommentár I, 180–182; 197–198; 251–254.

A VERS FORRÁSA
A vers forrása a Genezis könyvének 48. és 49. caputja. Ebben a meghalni készülő 

Jákob fogalmaz meg pontosnak bizonyuló jóslatokat fiai, tágabb értelemben a nevüket 
viselő tizenkét törzs kapcsán. Azon túl, hogy általánosságban meghatározható a kútfő, 
melyből a szöveg táplálkozik, aggályos pontosabb forrást a fordítás mögé rendelni. 
A fordítói munka, a parafrázis készítésének (általában is, de Bogáti esetében külö-
nösen) nehezen meghatározható szabályai, valamint az, hogy Bogáti Fazakas Miklós 
teológiai értelemben módfelett autonóm gondolkodású szentháromság-tagadó, csak 
bizonytalan következtetéseket tesznek lehetővé. A pontos forrásmeghatározás amiatt 
is bonyolult, sőt csaknem lehetetlen, mert nehezen elképzelhető, hogy Bogáti pusztán 
egy Biblia-kiadást vagy -fordítást használt volna. Ezt az is valószínűsíti, hogy Bogáti 
Psalteriumának egyik kimutatható forrása Agostino Giustiniani Octaplus Psalterii 
című, öt különböző nyelvű zsoltárszöveget és különféle kommentárokat közlő kiad-
ványa (D , Humanizmus, 169).

Mindazonáltal talán szűkíthető a szóba jöhető kiadások száma. A versszöveg kínál 
olyan helyeket, amelyek pontosításra adnak lehetőséget. A 49. caput 10. verse egyi-
ke azon kevés ószövetségi helyeknek, melyet a Messiás megjövendöléseként szokás 
értelmezni. (Fontos megjegyeznünk, hogy a másik hasonlóan problematikus helyet 
(Szám 24,17) szintén feldolgozta Bogáti. Lásd e kötetben: 9E. Bálám és Bálák (Numeri 
XXII. XXIII. XXIIII. Encomium hebræorum et probrum exterorum populorum canit). 
Bogáti egyéb verses bibliai parafrázisában is kínosan ügyel arra, hogy az ószövetségi 
szöveg semmiféleképp ne krisztianizálódjék keze alatt. Ez nem azt jelenti, hogy nem 
kívánta keresztényi értelemmel átitatni fordításait, mindazonáltal annak helyét, ha 
valahol, akkor nem magában a versben, hanem ahhoz fűzött (akár verses) kommentár-
jaiban találja meg. Jó példa erre az Énekek éneke parafrázisának Interpretatio része. A 
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szóban forgó Genezis-beli hely fordításakor is kizár minden Ószövetségen túlmutató 
értelmet. A „Nem kél Júdástól el az szent pálca, / Az uraságot Júdás méltán bírja, / 
Mert magva lészen boldog királya, / Azért ű szavát szántalan nép hallja.” szövegrész 
(19. strófa), aggályosan kerüli az egyébként is problematikusan értelmezett Siló em-
lítését; az eljövendő és minden népeken uralkodó Messiás érkezése helyett csak Júda 
és az ő leszármazottainak dicső uralkodásáról beszél, noha a Biblia szövegváltozatai 
nem bánnak a próféciával ennyire szigorúan. Bármilyen forrást is képzelünk Bogáti 
elé, abban biztosak lehetünk, hogy a Júda uralkodásának végét jelentő érkező említé-
sét kerüli. A Septuaginta változata szerint, Júdától addig nem múlik el a szent pálca, 
„amíg az, ami az övé, eljön”. Talán ez a változat az, mely a legkevésbé utal a majdani 
Messiásra. A fordításból elhagyott részek alapján forrást valószínűsíteni abszurd do-
log, mégis a Septuaginta forrásként tételezésével lehet legszöveghűbbnek gondolni a 
parafrázist; itt szorosabb kapcsolat látszik, mint a Vulgata esetében, ahol a kérdéses 
helyen az „eius donec veniat qui mittendus” szöveg szerepel, vagy a Castellio-Biblia 
(Biblia interprete Sebastiano Castalione una cum eiusdem annotatinibus, Basileae, 1551) 
esetében, ahol e helyütt egyenesen a „sospitator” szó olvasható. Bármely változatot 
használta is a szerző az ószövetségi kontextushoz ily erősen ragaszkodó parafrazeáló 
eljárás komoly érv amellett, hogy a verset Bogátinak tulajdonítsuk.

A Septuagintával való kapcsolat azonban más szöveghelyek esetében éppen hogy 
cáfolható. A Gen 49,12 fordítása Bogátinál a Vulgata változatával egyezően: „Szeme az 
bortúl úgy veresedjék, / Mint az sok tejtől foga fejéredjék.” (21. strófa) Ezzel szemben 
a Septuaginta bortól csillogó szemet és, a tejnél is fehérebb fogat szerepeltet. A 30. 
strófa Naftalit mint szelíd szarvast említi, akinek szavára a pogányok megbékélnek. 
A Septuaginta kivételével mindenütt a szarvasmetafora szerepel, a Septuaginta ezzel 
szemben faághasonlatot hoz. A nevek írásában található apró eltérések is a Vulgatá-
hoz közelítik a fordítást: Bogátinál és a Vulgatában Zabulon és Neftali, a Septuaginta 
változatában Zebulon és Naftali szerepel, bár a Septuaginta különböző kiadásaiban 
itt is tapasztalhatók eltérések.

További kutatások talán meghatározhatják a pontos forrást, ezek híján azonban annál 
több nem jelenthető ki biztosan, hogy e versek több Biblia-kiadás alapján készültek.

11–12 Hogy Egyiptusban el ne takarja, / De Ábrahámhoz, Izsákhoz iktassa – ne 
Egyiptomban temesse el, hanem ősei, Ábrahám és Izsák mellé (Gen 47,29–30)

18 a Kánaán szó, a szótagszám tartása érdekében „kánán”-nak ejtendő
23 Lábán – Jákob nagybátyja, az ő két lányát, Leát és Rákhelt vette Jákob feleségül
29 Manassés – József legidősebb fia
30 Efraim – József második fia
41 Ruben – Rúben, Jákob és Lea elsőszülött fia. Atyja ágyasával Bilhával (Jákob 

két másik fiának, Dánnak és Naftalinak anyjával) hált, s az eset Jákob tudomására 
jutott (Gen 35,22), ezért megvonta tőle az atyai áldást.
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53–56 Simeon és Lévi – Jákob és Lea második és harmadik fia. Amikor húgukat, 
Dínát Sikem megerőszakolta, Sikem apja feleségül kérte Dínát fiának. A házasság fel-
tételeként Jákob fiai azt kérték, minden városbeli férfi metélkedjék körül. Amikor a 
férfiak még a „seb fájdalmában voltak”, Simeon és Lévi a város teljes férfilakosságát 
lemészárolták (vö. Gen, 34). Jákob ezért az áruló, gyilkos tettért tőlük is megtagadta 
az áldást.

55–56 Sikem – Sekem, ugyanígy említi Bogáti – és nem csak ő – azt a települést, 
mely mellett Jákob földet vett a város urától, Hámortól (Gen 33,18–20) és Hámornak 
fiát, aki Jákob lányán erőszakot tett (Gen 35).

63 Simeon és Lévi törzsének feloszlására utal. Simeon törzse Júdáéba olvadt be, 
a Léviták nem kaptak földet, az Úr szolgálata lett feladatuk.

65 Júda – Jákob és Lea negyedik fia. Mivel három bátyja eljátszotta az atyai ál-
dást, Júda lett az áldáshordozó, Izráel legjelentősebb törzsének feje. Dávid, Salamon 
és Krisztus őse (vö. Mt 1,3–16 és Lk 3,23–33).

66 legfeljebb – mind között a legjobban 
73–76 A strófa a Gen 49,10 versnek megfelelő szöveghely. Már fordítása is, de 

értelmezése végképp problematikus. A Septuaginta a héber Siló szót „jod” nélkül „övé” 
jelentésűnek értelmezi, más fordítások, értelmezések a Silót tulajdonnévnek (helység 
vagy személynévnek) gondolják.

78 bővös – bőséges
86 Zabulon – Zebulon, Jákob és Lea fia
87 Sidon – Szidón kikötőváros a Földközi-tenger partján. Zebulon törzse ettől 

jóval délkeletebbre telepedett meg, és a város Áser törzséhez tartozott.
89 Isakár – Izsakhár, Jákob és Lea fia
90 ünkéjén – önként, magától. Lásd még a Szenterzsébeti Bogáthi-kódex 8. zsol-

tárának ötödik strófáját: „Nem mondhatja tehát az Istentelen / Csak ezt nézze, hogy 
sohul Isten nincsen, / Minden állat csak ünkéjén lött legyen, / Csak történet, az mi 
esik emberen.”

91 rabotás – robotos, munkás
97 Dán – Jákob és Bilha fia
109 Gád – Jákob és Zilpa fia
113 Áser – Jákob és Zilpa fia
117 Neftali – Naftali, Jákob és Bilha fia
121 József – Jákob és Rákhel fia
132 ki tanácsából drágából kitartá – az Úr segítségével túlélte az ínséget. A sor a 

Genezis 42. caputjára utal.
141 kihasonlál – kihasonlik; a többitől elválik, különbözik
145 Benjámin – Jákob és Rákhel legkisebb fia
147 holval – reggel
147 mely gyors – olyan gyors
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B.
MÓZES GYŐZELMI ÉNEKE

Kéziratos forrása: „Carmen Mosis Epinicion. Exod[us] 15.” Szenterzsébeti Bogáthi-
kódex 156r–156v – S  22. – A szövegkiadás élére a latin cím magyar fordítását 
helyeztük.

RPHA 2016
Strófaképlete: a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5)
Dallama: RMDT I, 195/II. A nótajelzés Ilosvai Péter Nagy Sándor-históriájának 

kezdősorára vonatkozik (RPHA 692). Ennek dallama nem maradt fenn, de valószínű-
síthető, hogy a „Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról” kezdetű háromsoros zsoltár-
parafrázis (RPHA 691) dallamának kibővített változata. Lásd erről bővebben a dallam 
jegyzetét (RMDT I, 562–4).

Akrosztichon: UI DOLOGROL UI ENEK KELJEN

A SZERZŐSÉG KÉRDÉSE
A szerzőségről lásd a Jákob testamentuma (9A) jegyzeteit.

A VERS FORRÁSA
A vers az Exodus 15. caputjának verses feldolgozása. Pontosabb forrásmegha-

tározásra nem lehet fogódzót találni. Gyaníthatóan a Biblia görög és latin fordítása 
egyaránt Bogáti előtt feküdt.

2 hogy váltá – hogy megváltotta, megszabadította
8 dobbal ezt mondá – Az Ex 15,20 verse alapján mondja Bogáti, hogy ez egy 

dobbal kísért ének. Vö. 82. sor
13 gyámolom – támaszom
14 minem – bizony
16 űtet uralom – őt tartom uramnak
55 megváltottidat – azokat, akiket megszabadítottál
56 szent hegyedről – Valószínűleg másolási hiba: az Exodus szövegében ugyanis 

nincsen hegy. A strófa alapjául szolgáló versben (Ex 15,13) szent hely szerepel. Ere-
detileg ez állhatott a versben: „Szent helyedre juttatsz, hisszük egy szódat”.

59 Edom hercegi – edomiták, Ézsau leszármazottai, a Holt-tenger déli részének 
népei

60 moábok – moábiták; Moáb (Lót idősebb lányától született fia) leszármazottai, 
a Holt-tenger keleti részén élő nép

63 rémlésben – rémületbe
66 vesztegljenek – meg se mozduljanak
76 végiglen uraság – örökkévaló isten
81 Mirjám – Mózes és Áron nővére
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85 versent... mondá – egymással versenyezve dicsérjétek. Ilyen értelemben szere-
pel a 147. zsoltár ötödik strófájában: Renddel ezt egymás után s versent dicsérjétek, / 
Ennek új dolgait velem köszönjétek, / Hegedűvel és lanttal ezt zengedezzétek, / Hogy 
az csodatevő, úgy énekeljétek. (A Szenterzsébeti Bogáthi-kódex szövegváltozata). 
Bogátinál e két előfordulást leszámítva a szó jelentése pejoratív, igaz, ott a szó főnévi 
alakját használja; a versenyes (versengő, konok, magában bízó) lényegesen gyak-
rabban fordul elő nála is és a XVI. századi költészetben általában, elég csak Tinódi 
részegkatalógusára gondolni: „Alázatos, békességes az egyik részeges, / A második 
csak garázdás és oly versenyes, / Imádkozik és bűnén sír harmad részeges.” Tinódi 
Sebestyén, Sokféle részögösről (RPHA 1267).

C.
BEOR KÚTJA

Kéziratos forrása: „Numeri cap[ut] 21.” Szenterzsébeti Bogáthi-kódex 157r–157v 
– S  22. – A magyar címet a vers szövegéből vettük: 51. és 55. sor: „Beor kút”.

RPHA 2015
Strófaképlete: a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5
Dallama: RMDT I, 213. A nótajelzés a Nagy hálát adjunk az Atya Istennek (Há-

lát mi adjunk az Atya Istennek incipittel is) kezdetű népszerű gyülekezeti énekre utal 
(RPHA 487).

Akrosztichon: PERPETUUM KARMEN

A SZERZŐSÉG KÉRDÉSE
Lásd a Jákob testamentuma (9A) jegyzeteit.

A VERS FORRÁSA
A vers forrása a címirat szerint Mózes negyedik könyvének huszonegyedik caput-

ja. Az azonban egészen bizonyos, hogy Bogáti a vers írásakor nem csak a Vulgata 
szövegét használta. Hogy a Septuaginta szövegváltozata előtte feküdt-e, mint a többi 
vers írásakor, nem igazolható, mindazonáltal valószínű, de megengedhető az is, hogy 
merített a középkori rabbinikus irodalomból. A Biblia szövegváltozatában nem, a 
rabbinikus szövegekben viszont szerepel a Be’ér melletti kút kapcsán született legen-
da, mely szerint ez a kút lenne Mirjám kútja. A Bogáti-versben szereplő kút ugyanis 
nagyban emlékeztet erre a csodás víznyerő helyre, mely Izrael fiait Mirjám életében 
mindenhová elkísérte vándorlása során (vö. 11–12. strófa). A rabbinikus hagyomány 
követésével szemben felhozható, hogy a vándorló kút Pálnál is megjelenik (1Kor 10,4). 
Megeshet, hogy Bogáti a páli, lelki italt kínáló kút motívumát alakítja olyan formára, 
mely megtévesztésig hasonlít Mirjám kútjára. Bogáti ugyanis nem minden elemében 
veszi át azonban a Mirjám-legendát, ahogy a Szentírás szövegét sem követi szolgaian. 
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A kút elapadását nem Mirjám halálához, hanem a vízben gazdag vidékre érkezéshez 
köti, sőt az egész versben meg sem említi Mózes nővérét (azt a Mirjámot, akinek az 
előző dicsőítő vers végét szájába adja), a hálaének terjedelmét viszont az azt megelőző 
és követő szöveg epikus elemeinek beiktatásával kibővíti (lásd lentebb). Figyelemre 
méltó az is, hogy maga a vers és a konkrét dicsőítőének is az egyiptomiaktól való 
szabadulás említésével kezdődik, tehát azzal, amiről a kézirat előző szövege szól. Ez 
ilyen formában nem szerepel a 21. caputban. A cél mintha a versek közötti kohézió 
megteremtése lenne, ez esetben Mirjám személye is erősíti kapcsolatukat. Másrészt a 
csodás szabadulásra való emlékezés az ószövetségi zsidó nép számára Isten hatalmá-
nak és jóságának legfőbb argumentuma és hivatkozási pontja (vö. a Tízparancsolat 
megfogalmazásával), ez jelenik meg az 5. strófában is.

A Perpetuum carmen voltaképp nem a vers címe – Bogáti, amint zsoltárfordításá-
ban is megfigyelhetjük, a verseit argumentatív akrosztichonnal (P , Bogáti) készíti 
el. Ezek az akrosztichonok a versek előtt majd minden esetben kiemelésre kerülnek. 
Fontos megjegyezni, hogy az a cím (Puteus Beor), melyen az RPHA szerepelteti a 
verset, a Szenterzsébeti Bogáthi-kódexben sehol sem olvasható.

Az RPHA műfajbesorolása, miszerint a vers bibliai históriának volna tekinthető, 
szintén kommentárra szorul. Noha a szöveg forrása valóban a Szentírás, és epikus 
jellege is nehezen vitatható el, mégis komoly műfaji súlypontáthelyezés történik a 
versben. Míg a forrásul szolgáló caput Izrael vándorlását meséli el úgy, hogy a Be’ér 
városa mellett felfakadó kút láttán a zsidók dicsőítő énekre fakadnak, Bogáti már a 
vándorlás állomásainak elbeszélését is a vándorlók szájába adja, és egyéni invenció-
ja szerint bővíti azt dicsőítő elemekkel, a szöveget óhatatlanul a lírai műfajok felé 
mozdítva ezzel.

1–8 Bogáti elhagyja a caput elején szereplő győzelmet, melyben Izrael meg-
semmisíti ellenségeit.

7 Kristusát – A Krisztus szó jelentése a szövegben, amint Bogáti zsoltárfordításában 
is, egyszerűen ’felkent’. E helyütt csak Mózesre vonatkozik, Jézus Krisztusra nem.

9–12 Bogáti a történetnek csak egy részét dolgozza be a versébe. A Numeri, vagyis 
a Számok könyvének (valójában számadatokról, számlálásról, népszámlálásról van szó) 
vonatkozó helye (Szám 21,4–9) lényegesen bővebb: Az elégedetlenkedő zsidókra Isten 
tüzes kígyókat küld, melyek sokakat halálra marnak. A bűnbánók Mózeshez fordul-
nak, aki az Úrhoz könyörög. A könyörgésre válaszul Isten megparancsolja Mózesnek, 
hogy készítsen rézkígyót, és tűzze fel póznára. Ezután azok, akiket kígyó mart meg, 
ha a rátekintettek a rézkígyóra, életben maradtak.

13 Arnon – Moáb északi (az emóriakkal közös) határfolyója, vö. Szám 21,13
16 zajga – hangos zajt keltett, itt vsz. hangosan énekelt
23 Ár – város az Arnon folyó partján
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38 tanácsok – tanácsosok
49 Mattanot – Mattáná. Nehezen azonosítható földrajzi hely, vélhetően Moáb 

földjén. (Szám 21,19–20)
51 Beor kút – A héber szövegben (Szám 21,16) a be’ér szó szerepel, melynek 

jelentése kút. Mivel a Bibliában gyakoriak azok a helynevek, amelyek az ott találha-
tó nevezetesebb földrajzi elemről kapták a nevüket, nem egyértelmű, hogy valóban 
létezett-e ilyen nevű hely. Mindenesetre a modern fordítások Beer (Beér, Ber) hely-
névhez kötik a kutat, mely a zsidók vándorlásának egyik állomása volna. Bogáti Beor 
kutat említ, ami azért érdekes, mert a Beor alak a Szentírás semelyik fordításában nem 
szerepel. A nehézséget csak fokozza, hogy a később önállóan feldolgozott, Bálámról 
és Bálákról szóló történetben találkozunk egy Beor nevű szereplővel: Bálám apját 
hívják így. Hogy Bogáti tudatosan használja-e a szót itt is ilyen formában, ezzel is 
kapcsolatot építve versei között, vagy egyszerű szövegromlásról, másolói hibáról van 
szó, nemigen lehet eldönteni.

60 A vers zárlata szerint a szöveg egy epiko-lírikus Mózes-monológ. A bibliai 
caput ilyen értelmezése nagy valószínűséggel Bogáti saját leleménye, némiképp em-
lékeztet a zsoltárfeldolgozásoknál használt módszerére.

D.
AZ EMOREUSOK ÉNEKE

Kéziratos forrása: „Carmen Amorrhæum. Num[eri] 21.[28-ból javítva].” Szent-
erzsébeti Bogáthi-kódex 157v–158r – S  22. – A szövegkiadásban a cím magyar 
fordítása olvasható.

RPHA 2017
Strófaképlete: a7, a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6)
Dallama: nem ismert (vö. RMDT I, 761). A nótajelzés Dancka városára, azaz a 

mai Gdańskra utalhat.
Akrosztichon: VIKTORIAA

A SZERZŐSÉG KÉRDÉSE
A szerzőségről lásd a Jákob testamentuma (9A) jegyzeteit.

A VERS FORRÁSA
A vers a Numeri, azaz a Számok könyve 21,21–30 verses feldolgozása.

A VERS MŰFAJA
A vers, amiképpen a korábbiak is, az RPHA műfaji rendszere szerint bibliai história. 

A korábbiakhoz hasonlóan itt is jelen van egy markáns epikus vonulat, azonban nem 
hagyható figyelmen kívül az, hogy a puszta történetmesélés helyett milyen eljárást 
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követ Bogáti. Ahelyett, hogy a históriás énekekre oly jellemző lineáris történetme-
sélést juttatná érvényre (ehhez elég lenne szolgaian követnie forrását), a linearitást 
megbontja, és nem is külső nézőpontot érvényesít a szövegben. Az első két bevezető, 
a kontextust kijelölő strófa kivételével a szöveg az öntelt, saját magában bízó emo-
reusok monológja, ahogy istentelenként más istentelenek leigázásán gúnyolódnak. A 
vonatkozó bibliai caput időrendi logikáját felborítva Bogáti korántsem kimódolt, ám 
módfelett röviden fogalmazott csattanóval zárja versét (Az kevélység ezt mondá, / Azért 
Szihon királt az Úr rontá, / Azután Mózes kezében adá [33–35. sor]). Az így előálló 
vers, noha részleteiben pontosan visszaadja magát a történetet, azt mégis példázattá: 
az önhitt istentelenség rossz példájává írja, s mindezt úgy teszi, hogy az akrosztichon 
VIKTÓRIA szava, maga a pogány győzelemfogalom válik paródia tárgyává, a vers 
pedig inkább lírai, semmint epikus műfajúvá lesz.

5 Sehon – Szihon, az emoreusok (amoriták) királya
6 amorrh – emoreus (amorita); nép a Jordán partján, Izrael szabad átvonulást kér 

a földjükön, de ezt megtagadják tőle. Mózes – e vers tanúsága szerint is – csatában 
győzi le őket, később Józsuétól szenvednek komoly vereséget (Józs 11,1–14).

6 Moáb – az Arnon folyótól délre és a Jordántól keletre fekvő területeket uraló, 
Lót saját nagyobbik lányának nemzett fiától, Moábtól származó nép

9 Hesbon – Szihon király városa; korábban moábita város, melyet az emoreusok 
elhódítottak

16 Ha kél – ha felkel, ha ránk támad. Nem kizárható a „ha kell” értelmezés sem, 
a Biblia alapján egyik sem igazolható, kiadásunkban a bonyolultabb alak mellett 
döntöttünk.

18 moábi Ár – Ár-Moáb, város az Arnon folyó partján
21 rútol – rútul, csúfosan
23 Kámos – moábita istenség, bálvány
29–32 Ebben a strófában az emoreusok által elpusztított moábita városokról van 

szó, amelyek a Holt-tengertől keletre lévő nagyobb területet jelölnek ki.
31 valamíg újul Nofa – Nofa egy mai napig azonosíthatatlan helységnév

E.
BÁLÁM ÉS BÁLÁK

Kéziratos forrása: „Numeri 22. 23. 24.” – Szenterzsébeti Bogáthi-kódex 158r–159v 
– S  22. – A szövegkiadás élére a hagyomány és az értelem szerint megfelelő ma-
gyar címet helyeztük.

RPHA 2014
Strófaképlete: a8, a8, a8, a8, a8
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Dallama: RMDT I, 114. A nótajelzés az ismeretlen szerzőjű Izrael fiainak szám-
lálásáról való dicséret kezdősorára vonatkozik (RPHA 921). A dallamot az 1744-es 
kolozsvári énekeskönyv alapján közöljük, de két helyen (3. sor 3. hang, illetve 5. sor 
6. hang) javítottuk a debreceni kiadások alapján.

Akrosztichon: ENKOMIUM HEBRAEORUM ET PROBRUM EKSTERORUM 
POPULORUM KANIT

A SZERZŐSÉG KÉRDÉSE
A szerzőségről lásd a Jákob testamentuma (9A) jegyzeteit.

A VERS FORRÁSA
A vers a Számok könyve 22–24 verses feldolgozása. Bogáti a Vulgata mellett va-

lószínűleg használta a Septuaginta szövegét is. Egy halvány nyom utal erre a Sep-
tuaginta a Vulgatával szemben bivaly helyett egyszarvút említ, Bogáti szövegében is 
unikornis szerepel.

1–2 utalás Izrael emoreusokon (amoritákon) aratott győzelmeire (vö. Szám 21, 
21–35)

3 Moáb – az Arnon folyótól délre, és a Jordántól keletre fekvő területeket uraló, 
Lót saját nagyobbik lányának nemzett fiától, Moábtól származó nép

3 Bálák – moábita király
6 midján nép – midianiták; nomád népcsoport, mely a Moábbal határos területe-

ken élt. Noha egymással ellenséges viszonyban voltak, Izrael ellen szövetségre léptek.
7 Bileám – más alakban Bálám
11 kezek rakva – ajándékokat cipelve
11 hazol – hazul, hazulról, otthonról (vö. SzT IV, 1296)
15 megejtenék – legyőznék
20 szándok – szándék
23 színt viselé – színlelt, abban bízott, hogy az Úr megmásítja korábbi elhatározását
26 Istent változni tanítja – azt gondolja, hogy Isten [döntése] változni fog
32 búsult – haragudott
37 igen vágja – jól megveri
63 aránszom – arányozom, vélem, gondolom
110 kornis – unikornis. Eredetileg re’ém szerepel a szövegben, amely egy bivaly-

fajtát jelöl.
122 mint oroszlán nagy búsulva – dühösen, mint az oroszlán
136 Beor – Beór: Bálám (Bileám) apja
160 Amálek népe – amálekiták, pogány nép, Izrael gyakran került vele össze-

tűzésbe
181 megbúdult – megbódult, megharagudott
183 kételen – kénytelen, akarata ellenére
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186 Petorában – Petorban, Petor Bileám szülővárosa az Eufrátesz partján (Szám 
22,5)

199, 206 szarvát – dicsőségét
208 Sét szép maradékját – Moábot nevezi itt így a Szentírás. Nem tudni, hogy a 

Sét (Szét) megnevezés itt pontosan kire utal, egy moábita törzs nevének tartják. Bile-
ám jóslatait Dávidra szokás érteni, a felsorolt népek legyőzése az ő nevéhez köthető.

211 ozton – aztán
211 Edomra – Edom Moábbal szomszédos népcsoport
212 Seir – Szeir, edomiták által lakott vidék
221 Cines – keneusok, a midianiták törzséhez tartozó csoport
227 Assur – Asszíria
236–250 Ez a szakasz a Bibliában a Szám 24,24-nek felel meg. Ott Kittim part-

jairól érkező hajókról van szó. Kittimet először Ciprussal, majd az Égei-tenger szi-
getvilágával, Macedóniával, de később a Római Birodalommal is azonosították. A 
Vulgata is Itáliát említ ezen a helyen. Bogáti itt apokaliptikus narratívába ágyazza e 
lehetséges feloldásokat: a nagy birodalmak egymást váltva uralkodnak a zsidókon, 
de végül mindegyik elpusztul.
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JÓB KÖNYVÉNEK PARAFRÁZISA

Kéziratos forrása: „Paraphrasis Libri Job.” Szenterzsébeti Bogáthi-kódex 3r–35r 
– S  22 – A szövegkiadás élén a latin cím magyar megfelelője áll.

Modern kiadása: B  F  M , Jób könyve, in V  II, 357–441.
RPHA 1181
Terjedelme: 582 strófa, az akrosztichonból következtethetünk arra, hogy egy strófa 

kimarad a Szenterzsébeti Bogáthi-kódexből.
Strófaképlete: a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)
Dallama: RMDT I, 35. Az első nótajelzés Tinódi Sebestyén A szalkai mezőn való 

viadalról szóló históriájának kezdősorára vonatkozik. (RPHA 1355) Az első alternatív 
nótajelzés Dézsi András szerzeményére, Az ifjú Tóbiás házasságáról való históriára 
utal (RPHA 958), amelynek dallama: RMDT I, 22. A harmadik nótajelzés későbbi be-
toldás, Nagybáncsai Mátyás József-históriájának kezdősorára vonatkozik (RPHA 707). 
Érdekes adalék, hogy míg Bogáti 102. zsoltárának esetében a legtöbb kézirat szintén 
a Támaszta az Isten kezdetű éneket adja meg, addig a Szenterzsébeti Bogáthi-kódex 
másolója két másik nótajelzést használ. Úgy látszik, hogy nem volt ismerős számára az 
eredetileg megadott nótajelzés, és ezért adott meg egy lehetséges alternatív dallamot.

Akrosztichon: PASIPHILO PUERO FESTIVO TRISTIS ADEMTO / KAUSSAM 
JMMATURA DE NEKE KUAERO PATER / KUAERO SIMULKUE BONUM 
TAKITUS KONTEMPLOR IJOBUM / TAM FUIT IS PATIENS KUAM FUIT 
ET SAPIENS / JUSTITIAENE DEI EST KUOTIES PIUS ARDUA PERFERT / 
VIR MALA PEKKANTES NULLA RUIINA KUATIT / ANNE OKKULTA HE-
BETI RATIO ET SAPIENTIA MENTI / VERSAT ET EKSPLOORAT SAEVUS 
UTRUNKUE LABOR / KUAESTIO VISENTES ADFLIKTUM EKSERKET 
AMIKOS / AEGER IJOBE LIKET VINKIS UBIKUE TAMEN / SIK HUMA-
NA GRAVI PATEFIT SAPIENTIA KASU / KUIDKUE VALENS NEKUEAT 
KUIDKUE ANIMA AEGRA KUEAT / INDE SUPERVENIENS DUBIAM DEUS 
ARBITER AEKVUS / [D]ISKERNIT KAUSSAM FITKUE BEATUS IJOB / 
PRIDEM KOEPTA KUIDEM SED TEMPORE KONDITA PESTIS / HAEK 
VOLFGANGE TUA KARMINA KORNIS HUMO (T)

„Cselekmény, ajánlás és a versfők:
Gyönyörű fiamat, Pasiphilust elvesztve, gyászoló apaként kérdezem, miért kellett 

ily korán meghalnia. Kérdezem, s ugyanakkor magamban felidézem a derék Jóbot: 
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annyira volt ő türelmes, amennyire bölcs. Ez hát Isten igazsága, hogy az igaz ember 
akárhány kegyetlen kínt áll ki, míg a vétkezőt semmilyen rontás nem gyötri? Az igaz-
ság és bölcsesség talán rejtve marad a tompa elme előtt, s a dühös kín nem leplezi 
le? E kérdés bántja a gyászolót látogató barátokat is, ám te Jób, győzöl úgyis, bár-
mennyire szenvedsz is. Az ember bölcsessége a tragédiában nyílik meg, s a szenvedő 
lélek elviseli azt, amit az egészséges nem bírt. S jön majd a méltányos bíró, Isten, 
ítél a pörben, Jób pedig üdvözül. Kornis Farkas, tiéd e vers alázattal, mit korábban 
kezdtem, de a dögvész alatt végeztem be. [Fogadd ez éneket, melynek értelme még 
a zsidóknak is nehézkes, ítéld méltónak magadhoz és vedd jó néven.]” (P  
G  fordítása.) – A „héber értelemre” való hivatkozás itt csak annyit jelent, hogy 
Bogáti többnyelvű forrásaiból értesült az eredeti textus nehézségeiről.

A VERS CÍMZETTJE
Az akrosztichon utolsó disztichonja Kornis Farkashoz (H , Hit és hatalom, pas-

sim) szól: „haec, Volfgange, tua carmina Kornis humo.” Bogáti baranyai tartózkodása 
után 1584. január 4-én Tordán jegyzi be Pasiphilus nevű fiának születését, akinek ez 
év augusztus 27-ei halála miatt kezdi el lefordítani a Jób könyvét. Így szól a kolofon:

„Tordán keseredék, az ki ezt gondolá,
De nagy döghalálkor eszében forgatá,
Székelyfölden végezé és magyarnak adá,
Ezerötszáznyolcvanhat esztendőben írá.”

Ebből és az akrosztichonból következtethetünk arra, hogy Kornis Farkas homo-
ródszentpáli udvarában fejezi be a Tordán elkezdett fordítást. Kornis Farkas mecena-
túráját a későbbiekben is élvezte, 1589-es Apocalypsis-kommentárjának előszavában 
is megemlíti.

VERSELÉS
A Jób-parafrázis nótajelzése: „Támaszta az Isten az keresztyénségre”, Tinódi Se-

bestyén Az szalkai mezőn való viadalról című históriájára utal. A hozzá tartozó dallam, 
amely a saját korában fametszetű kottával jelent meg (T  S , Krónika, 
Kolozsvár, 1554.), azért különösen érdekes, mert a ritmusa nem felező tizenkettes, 
azaz nincs benne középmetszet. Az alternatív nótajelzés a „Tobiae” valószínűleg 
Székely Balázs „Jersze, emlékezzünk most mi nagy dolgokról” kezdetű, Szent Tó-
biás históriájára (RPHA 662) utalt (Hoffgreff-énekeskönyv, azaz: Históriák a Szent 
Bibliából, Kolozsvár, 1556), ám mellé az Ifjú Tóbiás históriájának kezdősorát írták: 
„Minden embert erre szívem szerint intek.” A Szent Tóbiás dallama és ritmusa pedig 
éppen abban hasonlít az elsőként megadott Tinódi-dallamra, hogy abban sincs ritmi-
kai sormetszet. Lásd: RMDT I. 15. (A dallamok között, 10c számon, ezt is közöljük.) 
Bogáti tehát nagy valószínűséggel tudatosan választotta a Jób-parafrázishoz ezeket 
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az ad notamokat. Erről árulkodik az is, hogy a versek szövegében több helyütt nincsen 
a sorokban középmetszet.

Kodály Zoltán éppen ezzel a két dallammal szemléltette a recitáló előadásmód 
mibenlétét: 

„A Tinódi-féle 12-es dallamok átírása mai ütemekbe nem nehéz. Bár ütemvonal 
akkor még nem volt szokásban, a »semibrevis«-ek és »minimá«-k önként sorakoznak 
a népdalban is gyakori 4+2 ütemekbe. Egy dallama van, amelyben ez az ütemezés 
nem vihető keresztül: Az szalkai mezőn való viadalról szóló éneké. […] Látnivaló, 
hogy a tíz első dallamhang ritmusa meglehetősen rugalmas, nem követel, sőt szöveg-
gel előadva nem is tűr meg állandóan egyféle szoros ütembeosztást, hanem könnyen 
alkalmazkodik a szöveg váltakozó ütemeihez. Mindez arra mutat, hogy a Tinódi-me-
lódia ritmusa, az Argirus-nótáéval és hozzá hasonló népi 12-esekével azonos. Ezt az 
egyezést világosan jelzi a Tinódi írásmódja is. Tíz egyforma rövid, két hosszú hang; 
az első félsort nem választja el caesura a másodiktól, egyhuzamban pereg le a tíz első 
szótag, a két utolsó meglassúdik. Van-e ennél természetesebb módja a recitáló előadás-
nak? És valóban, recitáló jellegű népi dallamainkban a 12-es mellett még háromféle 
terjedelemben találunk hasonló menetű sorokat.” K  Z , Árgirus nótája, 
Ethnographia, 31 (1920), 25–36.

A VERS FORRÁSA
A Jób könyve az Ószövetség protokanonikus könyve, ám töredékessége miatt 

szövege nehezen értelmezhető. Jeremiásra való utalásaival a babiloni fogság utánra, 
de legkésőbb Kr. e. 200-ra tehető szereztetési ideje. Hagyománya azonban sokkal 
korábbról eredeztethető; az úgynevezett bölcsesség-irodalom sumér, akkád, egyipto-
mi alkotásai is rokonok a Jób könyvével, bár megoldásában ez egyedi. (F , 
Read ing Biblical Poetry, 175–188; új kommentárja: J. P. F , The Book of 
Job in Form. A Literary Translation with Commentary, Leiden, 2012.) A polemizáló 
középső részt kerettörténet fogja közre, amely a bűntelen ember szenvedését mutatja 
be. A vita dialogikus szerkezetével értekezik emberi és isteni erkölcsről, a szenve-
dés okairól. Szövege a Septuagintában és egy maszoréta szövegben maradt fenn. 
A Septuaginta 180 verssel rövidebb, ám a maszoréta változat is sok hibát tartalmaz. 
A kihagyások tudatosak, egy a Septuaginta forrásának gondolt héber változatra 
vezethetők vissza. (M  L , The Book of Job. A Biography, Princeton, 
2013.) Jób könyvének tekintélyes exegetikai irodalma van, a középkortól a kora 
újkorig számos zsidó és keresztény kommentár keletkezett róla, például Maimo-
nidész, Szent Ágoston, Nagy Szent Gergely és Kálvin János tollából, hogy csak a 
leghíresebbeket említsük (S  E. S , Where Shall Wisdom Be Found? 
Calvin’s Exegesis of Job from Medieval and Modern Perspectives, Chicago, 1994; 
N  S  G , Moralia. Bibliakommentár Jób könyvéhez, ford. B  
G  OFM, Bp., 2000; R  E , The Book of Job in Medieval Jewish Phi-
losophy, Oxford, 2004). Kommentárok Jób könyvéhez: D  Lajos, Jób köny-
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vének magyarázata, in Jubileumi kommentár I, 499–532. Roy B. Z , Jób könyve, 
in A Biblia ismerete III, 103–191.

Bogáti szerkezete nem azonos a latin forrásokéival, egyedül a Septuagintával 
mutat rokonságot, mivel a 41. rész első tíz verse még a negyvenedikhez sorolódik 
mindkettőnél. Dán Róbert hívja föl a figyelmet arra, hogy Bogáti Jób-parafrázisá-
ban nehéz pontos forrást találni. Nála Jób újabb lányainak neve: Jemina, Cassia és 
Kerenhapukka. A neveket csak külön-külön lehet felfedezni a forrásokban, innen is 
sejthető, hogy több forrást használva készítette el Bogáti fordítását, amelyek között 
a Septuaginta és a Vulgata biztosan ott volt. Héber szövegeket nyelvtudás híján nem 
használt Bogáti, erről az Énekek énekében nyilatkozott. Dán feltételezi, hogy Bo-
gáti esetleg felhasználta Sebastian Münster bibliakiadását, valamint Jób könyvének 
targumát is, amely könnyen elérhető volt számára valamely többnyelvű forrásban, 
Arius Montanus bibliakiadásában vagy az Augustus Justinianus-féle Octaplában 
(D , Humanizmus, 178–179.). Bogáti több forrásból merítő, meglehetősen egyéni 
szövegformáló módszere a Jób könyvének parafrázisa elkészítésekor nyilvánvalóan 
hasonló volt ahhoz az eljáráshoz, amelyet az Énekek éneke jegyzeteiben részletesen 
bemutattunk.

9 tapasztala – megérintett
11 urvosságot – orvosságot
19 Husországban – Úz, Jób szülőhazája, azonosíthatatlan hely. A „Hus” a latin 

források olvasata, a héber eredetiben „Úc” áll (D , Humanizmus, 178.). 
24 fejősszamár – hogy a szamarak nőstények lennének, csak a Septuaginta szöveg-

változatából derül ki (onoi théleiai nomades pentakosiai: ötszász pusztai nőstényszamár)
25 szerrel – sorban
26 Szép három húgokat lakásra béintik – a húgaikat is meghívják a vendégségbe
28 mennyen – amennyien
34 szentek – „A kanonizált szövegekben csak Elohim fiairól esik szó. Bogáti 

szavaiból úgy tetszik, hogy a szentek – ezzel a szóval illette korábban mindazokat, 
akik szerinte a helyes hitet vallották, előbb a zsidók, később az unitáriusok – össze-
gyűltek az égben, és ebben a társaságban léptek elő isten fiai, köztük a Sátán is.” (D , 
Humanizmus, 178.)

52 Bár ha meg nem átkoz – A héber eredetiben ezen a helyen egy „áld” értelmű 
eufémikus kifejezés áll, ezt követi a latin is. Bogáti azonban kikövetkezteti az eredeti 
értelmet, és a logikailag indokolt „átkoz” szót használja. (D , Humanizmus, 178.)

62 Sábai tolvajok – sábeusok, délnyugat-arábiai kereskedő nép
70 Káldea – az Újbabiloni Birodalom
110 Eredjsze – nosza eridj, ugyan eridj már!
129 Temérdeki setét – hatalmas sötétség 
157 idétlen – koraszülött
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157 be – talán: ’beh’, indulatszó
160 pallér – eredetileg építész, munkavezető, itt valószínűleg felvigyázó, őr
160 pallértól – felügyelőtől
161 világra – fényre, K : „Mért is ád az Isten a nyomorultnak világossá-

got”? (Jób 3,20)
175 es – is
180 elestet – elesettet
180 iszamót – elcsúszót
182 Megcsököntél – csökönyössé váltál
183 Tetszik, hogy hasznodért jámborságod tartott – úgy látszik, csak számításból 

voltál istenfélő
194 té-s-tová – ide-oda, össze-vissza
230 faggatja – gyötri, ingerli
233 Erős gyükerezvén én istentelent láttam – A Biblia e helyütt a Zsoltárok köny-

véhez ad korrespondanciát (Zsolt 37,35–36). Bogáti parafrázisában, a Szenterzsébeti 
Bogáthi-kódex szövegváltozata szerint: „Én azt már megértem, a gonosz hogy vesze, 
/ Ki úr, kazdag vala, hatalmas, míg éle, / Mint egy tekintetes, magas, zöld fa, neve, / 
Kit hogy ne csodálna, senki nem tűrhete. // Tekéntém meg egykor, tehát híre sincsen, 
/ Elmenék mellette, keresém s hát nincsen, / Az istentelennek de tekénts meg végét, / 
Mint az hízott barmot, veszél várja nőttét.”

236 Perit segéd nélkül veszti – nem lesz, aki mellé álljon
246 Nem egy történetből – nem véletlenül
263–264 Sőt nappal, mint éjjel magát megakasztja, / Délben hogy kezével útát 

tapogassa. – Napvilágnál is csak vakon, tapogatózva jár.
274 kiiktat – kijuttat
279 drága – drágaság
284 csendez – csendben van
312 tyúkmont - tyúktojást
336 csököntem – csökkentem
352 Témán – Város, innen származik Elifáz. – A modern héberben a Témán szó 

Jement jelenti.
352 Sába – város Simeon törzsi területén
383 Mint az izzadt szolga árnyékot fejének – A következő sor „kíván” igéje az 

állítmány.
410 nyegjék – nyögjön
415 lassódnom – lassúdnom, lecsendesednem, pihennem
420 lá – ládd
428 Medgyek – Mit tegyek?
451 bódogbnak – boldogabbnak
464 kik csak szín tartották – akik nem igazán hittek
478 újol – újul, új erőre kap
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501 Fiastyúk, Kasza húgya – a Pleiades és az Orion csillagkép. Az előbbi Fjas-
tyúknak ejtendő a helyes szótagszám érdekében; a Kasza húgya másként Kaszáscsillag 
(vö. 2018. sor)

522 prókátorom – szószólóm
529 latrit – latorjait
529 hertelen – hirtelen, váratlanul és gyorsan
535 postánál – lovas futárnál
558 megbocsátom – kiengedem
568 együnknek – egyikünknek, valakinek mi közülünk, itt: nekünk
575 agyagból miképpen felszerzél – testté formáltál agyagból
578 ölgyelétél – elgyelítél, egyengettél
589 szarvat nem emelek – nem támadok rád. Ilyen értelemben a Psalteriumban: 

„Rám támadott az is immár, ki legjobb barátom vala, / Kivel együtt öttem-ittam, egy 
házba lakoztam vala, / Szarvat emelt pártosokkal, kezét ellenem felhúzta.” (41. zsoltár, 
10. strófa, a Szenterzsébeti Bogáthi-kódex változata)

596 tanó – tanú
596 Mint oly tanóiddal ismét rám állanál – újra rám bizonyítanád bűneimet; vö. 

K : „Megújítod a te haragodnak bizonyságidat énelőttem, megöregbíted a te 
boszúállásodat énellenem.” (Jób 10,17)

606 vegyek lelket – nyugodjak meg, legyen jókedvem
618 cselegésedre – fecsegésedre (vö. 882. sor)
646 Holval – reggel
650 előtted süvegel – fejet hajt neked
665 Iszöget – üszköt, parazsat
665 gyortyát – gyertyát
665–666 az alvónak nem, csak az ébren levőnek kell fény
683 ény – íny
717 kákognátok – kárognátok
751 szólíts elővé – szólíts elő
766 bűrt vonssza – amíg viseli az emberbőrt
785 sérbe – sírba
799 elavik – elavul, elsenyved
803 léh – lélegzik
828 hamis számban vagyon – hamis dolgok közé van számlálva
830 negédségedet – önteltségedet
848 csendez – csendben van
851 Szűk – ínséges
854 Törődik – szenved
856 inát – íj idegét
867 hiszen – a hisz ige egyes szám harmadik személyű alakja
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867 jó szerencse – Vö. az Ester dolga 494–498. és a Szkenderbég históriája 1756.  
sorához fűzött jegyzetekkel. Bogáti gondolatvilágában kiemelkedő szerepet kapott a 
sors forgandó szerencséje, a kiismerhetetlen gondviselés, a jó és rossz dialektikája, 
Fortuna antik-reneszánsz eszmeköre (H −S , 1786−1805). Dán Róbert 
rámutat, hogy az Ester dolgában Bogáti különválaszthatónak véli a jó és rossz szeren-
csét, jelen munkájában viszont elválaszthatatlanul összekapcsolódik a két ellentétes 
fogalom. Nem véletlen, hogy ebben a versezetben húsz alkalommal fordul elő a sze-
rencse szó (D , Humanizmus, 180.).

870 szöldségét – kizöldülését
882 cseleghetnék – fecseghetnék (vö. 618. sor)
883 nyegnétek – nyögnétek
893 tanóságul – tanulságul
908 öklöldezett – öklelt, viaskodott
925 Ragadt alig – alig ragyog
929 fogadjuk fel – tegyük fel, feltételezzük
934 Vö. Péld. 30,17
941 Oly ha az jámborok ezt látván ébrednek – A Bibliában ellentétes értelemmel 

szerepel. K : „térjetek meg, és kérlek, álljatok elő mindnyájan, mert nem találok 
tiközöttetek egy bölcset is.” (Jób 17,9)

969 Erős üdőkorba – Nagyon idős korában. Az erős: ’nagy’, erősen: ’nagyon’ ma 
is élő székely nyelvjárási alak (TSz I, 503.).

973 csiklye – vadászatban használatos hurok
977 Tíl-túl – mindenhol
981 kellő – kellemes
987 kiasz – kiszárad
1006 tágítom – tagadom
1009 faggat – szaggat
1043 könnybe – könyvbe
1045–1052 Ki jól tudom, hogy él, az ki bűnöm rontja… – Ez a nyolc sor Jób 

könyve legnevezetesebb verseinek fordítása (19, 25–27), amelyeket, mint fontos krisz-
tológiai helyet, nagyon gyakran idéztek („Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, 
és utoljára megáll a porom fölött, és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is 
meglátom az Istent. Saját magam látom meg, nem valaki más.”). A magyar protestáns 
főurak síremlékein, miként Dobó István tumbáján, gyakran előfordul ez a néhány sor: 
„Scio, quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die de terris surrectus sum…” 
S  I , Dobó sírja és síremlékének története, in Az Egri Múzeum Évkönyve, 
10, 1973, 227–246; G  G , „Kössünk kardot az pogány ellen...” Bp., 1986, 
53–54, 141/102. jegyzet; M  Á , Késő reneszánsz és kora barokk síremlékek 
a Magyar Királyság területén (1540–1690), in Idővel paloták… Magyar udvari kul-
túra a 16–17. században, szerk. G. E  N , H  I , Bp., 2005, 645–647. 
Ecsedi Báthory István Meditációiban idézi, mint a feltámadás ígéretét, sőt halála után 
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az ő tumbája egyik oldalfalára is ezt a szöveget vésték rá latinul. S  S -
 G , „Márvánkőben metszett írás kopik, vészhet.” Nevezetes verssorok Ecsedi 

Báthory István nyírbátori tumbáján, ItK, 115(2011) 235–245. – Bogáti fordítása itt is 
kerüli az újszövetségi értelmezést, hiszen nem a feltámadásról és a megváltásról szól; 
nála Jób még életében reméli az Istentől testének újbóli felépülését.

1075 ál – hamis
1098 harag – haragos
1119 felejmmel – feleimmel
1121 Nézzeteksze – nézzétek
1127 látomást nagyolnak – szemlátomást megnőnek
1131 héába nem űzet – hiába nem bagzik
1132 meg nem vet – el nem vetél
1149 Oztón – aztán
1151 elpall – elszór
1155 torlja – torolja
1159 hitlen – hitetlen
1205 lődöröket – lődörgőket vagy ledéreket
1223 A bibliai szövegben nem szerepel az özönvízpárhuzam. Vö. Jób 22,11
1239 finum arany – színarany
1244 Tes – te is
1262 egyedül egyet – szemtől szemben
1267 balra – északra, kelet felé nézve balkéz felé esik észak, vö. Octapla, Zsolt. 

89,13. (a héber változat latin fordításában) és Gen. 14,15
1319 Nappal házat jegyez, éjjel azt megássa – nappal kinézi és éjjel fosztja ki a 

házat
1333 Idétlen – idő előtt
1370 üregre – űrre, ürességre
1382 A bibliai szövegben nem szerepel csillagkép, vö. Jób 26,13
1413 Utánok maradtak – utódaik
1414 könyvet – könnyet
1440 gostyánt – aranydarabocskát, rögöcskét
1445 szikacskűhöz – kősziklához
1447 kovacskövekben – kavicsokban
1458 ofír arany – Ofir aranyban gazdag – nem lokalizálható – vidék az Ószövet-

ségben, Salamon király kereskedelmi kapcsolatban állt Ofirral.
1490 szikács – szikla
1511 zápját – zápfogát
1530 a Bibliában itt a fejezethatár
1536 csikézve – böngészve, magvakat keresve
1537 málvát – mályvát
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1542 Bujdosástoposz, vö. Ferendum et sperandum, 8. strófa: „Iszonyú kősziklák, 
erdők, széles puszták fejemet lappangatják” (RMKT XVII/1, 80. sz.)

1550 károlnak – károsnak ítélnek
1587 sárkányokat – K  fordításában: „A sárkányoknak atyjokfiává levék, 

és a struccmadár fiainak társokká (Jób 30,29). Az eredeti héber szövegben sakálokról 
van szó.

1601 fontba – mérlegbe
1635 Kezem megcsókolván – kézcsókot az égitestek felé dobni az imádat jele volt
1672 hadná – hagyná
1679 idés – idős
1693 íjét – íját
1702 poffadt – püffedt
1703 lélekcsapja – a hordó szelelő csapja, amikor a must forr
1746 vonagik – vonaglik
1769 paraszt – ostoba
1778 megomlott – összetört
1816 Teggyék – tetsszen, látszódjék
1821 csendesét – csendesít
1867 messzünet – messziről 
1890 Vö. Róm. 6,23
1938 Felszéllel – északi széllel
1985 holvalnak – reggelnek
2014 úzmaráz – zúzmaráz
2018 Kasza húgyot – Kaszáscsillagot (vö. 501. sor)
2030 sotulja – dugaszolja
2038 kákognak – kárognak
2057 Oztán hogy rajta szántsz – A Biblia innentől fogva egy másik vadállatról 

beszél, amelyet a Vulgata rinocerosnak, K  unikornisnak, a modern fordítások 
bölénynek értelmeznek. Bogáti továbbra is a vadszamárról beszél.

2060 hé nyárban – hév nyárban, forróságban
2062 strucc kamel – strucc madár
2063 esztrágnak – gólyának
2102 Öveddzél emberül – kösd föl az övedet
2115 Nézd az elefántot – A héber eredetiben az egyik biblikus ősszörny neve, a 

behemót áll. (Az ősszörnyekről lásd: R  G –R  P , Héber mítoszok, 
Bp., 1969, 37–43.) Ezt veszi át szó szerint a Vulgata is. A Septuaginta is szörnyeteg-
ről beszél, a standard angol Bibliában (King James Version) is a behemoth olvasható. 
A bibliaértelmezők természetesen már igen régen tudták, hogy a mitikus szárazföldi 
ősszörny neve ezúttal csupán költői megnevezése egy konkrét Nílus-vidéki állatnak. 
K  Gáspár és Bogáti is az elefántra magyarázzák a szót, amely persze egyér-
telműen a vizilovat jelenti, miként ezt az értelmezést a modern bibliafordítások nagy 
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része helyesen szövegében is érvényesíti. Nagy probléma persze, hogy a – Bogáti 
által is követett – historikus értelmezésben teljesen elvesznek a behemot szóban rejlő 
összetett teológiai jeletésrétegek.

2120 érccsű – vascső
2121 Merő – merev
2131 émette – ébren
2156 halmi – valószínűleg tollhiba
2157 Ím megmondom Cetnek egy néhány csodáját – Bogáti, miként K  

Gáspár is, cetnek fordítja a Biblia eredeti héber szövegében és a Vulgatában olvasható 
livjátán (Leviatán) szót, a mely eredetileg szintén egy mitikus ősszörnyet, a száraz-
földi Behemót vízben élő párját jelent. Valójában Bogáti tévesen nevezi cetnek, azaz 
tengeri lénynek a Leviatánt, amely, a bibliai leírás alapján, a krokodilus (ismét egy 
Nílus-parti állat) költői megnevezése. A historikus értelmezésben itt is, miként a Be-
hemótnál, eltűnnek a konnotációk.

2176 fogtat – magánál tart (K : „Az ő nagyságos erejétől félnek még az 
erős emberek is, és ijedtekben magokat megvesztegetik.” Jób 41,25)

2182 számszirígy – számszeríj
2185 Ingva – ingatva
2228 Minden – mindannyian
2261 másunnat – máshonnan
2274 feltámadásnak – Bogáti teológiájának fontos eleméről van itt szó, amely 

az Apocalypsis-kommentárban is előkerül. Az üdvözülést nem földi feltámadásként 
gondolja el, mint a reformáció legradikálisabb ágazatainak képviselői. Vö. Á  Pál, 
A szentek aluvása. Dévai Mátyás és a Patrona Hungariae protestáns bírálata, in U ., 
„Elváltozott idők.” Irányváltások a régi magyar irodalomban, Bp., 2006, 11–34. Az 
új Jeruzsálemet az égbe helyezi, mennyről és pokolról vallott nézetei mérsékeltnek 
mondhatók. Úgy véli, hogy az üdvösség az „emberkori állapot után”, a mennyben 
következik be. Vö. D , Humanizmus, 180.

2309 laptája – labdája
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BOGÁTI FAZAKAS MIKLÓS ÉLETÉNEK FŐBB ESEMÉNYEI

Bogáti Fazakas Miklós életrajzának fő forrása egy általa naplónak használt, máig 
fennmaradt Paul Eber-féle kalendárium, amelybe 1575-től 1591-ig latinul és görögül 
jegyzetelgetett.1 A könyvecske eredetileg egy kolozsmonostori nótáriusé volt, belőle 
ismerjük Bogáti születési idejét, ugyanis a december 4-i lapra ezt jegyezte fel: „Na-
talis Nicolai Figuli Bogathii Anno Domini M.D.XL.VIII.”2 Keresztnevét, a Miklóst, 
középkori szokás szerint, a világra jöttéhez közeli Szent Miklós-napra, azaz december 
6-ra való tekintettel adták neki szülei. Családi neve, a Bogáti, arra utal, hogy felmenői 
a Torda városától délre fekvő, Bogát nevű faluból származtak. Ez a falu a székelyek 
által lakott, Aranyos széknek nevezett területen feküdt. Ez pedig azt jelenti, hogy atyai 
részről székely származású volt.

Atyja, vagy annak szülei, valószínűleg fazekas mesterséget űztek. E mesterség 
nevét Erdélyben, az ottani nyelvjárást követve, „fazakas” változatban használták haj-
dan és használják ma is. Bogáti Apocalypsis-kommentárjában, Jerémiás könyvének 
XVIII. részéből idézve, maga is ezt a szóalakot írta le: „Lásd Ézsaiásnál az mezítelen 
és sarútlan járást (Cap. 20.), Jerémiásnál az fazakas törött mívét, az buzgó fazakat, 
pálcát, az jármot.”3

A család a Fazakas nevet a rokonságon belüli megkülönböztetés érdekében visel-
te. Ezt bizonyítja az is, hogy Bogáti az apai ágról való unokatestvérét, akinek atyja 
tizedszedő lehetett, Bogáti Dézmás Márton néven említi meg.4

Bogáti születési helyét nem jegyezte fel. Apja családja Désen lakhatott, hiszen a 
XVI. század elején ott alakult meg az egyik legkorábbi fazekas céh Erdélyben.5 Bogáti 
első históriás énekét pedig ebben a városban szerezte, és azt egy ottani prédikátornak 
ajánlotta. Dés és Torda abban hasonlítanak egymáshoz, hogy mindkét városban van-
nak sóbányák. Bogáti apja a házassága révén kerülhetett Tordára.

Bogáti anyjáról csak az ismeretes, hogy családi neve a Bardóczi volt. A Bardóczi 
család ugyancsak székely eredetű, s az Udvarhely székben fekvő Bardóc faluról vette 
 1 E , P , Calendarium historicum, Witebergae, 1551. (Kolozsvár, Egyetemi Könyvtár, Mss 1347/III.). 
Kiad.: P  J , Bogáthy magáról és Dávid Ferencről, KerMagv, 37(1902)/5, 262–266.
 2 1548. december 4. Natalis Nicolai Figuli Bogathii Anno domini M.D.XL.VIII.
 3 Az Apocalypsis-kommentár, az I. rész 20. verséhez fűzött magyarázat legvégén. (Az Apocalypsis-kommentár 
kolozsvári kéziratáról Thúry Etele által a XX. század elején készített másolat.)
 4 Lásd Bogáti 1578. augusztus 18-i feljegyzését.
 5 S  T. A , Levéltári adatok a Dési Fazekas Céh történetéhez, Kolozsvár, 1947.
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nevét. Az anyai rokonság az ősöktől örökölt szőlőskertet birtokolt Torda közelében, 
az Aranyos folyó mentén. Bogáti naptári feljegyzéseiből az szűrhető ki, hogy anyja 
családjának ősi háza a tordai óvárosban állt.6 Az Erdély közepén fekvő mezőváros 
sóbányáiról és a főtemplomában tartott országgyűlésekről volt akkortájt nevezetes. 
Éppen Bogáti születése idején zajlottak azok az események, amelyek következtében 
Magyarországból kivált az önálló Erdélyi Fejedelemség.

Kortársai őt csupán Bogáti Miklósként emlegették. Háromtagú magyar névvel csak 
egy XVII. század eleji kéziratos forrásban szerepel.7 Ő maga Ester dolga (kötetünk 
3. darabja) című históriája végén, a szicíliai Agathoklés példájáról szólva, rejtve utalt 
magyar megkülönböztető nevére: „Agatocles, előbb fazakas fia.” (506. sor)

Bogáti a Fazakas elnevezést humanista álnévként, latin és latinosított görög válto-
zatban használta: Nicolaus Figulus Bogathius és Nicolaus Pelides Bogathius. Latin 
epigrammáiban, metrikai okból, nem a Nicolaust, hanem annak Nicoleos változatát 
használta. A latin figulus a magyar fazekas szó egyszerű lefordítása. A Pelides vál-
tozat azonban csak áttételesen utal a megkülönböztető névre. Az ógörög pélos szó 
agyagot, sarat jelent; az ebből képzett pélurgos pedig agyagművest, fazekas ógörögül: 
kerameos). Úgy vélhette, hogy a Péleus név is a pélos szóból ered, s így a mitológiai 
Achilles (Akhilleus) latinosított melléknevét a Pelidest (ógörögül: Péleidés, azaz Pé-
leus fia) feltehetőleg „fazekasfi” értelemben alkalmazta magára. Egy ízben latinul is 
magyarázó névformát használ: „Nicoleos Figula de gente Bogathius” (azaz a Fazekas 
nemzetségbeli Bogáti Miklós). Ilyen módon konstruált neveit históriás énekeinek ak-
rosztichonjába helyezett disztichonokba rejtette. Possessorbejegyzéseiben és teológiai 
műveiben az N. P. B. monogramot használta.

Erdélyben volt egy főrangú Bogáthy család, amelynek egyik tagját ebben az időben 
ugyancsak Miklósnak hívták (Nicolaus Bogáthy de Bogat). Ez a Bogáthy Miklós (1570. 
k.–1603) Fehér vármegye főispánjának, Bogáthy Boldizsárnak (1540. k.–1607) és 
Kornis Margitnak, a homoródszentpáli Kornis Farkas (1540. k.–1600) nővérének a fia 
volt.8 Bogáthy Miklós 1589-től 1594-ig unokatestvérével, Kornis Györggyel (?–1594), 
Kornis Farkas és Bethlen Krisztina fiával együtt járt egyetemre Heidelbergben, majd 
Padovában.9 Több latin nyelvű elégiája egyikét 1592-ben írta a Padova melletti Aponus 
gyógyfürdő (Abano Terme) meglátogatásáról.10 Ő és rokonsága unitáriusok voltak, s 
az 1580-as évek közepe óta kapcsolatban álltak a Homoródszentpálra került Bogáti 
Fazakas Miklóssal, akit egymás közt és leveleikben Bogáti Pelides uramnak neveztek.11 

 6 Lásd Bogáti 1584. augusztus 27-i feljegyzését.
 7 Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607–1608. (S , 22.)
 8 K  B , Erdély régi családjairól. A Bogáthi család, Turul, 9(1891), 175–179. (Sok tévedéssel.)
 9 S  M –T  S , Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521–1700, szerk. F  Z , 
Szeged, 1992, 69, 206.
 10 B  P , Magyar Athénás, [Nagyszeben], 1766, 46. – T  I , Múzsák fellegvára. A kolozsvári latin 
nyelvű humanista költészet antológiája, Bukarest, 1977, 147.
 11 V  M , Bogáthi Miklós külföldi tanulása, Erdélyi Múzeum, 24(1907)/5, 321–327. – V  M , 
Kornis György külföldi tanulása, KerMagv, 47(1912), 209–229.
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Bogáthy Miklós Itáliából hazatérve a görgényi vár és uradalom birtokosaként lett Bát-
hory Zsigmond kancellárja. 1603-ban, Székely Mózes fejedelem mellett harcolva, a 
Barcaságban Brassónál megsebesült és fogságba esett. Kiváltotta magát, de sebeibe 
nem sokkal később belehalt.

Bogáti Fazakas Miklósról hosszú ideig csupán a Kénosi Tőzsér János és Uzoni 
Fosztó István által 1753-ban elkészített Unitárius egyháztörténeti kéziratból lehetett 
hézagos ismereteket szerezni.12 A továbbiakban főként az ő eredményeiket használták 
fel az egyháztörténet korai kutatói, miként Aranyosrákosi Székely Sámuel.13 Bod Péter 
és Horányi Elek főként Bogáti nyomtatásban megjelent históriás énekeit említették 
meg írói lexikonjaikban.14

Bogáti személyével és munkásságával közelebbről a XIX. század második felében 
kezdett a magyar tudományosság érdemben foglalkozni. Egybeesett ez az érdeklődés 
az unitárius egyház megújulásával és folyóiratuk, a Keresztény Magvető létrejöttével, 
valamint a hazai neológ zsidóságnak az erdélyi szombatosság iránt ébredő érdeklő-
désével. Bogáti életrajzát, a rá vonatkozó források feltárása után, többen is megírták, 
pályafutásának egyes részleteiről, világi és vallásos műveiről sok résztanulmány szüle-
tett. Vita folyt arról, hogy egy vagy két személyt kell-e keresnünk Bogáti neve mögött, 
hogy felekezetileg unitárius vagy szombatos volt-e. Kriza János (1811–1875) unitárius 
püspök, Jakab Elek (1820–1897) történész, Kohn Sámuel (1842–1920) főrabbi, Ka-
nyaró Ferenc (1859–1910) unitárius egyháztörténész, Dézsi Lajos (1868–1932) iro-
dalomtörténész, Pokoly József (1866–1933) és Zoványi Jenő (1865–1958) református 
egyháztörténészek, valamint Pirnát Antal (1930–1997) irodalomtörténész egymásnak 
sokszor ellentmondó véleményeket formáltak Bogáti Fazakas Miklósról. Az ő írásaik 
után, ám sok tekintetben rájuk építve, Dán Róbert (1936–1986) irodalom- és eszme-
történész 1973-ban megjelent monográfiája tisztázta megnyugtatóan ezeket a vitatott 
kérdéseket.15 A könyv Bogátiról szóló fejezetei az életrajz pontosításával és a művek 
teológiai elemzésével foglalkoznak. A szerző megcáfolta Zoványi Jenő két Bogátiról 
szóló, alaptalan hipotézisét.16 Teológiai szempontból pedig Bogáti radikális antitrini-
tárius nézeteit elhatárolta a szombatosságtól. A továbbiakban főként az ő kutatásaira 
alapozva mutatjuk be Bogáti Fazakas Miklós életének főbb eseményeit.

 12 Bibliotheca scriptorum Transylvano Unitariorum, sive catalogus auctorum Unitariorum eorumque librorum 
tam impressorum quam manuscriptam, Palaeo-Thordae, 1753. Kolozsvár, Akadémiai Kvt.: MSU 1449. Modern 
kiadása F  F től: Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 32, Szeged, 1991. 
Az unitárius egyháztörténet keletkezéséről lásd: H  G , Az erdélyi unitárius egyház legendás egy-
háztörténeti kéziratáról, in A protestáns kisegyházak Magyarországon, szerk. K  T  I , K  
E  (A reformáció kincsei, 3), Bp., 2017, 77–79.
 13 A -R  S  S , Unitária vallás történetei Erdélyben, Kolozsvár, 1839.
 14 B  P , Magyar Athénás, [Nagyszeben], 1766, 45. – H , A , Memoria Hungarorum et pro-
vincialium scriptis editis notorum, Vol. 1., Wien, 1775, 313.
 15 D , Humanizmus, 143–195, 229–234; D  R , Bogáti Fazekas Miklós, KerMagv, 82(1976)/3–4, 
164–211. (Az előbbi könyv Bogátira vonatkozó részének bővített változata.)
 16 Z  J , A két Bogáthi Fazekas Miklós, EPhK, 1935, 82–86. (A személy megkettőzése már a korábbi 
szerzőknél is felmerült.)

RMKT-Bogáti.indb   435RMKT-Bogáti.indb   435 2018. 05. 14.   16:26:542018. 05. 14.   16:26:54



436 SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA

1548–1574
Az 1548. december 4-én született Bogáti Fazakas Miklósról, a tanárról, az unitárius 

prédikátorról és költőről, élete 1574-ig terjedő időszakában nincsenek adatok. Külföldi 
egyetemek matrikuláiban nem szerepel a neve. Görög és latin nyelvtudását idehaza a 
kolozsvári unitárius kollégiumban szerezhette, leginkább 1571–1573 között, amikor a 
radikális protestáns német humanista, Johann Sommer (1542–1574) volt ott a lektor.

1575
Ekkoriban már Bogáti birtokában volt az az Eber-kalendárium, amely korábban 

Joannes Literatus kolozsmonostori nótáriusé volt.17 A csupán az év napjait rögzítő, de 
érdekes történelmi adatokat tartalmazó öröknaptárban az évszám megjelölésével kellett 
az egyes napokhoz fűzött jegyzeteket kapcsolni. János deák 1551-ben feljegyezte egy 
üstökös feltűnését, Fráter György meggyilkoltatását; 1556-ban Gyulafehérvár Petrovics 
Péter általi megostromlását, a szerzetesek kiűzetését Kolozsvárról, valamint a szentek 
képeinek és szobrainak mindkét kolozsvári kolostorból való kidobását és elégetését.18 

Bogáti ebbe a naptárba először az unitárius főúr, Hagymási Kristóf feleségének, 
Szklabonyai Balassa Fruzsinának Marosvécsen történt halála idejét, 1575. január 14-
ét jegyezte fel.19 

Április 30-án Dés városában fejezte be Szép história a tökéletes asszonyállatokról 
című, első ismert históriás énekét (kötetünk 1. darabja). Az asszonyoknak szánt köve-
tendő példákkal teli, ám nőellenes kiszólásokat sem nélkülöző históriás ének 237–238. 
soraiban Bogáti utalt arra, hogy ő maga háztűznézőben járkált Désen: „Várasunkba 
egyre szándékom vala, / Leánynézni ez minap mentem vala.” Históriáját a versfőkbe 
helyezett latin epigrammában a királyi székhelyről származó jeles Mártonnak ajánlja: 
„Quæ tibi regali Martine vir optime sede / Edite, Desina carmina donat humo.” A csak 
keresztnevén említett személy valószínűleg Martinus Albanus, azaz Fejérvári Márton 
volt, aki a dési unitárius eklézsiát Hagymási Kristóf20 főúr segítségével létrehozta, s 
egyúttal annak első prédikátora is lett.21 Nevét az 1568. március 8–18. közt lefolytatott 
gyulafehérvári hitvitán, mint jegyző, így írta alá: „Martinus Albanus minister ecclesiae 

 17 Ezt az Eber-féle öröknaptárt Kelemen Lajos (1877–1963) még tanárjelölt korában fedezte fel az Erdélyi 
Múzeum Egylet könyvtárában. Ugyancsak ő hívta fel rá Pokoly József figyelmét, aki kiadta a benne lévő fel-
jegyzéseket. (P  J , Bogáthy magáról és Dávid Ferencről, KerMagv, 37(1902)/5, 262–266.)
 18 János deákról lásd még: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289–1484), I. 1289–1484, kivonatokban 
közzé teszi és bev. J  Z , Bp., 1990, 89.
 19 1575. január 14. Euphrosyna generosa matrona Chr. Hagimasi coniunx decedit Vetzii 1575. – Az erdélyi 
szász Paul Oltardus Scherer feljegyzése csaknem szó szerint azonos Bogátiéval: 1575. Die 14. Januarii moritur 
in Arce Vech generosa matrona Euphrosina M. Christophori Hagymásy conjux. (Album Oltardianum 1526–1629. 
in Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens (Neue Folge), hrsg. E  . T , Kronstadt, 
1860, 27.)
 20 H  I , Hit és hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története, Bp., 2009, 171– 182.
 21 K  J , A deési ev. ref. egyházközség története. Kapcsolatban a város kiválóbb eseményeivel, Deésen, 
1882, 57–58.
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Dei in oppidi Deés.”22 Márton származási helyére tett körülményes utalás, a „regali 
sede edite, azt jelentheti, hogy a prédikátor teljesebb vezetékneve a Székesfejérvári 
lehetett. Nem tudni, hogy rokona volt-e Székesfejérvári Karádi Pálnak (1525. k.–1588. 
k.), az alföldi unitárius püspöknek.23

Bogáti feljegyezte az unitárius főúr, Bekes Gáspár Báthory István elleni vesztes 
csatájának időpontját, amely ebben az évben, július 10-én dél körül történt, a Maros 
menti Kerelőszentpálnál.24

Már 1572-től fogva Erdélyben tartózkodott Jacobus Palaeologus (1520. k.–1585), 
akinek tanai később nagy hatást tettek Bogátira.25 Március 28-án Gerendi János (1545. 
k.–1595?) egyik szászföldi birtokán, a Nagyszeben közelében fekvő Alcinán (Helcio-
nibus) fejezte be Apocalypsis-kommentárjának írását.26 Szeptember 1-én ugyanott halt 
meg a leánya, Despina Palaeologa, akinek az ottani templom falába helyezett sírköve 
máig fennmaradt.27

1576
Április 24-én, Tordán fejezte be a Három jeles főhadnagyok című históriás énekét 

(kötetünk 2. darabja), amelynek Lukianos egyik párbeszédes novellája volt a forrása. 
Ennek szövege csonkán, egy példányban maradt fenn egy kolozsvári, vélhetőleg eb-
ben az esztendőben kiadott nyomtatványban.28

Ugyanekkor javában dolgozott Görcsöni Ambrus Mátyás királyról írt históriáját to-
vább folytató énekén. Az ehhez kapcsolódó ötödik részt „Szinte Mátyás király halála 
napján”, azaz április 6-án végezte be Tordán. A VIII., egyben záró résszel ugyancsak 
„Tordán, Szaniszló Szent Mihály másnapján”, azaz május 9-én készült el. A záró stró-
fában körülményeiről ezt írta: „Igen koplalok, valék haragban.”

A Kolozsvárott ebben az időben felerősödő Mátyás-kultuszt is szolgálta ez a két-
szerzős história, amelyben Bogáti ekként magasztalta a város egykori királyi szülöttjét: 
„Csoda mint változék hazánknak dolga, / Igen igaz ám az magyar közpélda, / Mátyás 
király miolta megholt volna, / Az igazság megholt Magyarországba.”

A Mátyás-história latin versfőibe rejtett epigrammában elmondta magáról, hogy 
akkor a tordai iskolában tanított: „Accipe, quod potuit dare, dum docet ipse iuventam 
/ Thorda tuam.” Ugyanott utal arra is, hogy egyidejűleg egy másik histórián is, nyil-

 22 D  F , Brevis enarratio disputationes Albanae, Albae Iuliae, 1568. RMNy 247. 
 23 Vö. B  M , Szent vagy profán? Adalék Sebastian Castellio erdélyi recepciójához, in In via erudi-
tionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére, szerk. B  I , Debrecen, 2016, 106–114.
 24 1575. július 10. Circa meridiem caeditur misere Caspar Bekes ad campos Sz.-Pal a meridionali Marysii 
fluminis parte prima Sabbati anno 1575.
 25 Az Apocalypsis-kommentár dedikációjában: „Az jámbor és istenes Palaeologus Jakab, kit Isten megkoro-
názzon, mint az apostolok egyéb írásiban, ebben is mutata utat.”
 26 P  A , Die Ideologie der siebenbürger Antitrinitarier in den 1570er Jahren, Bp., 1961, 192.
 27 G  G , Adalék Jacobus Palaeologus erdélyi tartózkodásához, KerMagv, 90(1984)/4, 213–219. 
– E  J , Jacobus Palaeologus, az üldözött eretnek, KerMagv, 91(1985)/2, 87–100.
 28 Három jeles főhadnagyoknak… vetélkedések, Kolozsvár, [1577]. – Szövegét lásd e kötetben: 2. sz.
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ván a Három jeles főhadnagyokon dolgozott: „Talia iam Stephano moderante Poloni-
ca nostro / Sceptra dabam.” (A Mátyás-história szövegkiadását lásd: RMKT XVI/9, 
302–359; 556–570.) Bogáti ezt a két históriáját Báthory István lengyel királlyá való 
megválasztása örömére írta, s az előbbit az új uralkodónak dedikálta. Mindkettő ebben 
az esztendőben, Kolozsvárott jelent meg nyomtatásban.29

Görcsöni Ambrus befejezetlen históriás éneke Mátyás királyról először 1572 kö-
rül jelent meg Debrecenben.30 Bogáti vagy ezt, vagy az 1574-ben kiadott Heltai-féle 
Cancionáléban31 szereplő változatot olvasta, s határozta el annak befejezését. A törté-
nethez, rajta kívül, Ilosvai Péter szerzett folyatást, ám az ő 1575-ben írt szerzeménye 
kéziratban maradt.32

November 2-án a felső-tordai eklézsia lelkészének, Forgosi(?) Bertalannak halálát 
tartotta fontosnak feljegyezni,33 majd a november 10-iki tordai tűzvészről is meg-
emlékezett.34

1577
Március 17-én, Tordán vásárolt meg egy Hérodotos, Diodorus Siculus és Mari-

nus Barletius Scodrensis műveit tartalmazó kolligátumot Felsőjárai Gyulay Jánostól 
(?–1599 előtt), a humanista orvos és politikus Abafáji Gyulay Pál (1550. k.–1592) 
testvérétől.35 A két Gyulay testvér éppen ez év november 4-én nyerte el Marienburgban 
Báthory István lengyel királytól nemesi oklevelét.36 A kolligátum harmadik darabja, 
a Kasztrióta Györgyről szóló könyv lett 1579 őszén szerzett históriás énekének (kö-
tetünk 4. darabja) a forrása. Bogáti kalendáriumába is tett bejegyzést az albán hősről, 
Szkenderbégről, az életrajz íróját Marinus Barletiust is megemlítve.37

 29 RMNy 383. és Az ötedik része Mátyás király dolgainak mind haláláig, Kolozsvár, 1577. RMNy 384.
 30 A nyomtatvány címlap nélkül készült. RMNy 297. Talán erre a könyvre utalt Kürtössy György 1572-ben, 
Diósgyőrből Martonfalvi László deáknak küldött levele: „Továbbá írt volt kegyelmed, hogy Mátyás krónikáját 
megírjuk; azért én szóltam az uramnak őkegyelmének. Azért onnojd belől, amit ugyan nyomtatva hozatott. Mikor 
Isten kiviszen, megtalálja kegyelmed uramnál.” T  S , Rajzok a török világból I, Bp., [1915], 35–36.
 31 Cancionale, azaz históriás énekeskönyv…, Kolozsvár, 1574. RMNy 351.
 32 L  E , Ilosvai Selymes Péter ismeretlen históriás éneke Mátyás királyról, ItK, 82 (1978), 647–673.
 33 1576. november 2. Bartolomeus Forgosi (?) pastor ecclesiae superioris Thordae moritur 10. nocturna 1576.
 34 1575. november 10. Thorda exusta anno 1575.
 35 Possesorbejegyzés az első könyv címlapjának alsó szélén: „N. P. Bogaty emit Thordae 17 Mart. 77 de Jo. 
Julano, fratre P. Julani.” Herodoti Halicarnassei historiographi Libri novem, Musarum nominibus inscripti …, 
Coloniae, 1537. – Diodori Siculi Liber de gestis Philippi regis Macedoniae ac aliorum aliquot ill. ducum …, 
Basileae, 1521. – 3. Marinus Barletius Scodrensis, De vita, moribus ac rebus praecipue adversus Turcas gestis 
Georgii Castrioti clarissimi Epirotarum principis, qui propter celeberrima facinora Scanderbegus, hoc est Ale-
xander Magnus, cognominatus fuit, libri tredecim..., Argentorati, 1537. (Kolozsvár, Akad. C 54979–54981) – A 
második könyv 233. lapján, a Diversus scribendi modus című summa melletti széljegyzet: „Hoc modo scribunt 
Ungarorum vetustissimi, Scythuli nimirum Transsilvanensis.”
 36 S  G , Abafáji Gyulay Pál, Bp., 1974, 105–107.
 37 1445. november 28. Marinus Barletius Scodransis de hoc Ischanderbego libro, ni fallor, 13. scripsit. Eum 
vidi apud A. Macerium (NB. Itt a kalendárium nyomtatott szövege Szkander bég trónfoglalásáról szól.)
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Március 4-én Marosvécsen meghalt az unitáriusok nagyhatalmú pártfogója, Bereg-
szói Hagymási Kristóf.38 Bogáti naplójában feljegyezte, hogy március 20-án Gyulafe-
hérvárott temették el a főurat, aki 15 nappal korábban halt meg.39 Az ottani székesegy-
házban epitáfiumot is állítottak Hagymásinak, aki a sírvers szerint halálakor közepes 
életkorú volt: „Occidit, heu, mediis nondum maturus in annis.”40

Április 24-én, Kolozsvárott fejezte be Ester dolga (kötetünkben a 3. darab) című 
bibliai históriáját, amely ugyanebben az esztendőben nyomtatásban is megjelent Ko-
lozsvárott. A versfőkben lévő, burkolt ajánlás Báthory Kristóf erdélyi fejedelem re-
formátus feleségét, Bocskai Erzsébetet szólította meg. A címlapon is olvasható, rímes 
prózában írt versfők, tekintettel arra, hogy az ajánlás nőnek szól, magyar nyelvűek: 
„Eszes fejedelemasszony nemzetit segítse, / Fejedelmét, urát sokból megintse, / Az 
nyomorultokhoz szeligyítse, / Estert kövesse, / Nagyságod tőlem jó néven végye.” 
Bogáti ezúttal csak rejtetten utalt a nevére a história végén lévő, Agatocles-példázattal 
(„Gazdag herceg vala Siciliába, / Agatocles, előbb fazakas fia”).

Ez év augusztusától kezdve, görög feljegyzésekben örökítette meg, hogy egy Katalin 
nevű leánynak udvarol. Augusztus 4-én ment kiszemeltjéhez háztűznézőbe. A leány 
vezetéknevét először augusztus 7-én, görögre fordítva írta le: Καϑαρίνη ἡ Βατοέσσα 
(Kathariné hé Batoessa). Az ógörög ἡ βάτος, ου szó csipkebokrot jelent, ennek mellék-
névi alakja a βατόεις, -εσσα, -εν (batoeisz -essza, -en) pedig annyit tesz, hogy csipke-
bokorból való, ebből alakult tehát a magyar csipkés szó nőnemű görög megfelelője, a 
Βατοέσσα. (A görög bétát v-nek olvasták akkoriban!) Csipkés Katalin vélhetőleg az 
aranyosszéki, székely eredetű Aranyosrákosi Csipkés családból származott.

Bogáti a házasságig vezető lépésekről, augusztus 4-én, 7-én, 8-án, 12-én, görög 
mondatokat írogatott a naptárába.41 Az eljegyzés augusztus 12-én, a templomi kihir-

 38 „Hagymási Kristóf meghala büjtben.” (B  S , A Székely krónika, Történelmi Tár, 3(1880)/4, 644.); 
Somlyai Báthory István feljegyzése Eber-kalendáriumában: 1577. március 4. „Spectabilis, magnificus dominus 
Christophorus Hagimas de Beregzo, generalis capitaneus Regni Transylvaniae in arce sua Vecz (Unico filio Ni-
colao heredo relicto, qui post annum patris fatum secutus est.) corpus Albae Juliae in templo maiori conditum Ao 
1577.” (Dissertatio critica de isthoc Calendarii Eberiani exemplari et respective de contento in eodem Diario 
manuscripto authentico Stephani Báthori de Somlio eruto per J  C. K , in Nachlese auf dem Felde 
der ungarischen und siebenbürgischen Geschichte, bearb. A  K , Kronstadt, 1840, 98.)
 39 (1577.) március 20. Tumulatur Magnificus Christophorus Hag’masius de Beregszo Albae, mortuus ante 15 
die. – Gyulaffi Lestár feljegyzése: „Moritur Cristophorum Hagymási VI. Aprilis, sepelitur 20 die ejusdem mensis 
Albae Juliae” (S  S , Gyulaffi Lestár, Történelmi Tár, 16(1893)/1, 119.)
 40 „Christophori Hagymási epitaphium in templo maiori Albae Juliae.” (S  I  Történeti marad-
ványai 1542–1608, Magyar történelmi emlékek. Írók, 30–31. kötet, kiad. és bev. S  S , Bp., 1880, 
430.) A verset magyar fordításban közli: T  I , A gyulafehérvári humanista költészet antológiája, Bp., 
2001, 128.
 41 (1577.) augusztus 4. Ἐπαναν ουν στεφάνῳ τώμι (?) περὶ τόυ γάμου τῆς γε Καθαρίνης (Epanan un stephanó 
tómi peri tu gamu tés ge Katharinés). – augusztus 7. Καθαρίνη ἡ Βατοέσσα (Kathariné hé Batoessa). – augusztus 
8. Μετάγε τῆς παρθένου, καί τῆς δεσποίνης, καί ἀδελφός ἐλάλουν, καί ἐμὴ Καθαρίνη ἐγίνετο ἅγια (Metage tés 
parthenu, kai tés despoinés, kai adelphos elalun, kai emé Kathariné egineto hagia). Et iam mea fuit… 77. – au-
gusztus 12. Προαύλια τὰ ἡμων τουτ’ ἐστὶ ἥγε ἐμόυ καί τὴς παρϑένου τῆς ἐμής, τῆς Καθαρίνης χειραψία ὡς ἔπος 
εἰπεῖν (Proaulia ta hémón tut’ esti hége emu kai tés parthenu tés emés, tés Katharinés cheirapsia hós epos eipein).
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detés pedig október 26-án történt.42 Felesége görög elnevezését latinosítva (Catharina 
Vatoissa) házasságkötése napján, december 9-én, kétsoros epigrammát szerzett:

Haec Catherina die Figulo Vatoissa fit uxor
    Nicoleo, o, charitum sit locus ille torus.

(Ezen a napon lett Fazakas Miklós felesége Csipkés Katalin, óh, ez a nászágy legyen 
a Kharisok helye!)

Ebben az évben jelent meg Kolozsvárott Bogáti 1576-ban szerzett Mátyás-histórája, 
amely Görcsöni Ambrus elbeszélését vitte tovább.43

Közben, november 12-én Bogáti azt jegyezte fel, hogy a déli égbolton üstökös volt 
látható.44 Erről a csillagászati jelenségről könyv jelent meg 1578-ban Kolozsvárott: 
Prognosticon, az új cometa felől való jövendűlés, mely ez elmúlt 1577. esztendőben, 
Sz. András havában tetszett meg.45

1578
Január 23-án Kupa M. halálát és Hincz Máté nevezetes özvegyének Tordán történt 

temetését említi meg.46 
Márciusban nagy jelentőségű unitárius zsinat volt Tordán, amelyen 322-en vettek 

részt.47 Nincs adat rá, de valószínű, hogy ezen már Bogáti is részt vett.
Augusztus 18-án unokatestvéréről, Bogáti Dézmás Mártonról írta, hogy ez a szép-

reményű ifjú, vagy inkább gyermek, vérhasban halt meg.48 
November 16-án, vasárnap született szerelmük első záloga, Casta, hanyatló napnál, 

az ebéd utáni második órában.49 Ez a név az Ágnesnek felel meg. Bogáti gyermekeinek 
a továbbiakban is meglepő s az akkori szokásoktól eltérő neveket adott.

 42 1577. október 26. Inauguratione solemni conductus sum meae Catharinae 77.
 43 Históriás ének az felséges Mátyás királynak… viselt dolgairól…, Kolozsvár, 1577. RMNy 387. (A Má-
tyás-história szövegkiadását lásd: RMKT XVI/ 9, 302–359; 556–570.)
 44 1577. november 12. Cometes visus ad meridiem. 1577. Vö. F  G  F , Régi könyvek, új csil-
lagok, Bp., 2011 (Humanizmus és reformáció, 32), 111–112.
 45 RMNy 414.
 46 1578. január 23. M. Kupa Thordensis moritur. 78. Eodem die tumulatur vidua honesta Matthaei Hinc (?) 78. 
Thordae.
 47 „Habita est Tordae synodus generalis unitariorum mense Martio, in qua fuerunt ministri unitarii praesentes 
322 cum maxima omnium admiratione 1578.” (K  T  J –U  F  I , Unitario-ecclesia-
stica historia Transylvanica, Liber I–II, Volume IV/1, edited by J  K , introduced by M  B , 
revised by M  L , Bp., 2002, 355.)
 48 1578. augusztus 18. Martinus Dezmas, praeclarae spei adolescens, an potius puer, Bogathius, frater meus 
moritur dysenteria.
 49 (1578.) november 16. Edidit haec CASTAM, sole inclinante secunda prandium post hora, primam nostri 
pignus amoris, die quem vocant Solis.
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1579
Január 15-én Bogáti egy 96 éves korában, Tordán elhunyt asszonyról emlékezett 

meg, aki nagyszámú unokát és ükunokát hagyott hátra.50 Február 4-én sógornője, 
Csipkés Márta halt meg Tordán.51

Talán ekkoriban szerezte meg Girolamo Cardano De subtilitate című könyvét,52 
valamint egy négy antik szerző, Cato, Terentius Varro, Columella és Palladius Ru-
tilius Taurus Aemilianus mezőgazdasági műveit tartalmazó antológiát.53 Ez utóbbi 
szöveggyűjtemény sok kiadást ért meg a XVI. században. Bogáti kalendáriumába is 
feljegyezte Terentius Varro latin nyelvről szóló könyve egyik emendálójának, a bresciai 
Octavius Pantagathus Pacatus,54 azaz a kiváló humanista, Ottavio Bagatti (1494–1567) 
szervita teológus halála idejét.55

Június 2-án feljegyzi, hogy Dávid Ferencet Gyulafehérvárott elítélték.56 Ugyan-
ezen a napon fogadtatta el Kolozsvárott a Dávid Ferenc helyébe lépő püspök, Hunya-
di Demeter, azt a kierőszakolt hitvallást, amelyet akkor több unitárius lelkész aláírt 
(Consensus ministrorum unitariae receptae religionis a. 1579 die 2-a julii Claudiopoli 
congregatorum de divinitate adoratione, invocatione et regno Jesu Christi).57 1578-
79-ben Bogáti  vallási közössége addigi történetének legdrámaibb időszakát élte át, s 
ez jelentős mértékben befolyásolta a költő későbbi életútját.

Bogáti Fazakas Miklós 1579 második felétől 1580 végéig volt a kolozsvári unitá-
rius kollégium rektora.58

Október 14-én a nagyságos Csáky Lászlóról emlékezik meg, aki Kolozsvárott halt 
meg, és akinek tetemét onnan a Kolozs vármegyei Almásra vitték át.59 A református 

 50 1579. január 15. Zudarne moritur Thordae 1579. nata 96 annos, relicta pronepotum pronepotiumque sobole 
numerosa.
 51 1579. február 4. Martha Csipkés moritur 1579. Thordae.
 52 Possesorbejegyzések: „N. P. B. – E. Giulaffi.” Hieronymi Cardani Mediolanensis De subtilitate libri XXI, 
Basileae, 1560. (Kolozsvár, Akad. U 64173) Cardano De subtilitate című híres művét használták már a De falsa 
et vera összeállításakor is: Két könyv az Egyedülvaló Atyaistennek, a Fiúnak és a Szentléleknek hamis és igaz 
ismeretéről (Gyulafehérvár, 1568), ford. P  L , bev. B  M , Kolozsvár, 2002, 60.
 53 Possesorbejegyzések: „Nic. P. B. – Laurent Dalnoki – Ecclae. Unitar. Claudiop.” Libri de re rustica M. Ca-
tonis Lib. I.; M. Terentii Varronis Lib. III; L. Junii Moderati Columellae Lib XIII; Palladii Lib. XIIII, Venetiis, 
1514. (Kolozsvár, Akad. U 62772) A könyv szennylapjára valaki ráírta, hogy „a glosszák Bogáthi Fazakas Miklós 
(Nic. Pelides Bogáthi) keze írása.” (A valóban sok magyar nyelvű glossza nem bizonyos, hogy tőle származik.)
 54 M. T  V  Pars librorum quattuor et viginti de lingua latina, Romae, apud Vincentium Lu-
chinum, M.D.LVII. Az 1. számozott lapon: „Doctorum virorum nomina, qui huius libri emendationi operam 
dederunt, infra scripsimus… Octavius Pantagatus…”
 55 1567. december 9. Octavius Pantagathus Pacatus Brixiensis frater moritur 1567. Oniponte Panuin (?) epi-
stolam ad J. Metell. sequen (?) Juriss (?) Varro in litteris quadriennio stupore corporis adversa valetudine laborans 
pacientissime ultra LXX. annum vitae.
 56 1579. június 2. Franciscus Davidis damnatur Albae Juliae Transsilvaniae. 1579.
 57 A -R  S  S , Unitária vallás történetei Erdélyben, Kolozsvár, 1839, 85. Vö. P  
A -M , Újabb adatok Hunyadi Demeter élettörténetéhez, KerMagv, 103(1997), 178–195.
 58 G  K , A kolozsvári unitárius kollégium története, I. kötet, Kolozsvár, 1935, 45.
 59 1579. október 14. Magnificus Ladislaus Czaky moritur Claudiopoli 1579. Deductum eiusdem funus est 
Claudiopoli Almasium.
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Csáky László az 1546-ban szültetett Gyarmati Balassi Zsófiának (1546–?), Balassa 
András húgának volt, Némethy Ferenc után, a második férje.

Szent Gál hetében, azaz október 11–17. között, a Doboka vármegyei Tötörön fe-
jezte be az albán Kasztrióta Györgyről szóló históriás énekét (kötetünk 4. darabja), 
amelyet Branyicskai Szalánczi Lászlónak, Hunyad megyei unitárius főúrnak, Erdély 
portai követének dedikált.

November 7-ét jelöli meg Dávid Ferenc halála idejéül. Magyarra fordítva a követke-
zőket írta róla: „Dávid Ferenc a hasonlíthatatlan teológus meghalt a dévai tömlöcben, 
az ember Jézus Krisztus imádásának új dogmája miatt; eltemették Márton kápolná-
ja mellett, Lysimachus oroszlánjának60 szobra alatt, az Isten így viselte a gondját.”61 
A szebeni Martin Oltardus Scherer (1546–1591) családi krónikájába írt feljegyzése 
ezzel teljesen egybehangzó: „1579. die 7. Novembris ist gestorben im Gefängniß zu 
Dewa Franciscus Davidis, und ist begraben außer der Stadt neben den großen Römis-
chen Stein.”62

November 9-én Karádi Pál Temesvárról latin nyelvű, sértő és gúnyolódó levelet kül-
dött Kolozsvárra Hunyadi Demeter püspöknek valamint társainak, Basilius Istvánnak, 
Szathmári Istvánnak és Eppel Jánosnak a nyáron fogalmazott, Dávid Ferenc nézeteit 
elmarasztaló és a többség által aláírt hitvallás miatt. Karádi hármójuknak a nevét is 
kiforgatta: Basiliscus, Szamári és Ebhelyi.63 Basilius (1525–1592) magyarul válaszolt 
neki, felróván nevének kiforgatását és a júdásozást. Ugyanő megírta azt is, „hogy mü 
akkor hívattattunk levél által, a mü kegyelmes fejedelmünknek parancsolatjával kén-
szeríttettünk elmenni a fejérvári gyűlésben, és az előnkbe vetett kérdésekre felelni.”64

Bogáti évek múlva, Apocalypsis-kommentárja előszavában említi meg ezt a Karádi 
Pál alföldi unitárius püspök által elítélt „amaz harmad nyárbéli kételen consensust”.

Ez év őszén rektor volt Kolozsvárott. A város 1580-as számadáskönyvében ugyanis 
azt jegyezték fel, hogy a sáfár polgár „a tavalyi mesternek, Bogáti Miklósnak sallá-
riumába fl. 50” fizetett.65

 60 Lysimachus oroszlánjáról lásd: Világkrónika  a kezdetektől Augustusig (Fülöp királynak és utódainak törté-
nete). Marcus Iunianus Iustinus kivonata Pompeius Trogus művéből, ford. H  J , Bp.,1992, 154–155.
 61 1579. november 7. Franciscus Davidis theologus incomparabilis moritur in carcere Devensi, ob adoratio-
nem Jesu Christi hominis dogma novum; sepultus iuxta Martini aediculam, sub signo Lysimachi Leone, Deo sic 
procurante, anno 1579. – Lásd még erről: E  J , Mikor halt meg Dávid Ferenc? KerMagv, 94(1988)/4, 
223–230.
 62 Album Oltardianum 1526–1629, in Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens, i. m., 28. 
 63 Paulus Karádi, servus Jesu Christi, pastor Ecclesiae Temesvariensis, Demetrio Hunyadino superintenden-
ti, Stephano Basilisco, alteri Stephano Szamário, ac Joanni Ebhelio ministris Claudiopolitanis, fratribus Judae 
Iscariotis S. D. […] Datae Temesvárii, die 9na Novembris A. D. 1579. Paulus Karadi. (B  P , Magyar 
Athe nas, [Nagyszeben], 1766, 130–131. – Karádi levelének teljes szövegét lásd: K  T –U  F -

, Unitario-ecclesiastica…, i. m., 254–258.) – A levél részleges magyar fordítását közli: J  E , Egy XVI, 
századi kiadatlan magyar színmű, Koszorú, 1(1879)/2, 341–342.
 64 Basilius István levelét lásd: K  T –U  F , Unitario-ecclesiastica…, i. m., 263–265.
 65 J  E , Kolozsvár története, második kötet, oklevéltárral, Bp., 1888, 260; G  K , A kolozsvári 
unitárius kollégium története, II., Kolozsvár, 1935, 378.
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1580
Január 6-án Kolozsvárott generális zsinatot tartottak az unitáriusok, ahol 240 körüli 

egyházi személy jelent meg.66

Január 9-éről Bogáti azt jegyezte fel, hogy ekkor a zsinat összes résztvevője kísérte 
a sírjához Angyalosi Jánost, aki az előző napon Kolozsvárott vízkórságban halt meg.67

Ennek az évnek a tavaszán jelenhetett meg Bogáti 1577 őszén szerzett, Kasztrióta 
Györgyről szóló históriája első, kolozsvári kiadása, amelyből nem maradt fenn példány.68

Június 2-án felháborodva jegyezte fel, hogy „ugyanazon hitvalláson lévő testvé-
rek ezen a napon, délelőtt 9 órakor kiközösíttettek, Antikrisztusnak mondattak; óh, 
micsoda idők, a tordai zsinaton Hunyadi Acesta Demeter püspöksége idején”.69 Egy 
későbbi szombatos vitairat (Mózes prófétának istentől származott bölcsességéről) 
visszatekintve, erről az eseményről ugyanezeket mondja el:

„Hogy penig azt mondám, hogy az Demeter püspök alatt való papok tudván, árul-
tatásból és félelemből mívelik, hogy az emberi találmánynak és végezéseknek engednek 
Isten parancsolatja ellen, íme ez az oka: mert mikor ez Hunyadi Demeter pap elárulá 
az jámbor, istenfélő Dávid Ferencet Báthori Kristófnak, az erdélyi vajdának Blandrata 
doctor kedvéért és barátságáért, akkor ezek az papok, kik most Hunyadi Demeter mel-
lé hódoltak, nagyobb része, avagy mind (mert holtak az Demeter társai, kikkel árulta 
vala Dávid Ferencet) készek valának akkor még életeket is letenni Dávid Ferencért, 
de annak utána ez Hunyadi Demeter addig forgódék, hogy fejedelem erejével és mes-
terséggel ijegetvén és hízelkedvén nekik, mind mellé hódoltatá őköt, és egynehány 
esztendő eltelvén gyűlésbe hírdetvén, ez papoknak kezdé nyakokra vetni erőszakkal 
az ő rendelésit és találmányit. Tudni illik imezt: az Krisztust is imádhatjuk, testi-lelki 
jókat kérhetünk tőle most is és neki könyöröghetünk; és az coenaval és keresztséggel 
úgy kell élni, az mint ő rendelte etc. Kiket mikor megértvén az jámbor, istenfélő taní-
tók, kik ezek is az Dávid Ferenc fogságában részesek valának ugyanazokkal, kik most 
Demeterhez hódoltak és mindazoknak az Demeter találmányinak, ezekkel együtt az 
Szentírás szerént ellene prédikállottak vala; de mivelhogy most Demeter püspöktől való 
féltekben elárulták az igazságot, kik annak előtte kiprédikállották vala, megcsúfolták 
és az egy Istennek nevét szidalommal és gyalázattal illették. Ez nehány személyek 
penig: Bogáti (Bogatj) Miklós, Erdődi András, Bősházi (Beöshazj) Péter, Boldizsár 
pap, Pankotai (Ponkotaj) Tamás, Ajtai István, Ambrus pap és ezek kűvül egynehány 
atyafiak ellenek szólván, ez nagy árultatásban nekik semmit nem engedvén ellenek 

 66 K  T –U  F , Unitario-ecclesiastica…, i. m., 278.
 67 1580. január 9. Ad tumulum synodus tota est comitata JOANNEM ANG’ALOSI nono Januarii obeunte die 
1580 Claudiopoli hydrope mortuum. – Martin Oltardus Scherer is feljegyezte az eseményt: 1580 Die 9 Januarii 
ist seelig im Herrn gestorben Colosvarini Clar. D. Johannes Angyalosi, et funus ejus tota Synodus est comitata. 
(Album Oltardianum 1526–1629 in Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens, i. m., 28.)
 68 Castriot György históriája, Kolozsvár, 1580. RMNy 459. Schiller István feltevése alapján.
 69 1580. június 2. (1579. június 2. után jegyezve) Eiusdem confessionis fratres 1580. eodem die, hora 9. ante-
meridiana excommunicati, dicti Antichristi; O tempora, in Thordana Synodo superintendente D. A. H.
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állának, kiért rájok megdühüdvén prédikálásoktól ugyan azon egy hütben levő atyafiak 
őköt megtilták. Hiszem árultatás ez!”70

A szombatos irat ezen beszámolóját a szakirodalomban az 1592-es évhez szokták 
kapcsolni. Ennek az iratnak Bogáti feljegyzésével egybehangzó szavai azonban ta-
lán az 1580-as év botrányos eseményeire utalnak. Lehetséges viszont az is, hogy két 
vagy több eseményről van szó, hiszen azt olvassuk: „egynéhány esztendő eltelvén 
gyűlést hirdetvén…”, tehát az egyik lehet 1580, de a másik már egy későbbi dátum.71 
A szombatos irat szerzője itt csupán a nonadorantisták eltiltásáról beszél, ebbe a 
kategóriába sok és sokféle gondolkodású személy belefért, olyanok is, akik később 
esetleg szombatosok lettek, és olyanok is, mint Bogáti, akik megmaradtak Dávid Fe-
renc és Jacobus Palaeologus eredeti nézetei mellett. Így van ez akkor is, ha tudjuk, 
Bogáti a szombat megtartása mellett volt. Ekkor ugyanis még csak kialakulóban volt 
a szombatosság, egyáltalán nem tisztult még le, hogy a Törvény rituális előírásait ki 
milyen intenzitással, s akarja-e egyáltalán érvényesnek tekinteni. A felsorolt személyek 
későbbi szombatosságáról nincs biztos információ: Pankotain kívül senkiről nincs a 
szombatos szövegekben szó. Erdődi András neve pedig Matthias Vehe-Gliriusnak a 
Kornisokon keresztül küldott üdvözletéből ismerős, és az 1575-ben az evangéliku-
sok által elítélt lelkészek nevei közt is szerepel – de azt, hogy szombatossá lett, csak 
gyanítani lehet, nincs adat rá.72

Július 25-én Kolozsvárott Bogáti felesége, Katalin, megszüli második gyermekét, 
egy fiút, Lamachust, akit később egyszerűen Lámeknek neveznek.73 A Lamakhos név 
Plutarkhos Párhuzamos életrajzaiban fordul elő (Nikias, 12–18.). Lámek viszont a 
Bibliában (Mózes Gen. 4, 19. és 23–24.) szerepel, mint Káin azon leszármazottja, aki 
két asszonyt vett feleségül. A prédikátorok ezért gyakorta úgy emlegették Lámeket, 
mint az első paráznát. A születés idejét Bogáti asztrológiai pontossággal rögzítette: 
éjszaka 10 órakor, miután megzendült az óra, derűs égbolton, amint nevezik a Venus 
hármas fényével, vagy felvillanásával. A Hold az előző napon volt szembenállásban 
a Nappal, a Kígyó-csillagkép fejében.

Júliusban Paulus Jovius összes műveit tartalmazó, bőrkötéses könyvet vásárolt 
Kolozsvárott.74

 70 B  G , A szombatosok irodalmi maradványai és vallásos nézeteik (Harmadik közlemény), KerMagv, 
21(1886)/3, 142–152. és RMKT XVII/5, 466.
 71 P  A , Arisztoteliánusok és antitrinitáriusok, Gerendi János és a kolozsvári iskola, Helikon, 
17(1971)/3–4, 387–388.
 72 Kornis Györgynek Varsóból apjához, Kornis Farkashoz írott levele: KerMagv, 47 (1912), 210; R  D , 
Matthias Vehe-Glirius. Life and Work of a Radical Antitrinitarian with his Collected Writings, Bp.–Leiden, 1982, 
200.
 73 1580. július 25. LAMACHUS mascula proles, altera in ordine, editur a Catharina mea, 10. hora nocturna, 
horologio mox sonante, coelo sereno, trino, quem vocant Veneris radio vel aspectu. Luna postridie opposite Soli 
in capite Draconis, Claudiopoli Anno MDLXXX.
 74 Possessorbejegyzés a címlapon: „Flor 1. Claudiopoli Julio anni 1580. N. P. B.” A bőrkötésbe nyomva: „NPB 
1580” Pauli Jovii Novocomensis Opera quotquot extant omnia, Basileae, 1578. (Kolozsvár, Akad. U 55829)
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„Októbernek, azaz Mindszent havának huszonegyedik napján” fejeződött be Ko-
lozsvárott Bogáti Mátyás-históriája második kiadásának nyomtatása.75

November 23-án Bikali Vitéz Gábor nemes úrnak, Torda vármegye főispánjának 
halálát jegyzi fel.76 Az elhunyt felesége Eőssi Jankafy Orsolya volt, aki talán Eőssi 
András rokonságába tartozott.

Tordán tartózkodva vásárolt meg egy mohamedán vallást ismertető, illetve annak 
tanait cáfoló, három könyvet tartalmazó kolligátumot.77

1581
Február 15-én Somlyai Báthory Kristóf feleségének, Bocskai Erzsébetnek a halálát 

jegyzi fel Bogáti.78 Ugyancsak feljegyzi május 5-én Báthory Zsigmond erdélyi vajdává 
való választását;79 május 25-én pedig Báthory Kristóf halálát.80

Május 10-én, a Kolozsvárott lezárult erdélyi országgyűlésnek a religio dolgáról szó-
ló végzései teret engedtek a katolikus egyház erdélyi terjeszkedésének. Ekkor Göcsi 
Máté (?–1585) református és Hunyadi Demeter (?–1592) unitárius püspök, egymással 
barátságban, szövetségre léptek a jezsuiták ellen, annak érdekében, hogy együttesen 
válaszoljanak a jezsuiták által ekkor kiadott vitatézisekre.81

 75 Az ötedik része Mátyás király dolgainak (Kolozsvár, 158), RMNy 460. Lásd: RMKT IX.
 76 1580. november 23. Egregius Dominus Gabriel Witez de Bikal moritur anno 1580.
 77 Possessorbejegyzés címlapon: „Factus sum Nicolai Pelydae Bogathy anno 1580. Thordae, den 175” Ma-
chumetis Saracenorum principis, eiusque successorum vitae, ac doctrina, ipseque Alcoran… His adiunctae sunt 
Confutationes multorum…, Haec omnia in unum volumen redacta sunt opera et studio T  B …, 
Basileae, 1543. – J  C  Constantinopolitani regis Contra Mahometicam fidem Christiana & 
orthodoxa assertio…, nunc vero Latinitate donata, R  G  T  interprete, Basileae, 1543. 
– J  C … Contra Saracenorum haeresin pro Christiana religione apologiae IIII, Basileae, 1543. 
(Kolozsvár, Akad. U 72983–72985) Bibliander óriási jelentőségű Korán-fordítása iránt komoly érdeklődés mutat-
kozott az erdélyi unitáriusok köreiben. Toroczkai Máté könyvtárában is megvolt, aki fontos margójegyzetekkel 
látta el. A könyv a marosvásárhelyi Teleki Tékában található, jelzete: f-532. B  M , Közel az iszlámhoz? 
Újabb kutatások a korai unitárius Adam Neuser és a muszlim hit viszonyáról, in Viszály és együttélés. Vallások 
és felekezetek a török hódoltság korában, szerk. I  G , Bp., 2017, 200.
 78 1581. február 15. Elisabetha Botskana moritur inter 5. et 6. matutinam Albae Juliae, uxor Christophori Ba-
tori Vaivodae etc. anno 1581. – Somlyai Báthory István feljegyzése Eber-kalendáriumában: 1581. február 15: 
„Illustris et magnifica domina Elizabetha Bochkai, illustrissimi principis Transilvaniae, domini Christophori 
Bathori de Somlio, coniunx isto die moritur Albae Juliae, inter sextam et septimam horam matutinam, Anno 
1581.” (Dissertatio critica de isthoc Calendarii Eberiani exemplari et respective de contento in eodem Diario 
manuscripto authentico Stephani Báthori de Somlio eruto per J  C. K , in Nachlese auf dem Felde 
der ungarischen und siebenbürgischen Geschichte, bearb. A  K , Kronstadt, 1840, 98.) – A szebeni szász 
Martin Oltardus Scherer is feljegyezte a gyászeseményt: 1581. die 15. Februarii inter horam 5 et 6 matutinam 
ist seelig im Herrn gestorben zu Weißenburg Magnif. Dna Elisabetha Bocskaiana, consors Illmi Principis D. 
Christophori Báthory, und hat ihren Sohn Sigismundum dem Johanni Gálffio insonderheit anbefohlen. (Album 
Oltardianum 1526–1629, in Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens, i. m., 29.)
 79 1581. május 5. Sigismundus Christophori filius Báthory de Somlio quatridiana deliberatione coetus ma gnatum 
procerumque regni Transsilvaniae eligitur Vayda Transsilvaniae etc. anno 81. Claudiopoli.
 80 1581. május 25. Christophorus Batorius de Somlio vayvoda Transsilvaniae et Comes Siculorum moritur 1581 
hora 7. – Album Oltardianum: Die 28 May hora 7 stirbt seelig im Herrn Jll. D. Christophorus Báthory Vaywoda.
 81 B  Ö. S , Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról, Bp., 1986, 128–129.
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Bogáti családjával ez idő tájt már Gerendi János birtokán, az Aranyos folyó menti 
Gerenden lakott. Gerendi János könyvtárában volt egy ritka könyv Peruról és az Új-
világról, amelyet egy bizonyos Vissy Székely Mátyás küldött neki ajándékba Bécsből.82

1582
Január 31-én, Gerenden születik meg Bogáti harmadik gyermeke, egy Aspasia 

nevű leány.83

Március 27-én és 28-án jegyzi fel Dávid Ferenc egyik fiának, a 22 éves Dávid Her-
teliusnak a szülőhelyén, Kolozsvárott bekövetkezett halálát.84

Március 31-én pedig azt írja be naptárába, hogy meghalt a jeles tekintélyű Kornis 
Mihály a székelyföldi Erdőszentgyörgyön.85 Az elhunyt Bogáti későbbi patrónusának, 
Kornis Farkasnak a testvére volt.

Április 18-án az ótordai unitárius prédikátornak, Dávid Ferenc első tanítványának, 
majd annak perében védőjének, Sztárai Miklósnak Tordán történt halálát jegyezte fel.86 
Ez a Sztárai 1576-ban, Balázsfalván, a Küküllő mentében szerezte Az vízezönnek his-
tóriájáról való szép énekét87, amely 1581-ben, Kolozsvárott jelent meg nyomtatásban.

Április 22-én ugyancsak Gerenden fejezi be a törvényről írt 20 tézisét. 88

A nyár elején Bogáti családostul Pécsre költözött, s az ottani unitáriusok körében 
teológiai traktátusokon dolgozott. Hét év múlva, Apocalypsis-kommentárja előszavá-
ban, így emlékezett meg erről:

„Az tanítók cirkálása és hamis vád s patvar miá, kivel fejedelmünket, s tanácsát 
reám, Trausner Lukácsra, s Jakab Bernádra haragították vala, Gerendről én Baranyába 
szaladék, holott az atyafiaknak az szent apostolok levelit, üdő rendi s értelme szerént, 

 82 Ajándékozó bejegyzés: „Anno Do. 1579. 17. Martii. Generoso ac egregio domino Joanni Gerendi, Matthias 
Szekel Wisinus Panno[nius] suae in illum obseruantiae declarandae causa, Vienna misit.” A  L -

, Libri V de Peruviae regionis inter Novi Orbis provincias celeberrimae inventione et rebus in eadem gestis, 
Antwerpiae, 1567. (Kolozsvár, Akad. U 64653) – Visy Székely Mátyás 1594-ben protonotárius volt Bécsben: 
Egregio dño, Magistro Matthiae Zekel de VVys, Personalis praesentiae Regiae in Iudicijs Locumtenentis Pro 
thonothario. (Kurtze und eigentliche Beschreibung des zu Regensburg in diesem 94. Jar gehaltenen Reichstag, 
Regensburg, 1594, O2b.) – A nemesi előnév Vissre, egy Zemplén vármegyei községre utal.
 83 1582. január 31. Tertia proles nostra ASPASIA nata octava luna seu Tetragono Februarii die Mercurii, ante 
auroram, coelo ante nubilo, tum vero mire sereno stellatoque anno 1582. Gerendi.
 84 1582. március 27. David Francisci filius Davidis, N. Hertelius inter 9. et 10. antemeridianam moritur 82. – 
1582. március 28. David Hertelius, Francisci Davidis filius, iuvenis natus 22 annos, moritur inter 9. et 10. horam 
antemeridianam in patria Claudiopoli, cum conterritu et moerore multorum bonorum, quorum ille spem deseruit. 
1582. – Album Oltardianum: 1582. Die 28. Martii stirbt zu Kolosvár David Hertelius alt 22 Jahr. Bruder des 
Francisci Davidis. – B  P , Dávid Ferenc családja: a kolozsvári Hertel nemzetség, KerMagv, 85(1979)/2–3, 
104–124.
 85 1582. március 31. Michael Kornis vir authoritate praecipua apud Scythulos moritur St. Georgii 1582. – Al-
bum Oltardianum: Die 31 Martii stirbt Michel Kornis zu Sanct Georgen im Zeckelland, vir inter Siculos magnae 
auctoritatis.
 86 1582. április 18. Nicolaus Staraius moritur tertia nocturna 1582. Thordae.
 87 RPHA 1034
 88 Theses XX Nicolei Pelidae Bogáthii de Lege, Gerendi, 22. aprilis 1582. – Kénosi Tőzsér János említi. El-
veszett.
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az nekem nyújtott kicsin ajándék szerént megmagyarázám, s az Apocalypsist 51 cik-
kelybe, vagy ártikulusban foglalám, szorítám, summálám oly magyarsággal, hogy csak 
Biblia olvasás kellene hozzá, ha ki prédikációkra osztani, s nyújtani akarná az könyvet.”

Trausner Lukács, Dávid Ferenc veje, Gerendi János ügyvédje, egykori körének 
tagja, nagy hivatali karriert futott be, és végül katolizált.89 Jacob Bernád (?–1602) 
kolozsvári orvos volt, aki Kolozsvárott az Óvárban lakott.90

Június 5-én a Szentlélekről,91 22-én pedig a Zsidókhoz írt levélről szóló téziseit92 
barátjának, Válaszúti Györgynek ajánlotta Pécsett. Válaszúti György korábban Kolozs-
várott tanult, ahol 1571-ben seniorságot viselt. Innen ment 1572 nyarán Baranyába, 
már 1574-ben másodpap volt Pécsett.93 

Itt Baranyában készíti el Bogáti A szent Apostolok leveleinek idő rendi s értelme 
szerint való magyarázatját az atyafiak számára. Ugyanakkor írja meg magyarul az 
„Apocalypsisnek summáját 51 cikkelybe vagy ártikulusba foglalva, másfél árkusra 
summálva.”94

1583
Április körül Bogáti családostul visszaköltözik Tordára. Toroczkai Máté az év de-

cemberétől 1584 szeptemberéig Tordán másolja, a többi közt, Jacobus Palaeologus 
műveit.95 Bogáti is talán ekkor fér hozzá ezekhez az írásokhoz, amelyeket az Apo-
calypsis-kommentár írásakor nagyban felhasznál.

1584
Január 4-én Bogáti negyedik gyermekének, egy fiúnak a születését jegyzi be, aki 

Tordán, a nagyatyai házban jött világra. Az időpont és az időjárás részletes körül-
írása után, a gyermek életéért aggódva, egy teljes sort idéz Homéros Odysseiájából 
(X. könyv 37. sor), amelyben szerepel a görög pasiphilos szó. Ebből a szóból alkotja 

 89 B  M , Trauzner Lukács „megtérése”, in B  M , Felekezetiség és fikció. Tanulmányok a 
16–17. századi irodalmunkról, Bp., 2006, 109–118.
 90 M  P , Kolozsvári orvosdoktorok a XVI–XVII. század fordulóján (Balásfi Ferenc, Jacobinus Bernád, 
Hertel János), Orvostörténeti Közlemények, 28(1982)/4, 61–68.
 91 Theses XXVIII Nicolei Pelidae Bogáthii de Spiritu Sancto, quaerendae veritatis causa. Quinquaeecclesiis, 
5ta junii 1582. – Kénosi Tőzsér János említi. Elveszett.
 92 Theses XVI Nicolei Pelidae Bogáthii de Jesu Christo, ex concione nescio cuius, quae vocatur Epistola ad 
Hebraeos, meo iudicio nec epistola, nec missa aut scripta ad Hebraeos. In fine thesium haec habentur: „Hic 
mihi et ordo legitimum et tempus historicus, in quo alii quoque loci Novi Foederis attinguntur. Scripti huius et 
nationes adhortationis (est enim logo, hic protreptikos) esse videntur. Scripsi in gratiam fratris mei charissimi et 
amici singularis Georgii Válaszúti. Quinquaeecclesiis, 22. junii 1582. – Kénosi Tőzsér János említi. Elveszett.
 93 K  F , Unitáriusok Magyarországon a XVI. és XVII-ik száz évben, KerMagv, 24(1889)/2, 102.
 94 Mindkét munkáját maga említi meg az Apocalypsis-kommentár bevezetőjében. Elvesztek.
 95 P , Die Ideologie…, i. m., 189–190.
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meg fia nevét, a Pasiphilust.96 Könyvei közt azonban megvolt Diodorus Siculus tör-
téneti műve, amelyben szerepel egy Pasiphilus nevű hajdani férfiú, aki Kr. e. 305-ben 
Agathoklés hadvezére volt.97 Bogáti ettől kezdve kizárólag csak családi természetű 
dolgokat jegyez fel naptárába.

Az augusztus 27-én kelt jegyzet már a Pasiphilusnak nevezett, nyolchónapos fiúcska 
haláláról szól. Bogáti hozzáteszi, hogy ez volt az első csapás és gyász a házában, majd 
Jób könyvéből idéz (2, 21.): „Sit nomen Domini benedictum in omnibus.” A temetésről 
szóló sorok magyarul a következők: Eltemettük a mezőn, kővel számára megjelölve, 
kívül Torda városán, az Aranyos folyó felé, az anyai rokon Bardóciak nagyatyai sző-
leje alatt, száz lábnyira a szőlő kapuja alatt egyenes lépésben.98

November 5-én fejezte be kéziratban maradt Énekek éneke-fordítását (kötetünk 
8. darabja), a záró strófa szerint „Imre herceg emlékezeti napján, / Félkedvvel írá 
Erdélyben, Sós-Tordán.”99 A versfőkben lévő epigramma második felében bevallja, 
hogy nem tud héberül: „Ad thalamos Salomona suos agnosco canentem / Carmina 
Pannonio, digna lepore cani, Qui, quod abest Figuli, non est ea culpa sacratae, / Nico-
leo linguae nosse negantis opes.” Magyarra nehéz lefordítani e sorokat: „Elismerem, 
hogy pannoniai ékességgel méltó versek szólnak a szerelmeihez éneklő Salamonról, 
aki, hogy távol van, Fazakas Miklós számára nem hiba elismerni a nemet mondó szent 
nyelv gazdagságát.”

December 29-én Christian Francken (1552–1611) Gerendről a Szászföldön, Nagy-
szeben közelében fekvő Alcinára (Olcona) küldött levelet Gerendi Jánosnak. Ebben 
megemlíti Bogátit: „de quibus ex Bogathii nostri literis D[ominatio] V[estra] cognoscet. 
Scribit ille se ex domino camerario nostro audivisse, responsum meum ad Chyerenii 
theses, mihi periculosum fore, si spargatur.100 A levélben említett kamarás a tordai 
sókamara prefektusa, Kolozsvári Literátus János lehetett, akivel Bogáti kapcsolatban 
állt.101 Ők figyelmeztették Franckent, hogy a katolikus Cserényi Mihály téziseire írt 
válasziratának terjesztése veszélyt hozhat rá.

 96 1584. jan. 4. Quarta soboles mascula nascitur nobis inter 5. et 6. matutinam, propior quintae horae huius diei 
sabbati nubilosi, gelidi et modice ningentis. Da pater huic vitam; curam addam proprius ipse, ut potero, charis sit 
tibi et ille aliis ὥς όδε πασίφιλος και τιμίος ην [hós hode pasiphilos kai timios én]. Anno 1584. Thordae, domi 
avitae paternaeque, nova luna. Vide 27. August.
 97 Diodorus Siculus, XIX–XX.
 98 1584. augusztus 27. Pasiphilus noster festivissimus et eo charissimus inter 1. et 2. horam pomeridianam, 
suo mense octavo, moritur placidissime tolerato 8 dierum morbo 1584. Prima domus meae labes et funus. Sit 
nomen Domini benedictum in omnibus. – Condiditur in campo, petro ei infacto, extra oppidum Thordae, versus 
Chrysam fluvium, sub vinea avita Bardociorum cognatorum, centum pedibus infra vineae ianuam directo gradu. 
Dies erat quinta Sabbati, cuius octava aegrotare coeperat.
 99 Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607–1608. (S , 22.). Szövegét és jegyzeteit lásd a jelen kötetben.
 100 J  E , Gerendi János és Franken Keresztély, KerMagv, 28(1893)/1, 36–37.
 101 S  L , Erdélyi czímeres nemeslevelek, Turul, 6(1888)/1, 27. Kolozsvári Literátus János tordai 
sókamaraigazgató (praefectus camerae salis nostri Tordensis) nemeslevele Báthory Istvántól (Nepolomic 1585 
aug. 23), mellyel az erdélyi hadi expeditiókban szerzett szolgálataiért őt és általa Márton, Gáspár és Imre fiait 
nemesekké teszi.
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1585
Január 6-án a Gerenden tartózkodó Christian Francken újabb levelet küldött Ge-

rendi Jánosnak Alcinára.102 Az igen művelt egykori jezsuita ebben az írásában a pat-
rónusa körében és Bogáti által is gyakorolt, a vasárnap helyetti szombati ünneplést 
kifogásolta, valamint a vér és fojtott állat evése tilalmának értelmetlenségéről mondta 
el határozott véleményét.103

Bogáti ebben az esztendőben, a nyár elején költözik családostul az udvarhelyszéki 
Homoródszentpálra, Kornis Farkas székely királybíróhoz, akinek udvari papja lesz. Az 
unitárius főúr birtokszomszédja volt az az Eőssi András (?–1604), aki az 1580-as évek 
elején a Mattanjah judaizáns szerzője, Matthias Vehe-Glirius (1545. k.–1590) teológiai 
gondolatait tette magáévá,104 s aki később útjára indította Péchi Simont, a szombatosság 
valódi kiteljesítőjét.105 Ekkoriban ugyancsak Homoródszentpálon tartózkodott Dávid 
Ferenc még élő fia, Johannes Hertelius mint Kornis Farkas gyermekeinek nevelője.106

Bogáti vélhetőleg ebben az évben fordította öt parafrázisát Mózes könyveiből 
(kötetünk 9A–E darabjai): Testamentum Jacob (Genesis, 48. et 49.); Carmen Mosis 
epinicion (Exodus, 15.); Numeri, Caput 21.; Carmen Amorrhaeum (Numeri, 21,); 
Numeri, 22, 23, 24.107 

Ezekben a kiemelt részekben a Messiás-kérdésre is több utalás történik. Bogáti úgy 
vélte, hogy Jézus Krisztust megelőzően az Istennek több felkentje, azaz Krisztusa volt, 
miként Mózes és Dávid. Ő ugyanis a héber „felkent” jelentésű Messiás elnevezés he-
lyett, mindig a görög Kristus szót használta. Így a Beór kútjáról szóló parafrázisban, 
a vizet nem lelő szent népről azt írja, hogy „Kristusát, Mózsest, s az Istent késérté.” 
Bogáti zsoltáraiban ugyanezzel a szóval illeti Dávidot is: Lásd például: II, 4: „Vé-
gekbe sok király mint gyülekezett, / Az Dávid-Kristusra, lá, mint fenyeget.” XVIII, 
40: „Hogy Dávid-Kristusnak ezt fogadtad, kit nem felejthetek, / Fiam, unokáim hogy 
utánam mind Kristusok lésznek.” CXXXII, 7: „Az én Dávid-Kristusomnak így te-
szem fel lámpását.”

Ide kapcsolható az, hogy Bogáti fontosnak tartotta kalendáriumába feljegyezni, 
Sebastian Münsterre utalva, hogy a zsidók szerint március 7-e Mózes halálának ideje.108

 102 P  J , Alczina, 1585. január 6. Franken Keresztély közli véleményét Gerendi Jánossal a szombat 
megüléséről, a vérnek és a fúlva halt állat húsának megevéséről, in Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár 
VIII., szerk. T  E , Bp., 1910, 158–160.
 103 P  A , Arisztoteliánusok és antitrinitáriusok, Gerendi János és a kolozsvári iskola, Helikon, 
17(1971)/3–4, 363–392.
 104 V -G , M , Istenismeret és más írások, ford. R  T , vál., jegyz., utószó D  R -

, Bp., 1984.
 105 P  A , Gerendi János és Eőssi András, ItK, 74(1970)/5–6, 680–684. – D  R , Eőssi András 
és az erdélyi szombatosság genezise, ItK, 78(1974)/5, 572–577.
 106 S  M –T  S , Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521–1700, szerk. F  Z , 
Szeged, 1992, 104. – M  P , Kolozsvári orvosdoktorok a XVI–XVII. század fordulóján (Balásfi Ferenc, 
Jacobinus Bernád, Hertel János), Orvostörténeti Közlemények, 28(1982)/4, 61–68.
 107 Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607–1608. (S , 22.). – Szövegüket lásd a jelen kötetben.
 108 Március 7. Moses moritur 7. Adar mensis. Ex cabala hebraica Munst. in capite 3. Jehosuah.
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Július 13-án már Homoródszentpálon születik Bogáti ötödik gyermeke, secundus 
Pasiphilus Pelides. Bogáti részletesen leírta az aznapi időjárási helyzetet és a Hold 
fázisának alakulását.109

1586
Ebben az esztendőben, több feljegyzés szerint, nagy pestisjárvány dúlt Erdélyben. 

Június 6-án, a fertőzés veszélye miatt, a kolozsvári városi tanács bezáratta az iskolát, 
de nem sokkal később megszűnt az oktatás a jezsuitáknál is. Több unitárius prédikátor 
és tanár halt meg ekkor a ragályos betegségben.110

Bogáti vélhetőleg az év második felében fejezte be a Jób könyvének parafrázisát 
(kötetünk 10. darabja). Ennek a versfejeibe rejtett elégiájában felemlíti Pasiphilus 
nevű elhalt fiát, valamint azt, hogy a pestis idején elkezdett munkáját Kornis Farkas-
nak ajánlja, mégpedig annak birtokán: „Pridem coepta, quidem sed tempore condita 
pestis, / Haec Volfgange tua carmina Kornis humo.” A záróstrófa sorai is a gyermek 
elvesztése miatti fájdalmára és a járványra utalnak: „Tordán keseredék, az ki ezt gon-
dolá, / De nagy döghalálkor eszében forgatá, / Székelyfölden végzé és magyarnak adá, 
/ Ezerötszáznyolcvanhat esztendőben írá.”111

Április körül, Homoródszentpálon készül el az Ez világi sok zúrzavarról való, igen 
borongós hangulatú história (kötetünk 5. darabja), amely azonban csak négy esztendő 
múltán, 1591-ben jelent meg nyomtatásban. A versfőkbe helyezett dedikáció Torotzkai 
László torockószentgyörgyi unitárius nemes úrnak szól, aki 1594-től Fehér vármegye 
főispánja lett. A záró strófában a Jób-parafráziséhoz hasonlóan nyilatkozik „Egész 
világ dolgát minap az tekinté, / Azki Székelfölden ez éneket szerzé, / Ezerötszáz-
nyolcvanhatba kijelenté, / Ha vészed eszedbe, ez világtól elinte.”

Szeptember 9-én született meg hatodik gyermeke, Pentesilea, akit Bogáti, Hóseás 
prófétát idézve (I, 6), Ruhamának, felsége Annának szólít.112 Ruhama Hóseás próféta 
parázna nőtől született leánya volt, akit először Ló-Ruhamának, vagyis nincs irgalom-
nak neveztek, majd isteni parancsra Ruhamának, azaz irgalomnak. Hóseás könyvéről 
Karádi Pál írt kommentárt.113

 109 1585. július 13. Secundus Pasiphilus Pelides, quinta soboles nostra, nascitur feliciter, quod Deo gratias 
agimus; nubilo coelo et pluvioso, circiter 8. hora matutina, ut coniicere rari licuit, Sampaulli ad Homorodum 
Scythulorum anno 1585. luna deficiente ac quarto post die nova futura, die quem vocant Martis.
 110 P  A , Arisztoteliánusok és antitrinitáriusok…, 381.
 111 Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607–1608. (S , 22.) Szövege a jelen kötetben.
 112 1586. szeptember 9. Sexta proles nostra, Pentesilea, nascitur anno 1586. decima prope hora antemeridiana, 
die Veneris, quam ego Ruhaman ex Osee 5, 1. mater vero Annam vocabat.
 113 K  P , Commentarius in prophetiam Osiae, magyarul, ajánlva iktári Bethlen Gergelynek, király őfelsége 
főtanácásának, Karánsebes bánjának, 1561. (A -R  S  S , Unitária vallás történetei Er-
délyben, Kolozsvár, 1839, 117.)
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1587
Bogáti januárban, Aspasia nevű leánya ötödik születésnapja körül, Homoródszent-

pálon szerezte Aspasia asszony dolga című históriás énekét (kötetünk 6. darabja), 
mégpedig Aelianus azon novellája alapján, amely az asszonyi hűséget és szemérmes-
séget példázza. Ez a műve azonban csak négy esztendő múltán, 1591-ben jelent meg 
nyomtatásban. A versfőkbe rejtett ajánlás Forró János háportoni unitárius nemes úr 
leányának szól. Forró János 1580. július 10-én vette feleségül Kaczay Petronellát, 
leányuk tehát Bogáti Aspasiájával lehetett egykorú. A záró strófa Forró János fele-
ségére is utal: „Tükerül szépeknek Szentpálon ezt írtam, Székelfölden laktomban, / 
Ezerötszáz után, nyolcvanhetedik újesztendő havában, / Azkinek ezt írám, Isten lássa 
jóval, asszonyommal világban!” Bogáti itt alkalmazta először az Euryalus és Lucre-
tia széphistória, hosszú, 3×19-es verssorait. Ezt a versformát Psalteriumában csupán 
három parafrázisnál használta fel.

Ebben az évben, Debrecenben jelent meg Bogáti 1577 őszén szerzett, Kasztrióta 
Györgyről szóló históriájának (kötetünkben a 4. darab) első ismert kiadása.114

Május 20-án indult el Kornis Farkas fia, György, peregrinációjára Bánffy Ferenccel 
és Baranyai Decsi Jánossal.

Bogáti négy esztendőn át, 1585–1589 között, magyarázta Kornis Farkasnak az 
Apocalypsis könyvét. Írásba öntött kommentárja elkészültekor, 1589-ben, ezt írta a 
bevezetőben „mikor középbe volnék, íme, hát híre ment Temesvárra, az jámbor vén 
Karádi Pálhoz, az temesvári szentek tanítójához, az alföldi szentek oszlopához, ki írá 
róla, hogy nem tetszik, hogy mindent meglöttnek magyarázok, valami benne vagyon. 
[…] Írék azért alkalmas hosszú levelet az Karádi uram leveléhez képest az Apocalyp-
sisről, kit magyarrá fordíték, s úgy küldém neki. De mása nem volt ez levélnek, nem 
tudom, mint az vásárhelyi atyafiakhoz is, kit örömest is olvastak, s köszöntek nekem. Ez 
levelemre Karádi úr harmadfél esztendőre felele meg egy könyvvel, ki nálam vagyon.”

Karádi Pál 600 árkusra írt Apocalypsis-kommentárját115 küldte el Bogátinak, amely-
ben „szidalmazás és orcázás elég vagyon […] amaz harmad nyárbéli kételen consensus 
miatt.” Bogáti nem válaszolt Karádi könyvére, de az abban lévő szidalmakra, „mint 
vén embernek, fia korú tisztességgel” felelt meg.

Ekkor készíti az „Új Frigykönyv” magyarázatát is, amely „A négy histórikus írása 
és az apostolok minden írása 7 részben.” Ez az írása elveszett.

December 28-án megszületik Bogáti hetedik gyermeke, Homoródszentpálon már a 
harmadik gyermek, egy Páltielnek nevezett fiú. Megjegyzi, hogy ez az ó kalendárium 

 114 Az nagy Szkender béknek, kit Castriot György hercegnek híttak…., Debrecenben, Anno XXXXVII. [recte: 
1587.] RMNy 593.
 115 K  P , Apocalypsis Beati Joannis Apostoli et Evangelistae, János apostolnak és evangélistának meny-
nyei titkoknak látásáról való könyvének magyarázatja, OSzK, Fol. Hung. 199. – K  P , Az Szent János 
mennyei jelenésekről való látásának magyarázása…, 1641–1645. között másolt kézirat a Magyar Unitárius 
Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában, jelzet nélkül. Karádi Pál művének szövegváltozatairól: T  F. P , 
Az ismeretlen (?) Karádi-kódex margójára, MKsz, 123(2007)/1, 22–43.  Lásd erről: T  T , Prédikáció és 
Apokalipszis: Karádi Pál és a protestáns hagyomány, KerMagv, 123(2017)/2, 412–428. 
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szerinti nap, az új kalendárium szerint 1588. január 7-nek felel meg.116 A Páltiel bibliai 
név. Ő volt az, akinek Saul odaadta Dávid feleségét, a maga leányát Mikált, majd Dávid 
tőle vetette vissza az asszonyt (I. Sámuel, 25, 44; II. Sámuel, 3, 15.). Bogátit gyerme-
kei névadása kapcsán is foglalkoztatta a vőlegény és a jegyes teológiai allegóriája.117

1588
Válaszúti György pécsi unitárius prédikátor Bogáti teológiai írásairól tett említést 

az 1588. augusztus 29–20-án, rendezett, közte és Skaricza Máté ráckevei református 
prédikátor között rendezett pécsi disputáció kéziratának végén: „Ezökhöz számláljuk 
Sommerus János pyriait, és Bogáthi Miklóssal több körösztyén atyafiakat, kiknek írások 
kezünkben lévén, olvassuk, és az Szent Bibliával konferálván minden istenfélőknek 
örvendetösön terjesztjük.”118

A szakirodalomban meghonosodott az a tévedés, hogy Bogáti átmeneti pécsi tar-
tózkodása idején végezte volna el a zsoltárfordítás munkáját. Az ehhez szükséges 
egyik segédkönyv, Augustinus Justinianus 1516-ben, Genovában megjelent, Octaplus 
Psalterii című, nyolcnyelvű, rabbinikus kommentárokkal is ellátott zsoltárkiadásából 
a pécsi unitáriusoknál megvolt egy példány.119 Az 1588-ban zajló pécsi disputa során 
Válaszúti György a következőket mondta Skaricza Máténak: „Kérdém, ha látott vol-
na valamikor Caldaica-paraphrasist, honnét annak igazságáról értekezhetött volna; és 
felelt volna, hogy ő nem olvasott volna. Előhozattam az Psalteriumot, qui Octaplus 
dicitur, Graece, Hebraicae, Arabice, Chaldaica paraphrasi, triplici versionei Latina 
et cum scholiis.”120 A Chaldaica-parafrázis, azaz a zsoltároknak a Krisztus utáni első 
századokban készült arámi nyelvű fordítása, a Targum, s az abból készült latin nyelvű 
változat, Bogátinak is forrásául szolgált.121

Bogáti Fazakas Miklósnak, az általa nagyon körültekintően elkészített zsoltárkönyv-
fordításon, bizonyosan több évig kellett dolgoznia. Életútjának rövid pécsi kitérője 
nem adhatott neki elégséges időt erre a feladatra. Minden jel arra mutat, hogy ő csak 
Homoródszentpálon, az 1580-as évek végétől kezdte fordítani a Zsoltárok köny-
vét. Bogáti elsősorban a Septuaginta szövegét követte, ám munkájához, az Octaplus 

 116 1587. december 29. Ipso meridie anni 1587 coelo humido adeoque ningente, quum prius totis mensibus atra 
foret hyems, nascitur soboles septima mihi, luna undecima januarii ex vetere Calendario, at ex novo anni 88 oc-
tava circumcisionis, die Veneris, Sampaulli Scythulorum Sedis Udvarhely, ubi tertia iam soboles; – mox sereno 
et vento frigido humidasque cogente nubes, Paltiel.
 117 [S ] S  G , A Hungarian Antitrinitarian Poet and Theologian: Miklós Bogáti Fazakas, in 
Antitrinitarianism in the Second Half of the 16th Century, edited by R  D  and A  P , Bp.–Leiden, 
1982, 215–230. Magyarul: [S ] S  G , A vőlegény és a jegyes teológiai allegóriája Bogáti 
Fazakas Miklós munkáiban, in Adalékok a 16–20. századi magyar művelődés történetéhez [Benda Kálmánnak 
ajánlva], szerk. B  I  J , Bp., 1987, 7–30.
 118 V  G , Pécsi disputa, bev. és jegyz. D  R , sajtó alá rend. N  S. K , Bp., 1981, 
764.
 119 Octaplus Psalterii Augustini Iustiniain Genuensis, praedicatorii ordinis, episcopi Nebiensis, Genua, 1516.
 120 V  G , Pécsi disputa…, 117, 771.
 121 D  R , Humanizmus…, 159–160.
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Psalterii mellett, felhasználhatta Sebastian Münster (1489–1552) német reformátor 
1534–1535-ben, majd 1546-ban, Bázelban megjelent Ószövetség-kiadását, amelyben 
a héber textus mellett, annak szó szerinti latin fordítása is szerepel. A Psalterium az 
’Ócar jésa’… Veteris instrumenti címet viselő, második kötetben található. A héber 
és latin szöveget végigkísérik az alapos grammatikai, történeti és teológiai kommen-
tárok, amelyek magukban foglalják a legtekintélyesebb középkori rabbik magyaráza-
tait is. Székely István is ezt a könyvet használta 1548-ban, Krakkóban kiadott, prózai 
zsoltárkönyvéhez.122

A XVI. század végéig Bogáti Fazakas Miklós volt az egyetlen, aki az egész zsol-
tárkönyvet magyarította, mégpedig felekezete teológiai álláspontjához híven, az 
Ószövetség szellemében, hiszen az egyes zsoltárokhoz fűzött magyarázó toldalékokkal, 
Dávid király idejére szorítkozó történeti keretben igyekezett értelmezni őket. Változa-
tos versformáihoz szinte minden Magyarországon és Erdélyben ismert dallamra utaló 
nótajelzéseket kapcsolt. Ezek közül több is olyan ének versformájára, illetve dallamára 
utal, amelyet a szerző csak az 1580-as végén ismerhetett meg. Például az 1577-ben 
szerzett, ám nyomtatásban csak később kiadott, Euryalus és Lucretia széphistória 
hosszú, 3×19-es verssorait csupán az 1587-ben szerzett, Aspasia című históriás éne-
kében, valamint három zsoltárparafrázisában követte formailag.123

Bogáti tehát maga választotta meg a követett versformát, s mondandóját, költői 
eszközeit nem kellett korlátoznia, hiszen a saját értelmezését, a saját költeményét 
hozta létre. Az ő hazai dallamokra írt zsoltárparafrázisai főként XVII. századi, szom-
batosok által másolt kéziratokban maradtak fenn. Köztük, a hitelességet tekintve, a 
Péchi Simon-énekeskönyv a legbecsesebb.124 Húsz parafrázisa azonban a XVII. századi 
nyomtatott unitárius énekeskönyvekbe is bekerült.125

Bogáti példaképnek tekinthette a zsoltárokat latin elégikus formában megverselő, 
német Helius Eobanus Hessust (1488–1541), mert kalendáriumába feljegyezte annak 
születési és halálozási idejét.126

Július 11-én Homoródszentpálon meghalt Bogáti felesége (charissima uxor), Csip-
kés Katalin. A gyászoló férj ezúttal is feljegyezte aznapi csillagászati megfigyeléseit.127

 122 S  I , Zsoltárkönyv, Krakkó, 1548. [Hasonmás kiadás.] S  S  G  kísérőtanul-
mányával, szerk. K  P , Bp., 1991. (Bibliotheca Hungarica Antiqua, XXVI)
 123 A XLII, LXI, LXXXIV. sorszámú zsoltárban.
 124 Magyar zsoltár, kit az üdőkbéli históriák értelme szerént, különb-különb magyar ékes nótákra, az Isten 
gyülekezetinek javára fordított Bogáti Fazakas Miklós. Péchi Simon-énekeskönyv, 1615. (S , 33; Unitarian 
Manuscripts, 1729/A) E kézirat alapján készül az RMKT XVI/13/B főszövege.
 125 Isteni dicséretek, imádságos és vigasztaló énekek, Kolozsvár, [1632.] (RMNy 1541). A korábbi énekes-
könyvekből nem maradt fenn példány.
 126 1488. január 5. Eoban Hessus natus 1488. hora post meridiem 17, idest mane hora 5. diei dominici Epipha-
narium. Vide Camerarium.  – (1541.) október 5. Eoban Hessus moritur. Camerarius. Natus annos 53, menses 8, 
dies 27. Idem annus fatalis fuit multis viris doctis et eruditis recedentibus (?).
 127 1588. július 11. Catharina Tsipkes mea charissima uxor moritur anno 1588, nona fere vespertina, die quem 
vocant Jovis incipiente et Mercurio delapso.
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1589
Ez év végén, Homoródszentpálon elkészült az Apocalypsis-kommentár.128 „Az új 

jeruzsálemi atyafiaknak” szóló ajánlásában Bogáti megemlítette magáról, hogy „be-
teg voltam mind azmíg írtam, az kezedetitől elválva” (azaz kezedtétől eltekintve).” 
Ennek Kornis Farkashoz szóló bevezetőjében Bogáti azt írta, hogy az Apocalypsis 
könyvét, „ím, negyed esztendeje, hogy kegyelmed előtt végig magyarázám, tanúsá-
gokra osztva.” Bogáti bevezetője végén pedig azt írja, hogy már négy és fél esztendeje 
vendégeskedik Kornis Farkasnál:

„Minthogy azért kegyelmed kenyerén viszem éltem az ötödfél esztendőben, noha 
hiszem, hogy érti kegyelmed, hogy időmet aluvással nem töltém, vagy haszontalan 
munkával; ha írásomat, vagy vigyázásomat, vagy munkámot nem látja is kegyelmed. 
Mindazonáltal látható jelét is gondoltam értelmem, vallásom felől mutatnom kegyel-
mednek, és kegyelmed után azoknak is, azkik olvasni, vagy érteni akarják az Apo-
kalypsis könyvén való magyarázásomat. […] Vagy hogy akárcsak értsék, ki szárnya 
alatt nyugodtam ez pokol üdőkben ilyen gondolatimkor, melyek ez könyvben vadnak, 
s lássák kegyelmed gazdálkodásaért való köszönetemet.”129

Bogáti Apocalypsis-kommentárjának első részében történeti alapon utasította el a 
vasárnap ünneplését: „De az sok emberi szerzésnek egyike az vasárnapi inneplés, s 
az Isten napjának elvesztése, kiért több okokkal öszve, méltán szakadott el a zsidó 
minden nemzettől. Ez lött, hogy másfélszáz esztendővel Christus után, az igaz Phase, 
vagy Pesach – Pogácsás innep napját megháborgatták, s végre elveszték; háromszáz 
esztendővel Christus után az nagy fattyú Constantin caesar, az vasárnapot hagyá in-
neppé, mint az papok az egy Istent teljes hárommá tevék, és minden emberi szerzés 
ez óráig felkéle, ki miá az Isten könyve letéteték.”130

1590
Tavasszal Bogáti újra megnősült, de nem jegyezte fel második felesége nevét.
December elsején Báthory Zsigmond bevezetteti a Gregorián-naptárt.131 Bogáti való-

színűleg ebben az esztendőben már főként Psalteriumának elkészítésén munkálkodott.

 128 Apocalypsis magyarul magyaráztatott. [Dedicatio:] Az új jéruzsálemi atyafiaknak tökéletességet – az tisz-
tulás, szenteltetés, ember kori állapot után – kéván és Istentől kér az Apocalypsisnek magyarázója Nicoleos 
Pelides Bogathius. [Praefatio:] Nemes vitézlő uramnak, Kornis Farkasnak, Udvarhely széki fő királybírójának 
az új jéruzsálembéli nemes örökséget, s részt az élet lajstromabéli jószágot és zsoldot kívánja Istentől Nicoleos 
Pelides Bogathius. Homoródszentpál, 1589–1590. – Két korabeli másolata van: I. Bp. OSzK, Kézirattár Duod. 
Hung. 9. jelzetű kézirat, amelyet 1601-ben Andreas Textoris Claudiopolitanus másolt. II. Kolozsvár: Unit. Koll. 
Kvt. 1208. sz., amely 1603-ban készült másolat (Unitarian Manuscripts, 1208) A kézirat elején a K. F. [=Kornis 
Farkas] monogramot B. F.-re (= Balássi Ferenc) javították. (Thúry Etelének e kéziratról a XX. században készí-
tett másolata a pápai ref. kollégium könyvtárban található.)
 129 D , Humanizmus, 234.
 130 Az Apocalypsis-kommentár kolozsvári kéziratáról Thúry Etele által a XX. század elején készített másolat.
 131 Album Oltardium: Postquam hoc anno 1590 a Dnis Regnicolis ad postulationem Ilustrissimi Domini Prin-
cipis Sigismundi acceptatum esset Calendarium Gregorianum in quod factum coacti sunt postea consentire et 
Pastores, die 31 Decembris primam cum Jesuitis celebravimus memoriam nativitatis Dni nostri Jesu Christi. 
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1591
Az év elejétől hivatalossá vált Erdélyben az új, a Gergely-naptár.132 Április 7-én 

Bogáti nyolcadik gyermeke születik meg második feleségétől, de ennek sem nevét, 
sem nemét nem jegyzi fel.133

Kolozsvárott ekkor jelent meg nyomtatásban Bogáti két históriás éneke. Az egyik 
az 1587 elején szerzett Aspasia asszony dolga (kötetünk 6. darabja). A história végé-
hez a kiadó hozzácsatolta a CXXVIII. zsoltár „Bódogok, akik az Istent félik” kezdetű 
parafrázisát, amely már Huszár Gál 1560-as énekeskönyvében szerepelt, tehát nem 
Bogáti szerzeménye. 134

A másik az 1586-ban szerzett Ez világi sok zúrzavarról (kötetünkben az 5. darab) 
való história, amely az ismeretlen szerzőjű Apollonius histórájával együtt jelent meg.135 
A kiadó önkényesen párosította e két művet. Az utókor egy ideig tévesen Bogáti szer-
zeményének vélte emiatt az Apollonius históriáját.136 Ugyanebben az évben Johannes 
Manlius vándornyomdájában, Sicen (Deutsch-Schützen) is megjelenik ez a két egy-
máshoz kapcsolt história.137 Ez a könyvtáblából kiáztatott nyomtatvány a kolozsvári 
kiadás nyomán készült.

Augusztus 28-án Heidelbergből Kornis György azt írja apjának, Kornis Farkasnak, 
hogy az otthoni dolgokról „Bogáthi Pelides uram levelébűl” értesült.

November 7-én pedig már Padovából küld haza levelet, amelyben szomorú szívvel 
említi, hogy „Bogáthi Pelides uram levelét” nem kapta meg apja augusztus 4-én írt 
levelével együtt.138

1592
Bogáti Kasztrióta Györgyről írott művének (kötetünk 4. darabja) új kiadása ez év 

tavaszán „most újólan, az authortól általolvastatván, és megkorrigáltatván” nyomtat-
tatott ki Kolozsvárott.139

Március 13-án Kornis György azt írta levelében, hogy teljes hálával van atyja iránt, 
akinek „bőkezű voltáról” többször írt neki Bogáti Fazakas Miklós. Nem ismer senkit Er-
délyben, akik „ilyen judiciummal, olyan nagy beneficiummal adficiálták volna fiokat.”140

 132 Ao 1591 ist das neue Calender angefangen. (Simonis Nössner: Res actae quaedam in partibus Hungariae 
et Transilvaniae 1570–1619, in Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens, i. m., 60.)
 133 1591. április 7. IIX. Soboles, prima autem ex altera coniuge nata die dominica, quae erat 14 Nissan mensis, 
pomeridie circiter 2. aut 3. hora, qua et prima iuxta Calendarium Gregorianum anno 1591. Sampaulli.
 134 Aspasia asszony dolga, Kolozsvár, 1591. (RMNy 662) – Szövegét lásd e kötetben: 6. sz. 
 135 Ez világi nagy sok zúrzavarról. Kolozsvár, 1591. (RMNy 661) – Szövegét lásd e kötetben: 5. sz.
 136 Apollonius históriája, Kolozsvár 1591., kiadta B  S , Bp., 1912, 39–42. és RMKT XVI/12, 71–93, 
612–618.
 137 Ez világi nagy sok zúrzavarról. Sic, cc. 1592. RMNy 669.
 138 S  I , Bogáthi Fazekas Miklós élete és vallásos tárgyú költészete, Bp., 1915, 5–6.
 139 Az nagy Castriot Györgynek históriája, Kolozsvár, 1592. RMNy 683.
 140 V  M , Kornis György külföldi tanulása, KerMagv, 47(1912)/4, 226.
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Április 25-én Kolozsvárott kelt a Hunyadi Demeter püspök által Tordára meghirde-
tett, május 31-én megnyitandó unitárius zsinat összehívó levele, amely meghatározta 
annak feladatait:141 A levél utalt arra, hogy néhány jelentős unitárius egyházi személy 
időközben elhunyt:142

„Különösen most, hogy a közelmúltban többen is az úr szőlejében derekasan mun-
kálkodó s az egyház küzdőterén vitézül harcoló testvéreink közül – saját üdvösségükre 
ugyan, de egyházunk nyilvánvaló kárára – kivétetvén e világ labirintusából elhunytak, 
az a feladatunk, hogy isten nyája felett éberen virrasszunk, imádkozzunk, s a szellem 
fegyverével az istentelen szekták valamennyi torz vélekedését kiirtsuk, lekaszaboljuk, 
s urunk Jézus jegyesétől távol tartsuk és elűzzük, hogy az igazságot megkezdett útján 
való előrehaladásában ne akadályozzák.”143

Május 31-től június 3-ig Tordán megtartották a zsinatot, amelynek végzései a rész-
vételi kötelezettségekről szóltak.

Július 6-án Kolozsvárott, a templomi szolgálat közben, gutaütést kapott Hunyadi 
Demeter püspök, majd még aznap otthonában meghalt.144 Július 8-án temették el, hi-
vatali utóda, Enyedi György (1555–1597) mondta felette a halotti prédikációt.145

Az unitárius egyháztörténeti kézirat szerint ebben az évben nagy veszteségek érték 
a felekezetet, hiszen Hunyadi Demeter püspökön kívül meghalt Basilius István, Bogáti 
Pelides Miklós, és Pictoris Máté:146

„Számunkra szerencsétlen és végzetes volt az 1592. esztendő, ugyanis Hunyadi 
Demeteren kívül még több fényétől fosztotta meg egyházunkat. A Demeter előtti hó-
napok során meghaltak Basilius István, Bogáti P. Miklós és Pictoris N., egyházunk 
nagy díszei. Ugyanis alig volt valaki Bogátinál szorgalmasabb, a nyelvekben jártasabb, 
az igazság nyomozásában gondosabb, a magyarázásban serényebb. Basiliusnál alig 
volt dolgosabb, és az igazság terjesztésében buzgóbb. Pictoriusnál alig volt valaki 
szilárdabb, és tekintélyesebb. És így néhány napon belül a tanultságot Bogátiban, a 

 141 S  K , Hunyadi Demeter unitárius püspök zsinatot hirdet Tordára, 1592. május 31-dikére, KerMagv, 
24(1889)/6, 366.
 142 „utique nostrarum partium est (cum praesertim hisce proximis temporibus aliquot fratrum bonam in colen-
dis Domini vineis operam nauantium et strenue in palaestra Ecclesiae demilitantium, ex hoc mundi labyrintho, 
cum suo quidem lucro, sed cum manifesto Ecclesiae detrimento rapti obdormiuerint) pro Domini grege serio 
vigilare, orare, et gladio spiritus omnes sectarum impiarum monstrosas opiniones, ne coeptum veritatis cursum 
impediant, tollere, presecare, et a sponsa Domini Jesu procul arcere, atque propellere.”
 143 Pirnát Antal fordítása: P  A , Gerendi János és Eőssi András, ItK, 74(1970)5–6, 683.
 144 K  T –U  F , Unitario-ecclesiastica…, i. m., 280.
 145 E  G , Oratio funebris ad tumulum clarissimi viri domini Demetrii Hunyadini superintendentis 
Ecclesiarum Unum Deum Patrem et mediatorem Jesum profitentium, ac pastoris Claudiopolitani, qui 6. die Julii 
anno 1592. expiravit. Habita a Georgio Enyedino, Claudiopoli, 1592. RMNy 688 (Nem maradt fenn példány.)
 146 K  T –U  F , Unitario-ecclesiastica historia…, i. m., 281–282.
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serénységet Basiliusban, a tekintélyt Pictorisban, az elmésséget és a tudományt Hu-
nyadiban az egyház elvesztette.” 147

Az egyháztörténet szerzői nem adatolták, hogy mire alapozták állításukat. A felsorolt 
személyek közül Pictorisról pedig semmit nem lehet tudni. Az ő vélekedésüket látszik 
alátámasztani az, hogy ettől az évtől kezdve, Kolozsvár számadáskönyvében többször 
szerepel Bogáti Lámek, azaz Lamachus, aki 1580. július 25-én, Kolozsvárott született.

A november 27-i kolozsvári közgyűlésen a tanácstagok „Hunyadi Demeter püs-
pök fia és Bogáthi Miklós fia gondja viselése felől végezték, hogy a számvevő urak, 
minél jobban lehet, atyai szívvel tegyék meg azt, és terjesszék a város eleibe.”148 A 
„kis Bogátira” ismételten különböző költségeket tesznek, Erdőszentgyörgyről, Kornis 
Farkastól könyveit hozatják el, ládát csináltatnak neki könyvei tartására; a kántornak, 
akinél kosztban volt, tartásáért fizetnek ruhát; cipeliust csináltatnak neki; ruhája fol-
doztatására, papirosra és feje mosatására adnak költséget.149

A kolozsvári tanács jegyzőkönyve, a két fiú gondviselését említve, nem árvákról 
beszél, holott Hunyadi Demeter novemberben már valóban nem élt. Talán azért fogal-
maztak így, mert a fiuk egyikének, Bogáti Lameknek az apja, Bogáti Fazakas Miklós 
életben volt. Lameket később a város alumnusaként emlegetik.

Elképzelhető tehát, hogy Bogáti az elkövetkező esztendőkben olyan visszavonult-
ságban élt, hogy a nevét senki nem emlegette, az unitárius egyháztörténészek pedig 
az adatok hiánya miatt vélték úgy, hogy ő 1592-ben meghalt volna.

***
1594
Július 7. után Enyedi György prédikációjában (Triacas IV. Concio CXV.) megem-

lítette egy unitárius énekeskönyv megjelenését:150

„Ám mostan az könyvnyomtató egynéhány szép dicséreteket külön kinyomtatott, az 
imádságokkal együtt, kikkel mostan szoktunk élni. Sokan vadnak az hallgatók közül, 
kik írást értnek, egynéhány pénzeket ne szánják, vegyenek benne, és velünk együtt 
énekeljenek és imádkozzanak az Úrnak.”

Talán ebben a mára elveszett énekeskönyvben szerepelhettek először Bogáti vá-
logatott zsoltárparafrázisai.151 A következő kiadásban, amely a XVII. század elején 

 147 „Nostris infelix et fatalis fuit annus ille 1592, nam praeter Demetrium aliquot luminibus ecclesiam spoliavit. 
Ante Demetrium enim superioribus mensibus mortui Stephanus Basilii, Nicolaus P. Bogati, – N. Pictoris, magna 
ecclesiae ornamenta vix enim aliquis erat Bogatio diligentior, in linguis peritior, in vero vestigando curiosior, in 
commentando sedulior. Vix Basilio laboriosior, et propagandae veritati studiosior. Pictorio vix aliquis constan-
tior, et gravior. Sicque intra paucos dies Eruditionem in Bogathio, Industriam in Basilio, Gravitatem in Pictore, 
Acumen et Doctrinam in Hunyadino ecclesia amisit.” (Az Unitárius egyháztörténeti kéziratból idézi: K  
J  Levelei Toldy Ferenchez (1853), Akadémiai Értesítő, 1912, 509.)
 148 J  E , Kolozsvár története, második kötet, oklevéltárral, Bp., 1888, 336.
 149 G  K , A kolozsvári unitárius kollégium története, II. kötet, Kolozsvár, 1935, 382–383.
 150 K  F , Enyedi György unitárius püspök beszéde, KerMagv, 35(1900)/1, 30–40. – E  
G  Prédikációi 2. (100–133. beszéd), előszó és a jegyz. L  B , Bp., 2017, 176.
 151 „Egynéhány szép dicséretek az imádságokkal együtt, Kolozsvár [1592–1597 typ. Heltai]”, RMNy 746.

RMKT-Bogáti.indb   457RMKT-Bogáti.indb   457 2018. 05. 14.   16:26:572018. 05. 14.   16:26:57



458 SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA

jelent meg, 11 Bogáti-zsoltár jelent meg, A Dávid zsoltárából bizonyos énekek nótá-
jokra kiszedegetett psalmusok című részben.152 Az énekeskönyv további kiadásaiban 
összesen 20 zsoltár jelent meg ezekben nyomtatásban, az 1, 4, 8, 15, 23, 29, 33, 44, 
46, 62, 72, 74, 85, 90, 92, 95, 104, 139, 146, 151. sorszámúak.

1595
A kolozsvári számadáskönyvben: „A kis Bogátinak ruházatjára vöttem két sing 

brassai posztót, mentének, dolmánnak és nadrágnak f 3 d 50. Nyírésére csinálására és 
kapocsra adtam f-d 80.” „…Az magyar kántornak. Az Bogathi Lamech asztaltartásaért 
ez esztendőre… fl. 12.”153

1596
„Az Lamekre való költség… adtam saru foldozni f – d 10.”154

1597
Ebben az évben is többször van kiadás a kolozsvári számadáskönyvben Bogáti 

Lamek nevű fia szükségeire: papirosra, ágy- és ruhaneműre, asztaltartására János 
kántornál:155 „Lameknek, az Bogaty Miklós fiának, az tü kegyelmetek alumnusának a 
skolában 1 konc papírosra… Az mentéjének foldozásátúl az szabónak…” – „Lameknek 
az te kegyelmetek alumnusának… 2 inget és egy alsóinget csináltattam veres szálú 
vászonból f 1/05.” – „Az kantornak… az Lameknek az tü kegyelmetek alumnusának 
való asztaltartásra… f. 6.”156

Kolozsvár városi levéltárában levő egyházfiúi számadásokban előforduló feljegyzés: 
Augusztus 29-én pergament vesznek Psalterium csináltatására.157

November 24-én meghalt Enyedi György unitárius püspök, aki Bogátihoz hason-
lóan, egyaránt írt világi és vallásos műveket.

1598
Ebben esztendőben készült el a Demeter király históriája (kötetünk 7. darabja), 

amelynek ajánlása Keresztúry Kristóf (?–1599) fejedelmi tanácsosnak szól, a vers-
fejekben Bogáti nevével: Magne Kereszturi tibi Musa Bogathia […] vir ingenio. A 
töredékekben előkerült história záróstrófájának csak az első két sora maradt meg: „Ol-
vasám ezt görögbűl, írám magyar nyelven, / Az ezerötszázkilencvennyolc esztendőben.”

 152 [Isteni dicséretek, imádságos és vigasztaló énekek] [Kolozsvár, 1602–1615 typ. Heltai.] RMNY 983.
 153 SzT I, 479., asztaltartás címszó.
 154 SzT X, 662.
 155 G  K , A kolozsvári unitárius kollégium története, I. kötet, Kolozsvár, 1935, 50.
 156 SZT I, 300., alumnus címszó, ua. SZT II, 155. csináltat címszó és ua. SZT IV, 227, foldozás címszó.
 157 V  N  J , Az unitáriusok énekes-könyveiről, KerMagv, 6(1871)/2, 118.
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1599
Február 18-án, a Kolozsvár városi levéltárában levő egyházfiúi számadásokban 

lévő feljegyzés: „a magyar Psalterium csinálására pergamentumot” vesznek 1 fl. 70 
dénárra; továbbá március 2-án, 2 frt 16 dénárra; 19-én ismét 1 frt 80 dénárra.158

Valószínűleg ekkor jelent meg nyomtatásban Nagyszebenben a Demeter király 
históriája.159

1600
Január 22-én a psalteriumhoz, június 22-én a gradualéhoz vesznek pergamentumot; 

egy november 23-i feljegyzés szerint, az énekgyűjteményt a magyar kántor írta le.160

1601
Január 2. Ekkor halt meg Kornis Farkas. Mihály vajda ölette meg. Székely Mózes 

és Bogáthy Mihály a Gyulafehérvár melletti Morgó mezőn temettették el.161

Ebben az évben másolta le Andreas Textoris Claudiopolitanus Bogáti Apocalyp-
sis-kommentárját.162 Andreas Kromer Textoris (Crommerus) Itáliát megjárt bölcsészként 
és orvosként Kolozsvárott az óvárbeli unitárius iskola lektora volt. 1613. december 
3-án, Feleknél rablók ölték meg, amikor Bethlen Gábor fejedelemtől, akinél orvosként 
járt, visszafelé utazott Kolozsvárra. Kollégája, Varsolci M. János írt róla latin epicediu-
mot.163 Andreas Textoris kapcsolatban állt Kornis Farkas testvérével, Jánossal, amiről 
egy kolligátum két bejegyzése is tanúskodik.164 Az általa másolt kézirat tehát akár az 
eredetiről is készülhetett.

1603
Július 17. Brassó mellett Székely Mózes vesztes ütközetében odavész az erdélyi 

unitárius nemesség színe-java.

 158 Uo.
 159 [Demeter király históriája. Nagyszeben, Fabricius, cc. 1599.] – RMNy I, 835; RMNy S 838A. B  G -

, Pótlások és igazítások a „Régi Magyarországi Nyomtatványok” első két kötetéhez, VII, MKSz, 111(1995), 
302.
 160 V  N  J , Az unitáriusok énekes-könyveiről,… 118. – H  J , Adatok régi magyar 
versekről, ItK, 66(1962)/4, 478.
 161 M  L , Historia genealogico transsylvanica. H.n., 1731, 9: „Hunc praelibatum Wolphgangum 
[Kornis] fortuna novercans, ac occasione hostilis Michaelis Vajvodae (totam involventis hanc patriam) furor […] 
in Arce Alba-Juliensi neci traditum, truculenter immolavit. Cujus exanime corpus Moyses Siculus, et Michael 
Bogáthi solenni funeris pompa ex Arce eductum, in campo Morgo urbi adjacente tumulo donarunt capella super 
eunden tumulum condita.”
 162 OSzK Kézirattár, Duod. Hung. 9. jelzetű kézirat.
 163 K  T –U  F , Unitario-ecclesiastica…, i. m., 899.
 164 Possesorbejegyzés az első könyv címlapjának alján: „Johannis Kornis de Homorod Szent Pal mpra” Christo-
phori Longolii Lucubrationes Orationes III; Epistolarum libri IIII, Coloniae, 1591. Possesorbejegyzés a kolofon 
alatt, az 527. lapon: „Johannis Kornis ab Andrea T. Claudiopolitano amico dilecto donatus A. 1598. 1. 9bris.” 
Poëmata Georgii Sabini Brandenburgensis, Lipsiae, 1589. (Kolozsvár, Akad. U 64711–64712)
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Apor Péter Syntagma et syllabus mortuorum című verses művében,165 két Bogá-
ti Miklós halálát is feljegyezte e csata kapcsán: „Az Székely Mojsessel vész Bogáti 
Miklós […] Rabul esik Barczán más Bogáthi Miklós.”166 Az egyikőjük, aki főrangú 
nemes ember volt, a harc után fogságba esett, és Brassóban halt meg. A másik talán a 
táborban tartózkodó, s ott a csata során vesző teológus és versszerző lehetett. Ám az 
a valószínűbb, hogy Apor tévedett, hiszen a rabul esett Bogáthi is meghalván, azonos 
a Barczán elesővel.

Ebben az évben készült Bogáti Apocalypsis-kommentárjának egy újabb másolta.167 
A kézirat elején a K. F. [=Kornis Farkas] monogramot B. F.-re (= Balássi Ferenc) 
javították. A hosszú ideig diplomáciai szolgálatot teljesítő Balássi Ferenc csak 1603 
után lett Udvarhelyszék főkapitánya, a szentdemeteri kastélyt pedig 1609-ben kapta 
Báthory Gábor fejedelemtől.

1604
Psalterium, magyar zsoltár, kit az üdőkbéli históriák értelme szerént, különb-különb 

magyar ékes nótákra, az Isten gyülekezetinek javára fordított Bogáti Fazakas Mik-
lós, 1604. Ez a Péchi Simon-énekeskönyv címlapján levő szöveg arra utal, hogy egy 
1604-es másolat volt a kézirat forrása.

1607–1863 KÖZÖTTI EMLÍTÉSEK BOGÁTIRÓL ÉS MUNKÁIRÓL

1607–1704. Bogáti teljes zsoltárkönyvét tartalmazó kéziratok. Ezeken kívül egyes 
zsoltárok még számos kéziratban szerepelnek:

Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607–1608. S , 22.
Jancsó-kódex, 1615–1618. Az első 12 zsoltár híján teljes. S , 31.
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615. S , 33.
Mátéfi János kódexe, 1620–1634. S , 39.
Abásfalvi zsoltárkönyv, 1631. S , 53.
Kövendi János-kódex, 1679. S , 105.
Magyari Péter kódexe, 1704. S , 167.

 165 Syntagma et Syllabus mortuorum ante aetatem meаm. Azaz: A születésem előtt az 1676-dik esztendő előtt 
való holtaknak számuk és nevök, úri, fő s nemesi rendből valóknak. Kiket historiákból, kézírásokból, hallomásból 
összeszedett, és utolsó vénségében, mulatságnak okáért, írt le Báró Al-Torjai Apor Péter, nemes Háromszéknek 
fő királybírája, az 1742-dik esztendőben.
 166 Br. Apor Péter, Verses művei és levelei, (1676–1752), I. kötet, szerk. S  L , Bp., 1903, 153, 155. 
Apornál szerepelnek a Bogáti idejében élt neves személyek. Pl,: „Az főrendek közül Bogáti Boldizsár (122), 
Igen vitéz ember volt Hagymási Christoph (123), Főemberi számban Keresztúri Christoph (123), Az Mihály 
vajdától veszett Kornis Farkas (125), Az káromkodásért meghal Dávid Ferenc (129), Úri família volt az Vitéz 
Gábor (130).”
 167 Kolozsvár, Unit. Koll. Kvt. 1208. sz. (Unitarian Manuscripts, 1208) – Thúry Etelének e kéziratról a XX. 
században készített másolata a pápai ref. kollégium könyvtárban található.
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1602–1700. Bogáti-zsoltárokat tartalmazó XVI–XVII. századi nyomtatványok. 
Ezekben összesen 20 zsoltár jelent meg nyomtatásban, az 1, 4, 8, 15, 23, 29, 33, 44, 
46, 62, 72, 74, 85, 90, 92, 95, 104, 139, 146, 151. sorszámúak.

[Isteni dicséretek, imádságos és vigasztaló énekek], Kolozsvár, 1602–1615. körül, 
RMNy 983.

[Ájtatos isteni dicséretek az imádságokkal együtt, Kolozsvár, 1623], RMNy 1290, 
elveszett.

Isteni dicséretek, imádságos és vigasztaló énekek. Kolozsvár, [1632.], RMNy 1541.
Imádságos és énekes kézbe hordozó könyvecske, melyet naponként minden rendbéli 

keresztyén ember olvasgathat, Kolozsvár, 1635., RMNy 1615.
P  K  I , Catechismus, Lőcse, 1635., RMNy 1630. (a 29. zsoltár)
Isteni dicséretek, imádságos és vigasztaló énekek, Kolozsvár, 1697., RMK I, 1503.
Imádságos és énekes kézbe hordozó könyvecske, melyet naponként minden rendbéli 

keresztyén ember olvasgathat, Kolozsvár, 1700. RMK I, 1558.
1637. Péchi Simon beteg leányát, a buzgó szombatos Kis-Egrestői Angyalos Ist-

vánnét arra inti, hogy olvassa a 38–41. zsoltárt, „akár az Bogáthi zsoltáraiból, s akár 
az én fordításomból.”168

1638. július 1. Dési complanatio. Az erdélyi országgyűlés idején elkobzott unitárius 
könyvek között, első helyen szerepel Bogáti Jób könyve-fordítása: „1-mus intitulatur 
hoc modo: Paraphrasis libri Joob, secundum probatissimum Haebraicorum exempla-
rium veritatem, Hungarica melodia expressa, authore sapientissimo theologo Nicolao 
Pelidis Boghatio, scripta in Szent Erzsébeth, a. 1607. 22. Dec.”169

1665. A zsoltárok Bogáti Fazakas Miklós fordítása szerint énekeltettek az unitárius 
eklézsiákban egész 1665. június 25-ig, midőn – Uzoni Fosztó históriája szerint – a 
szentgothárdi békekötés emlékére tartott örömünnep alkalmával, a Molnár Albert-féle 
fordítást fogadták el.

1697. Felvinczi György versében dicséri a Kövendi János-kódexbe másolt Thordai- és 
Bogáti-féle zsoltárfordítást:170 „Epigramma in virum reverendum quondam ac doctis-
simum D. Johannem Thordanum, et virum non exiguae existimationis D. Nicolaum 
Bogáthi, tanquam authores versionum hoc volumine contentar. et in virum gener. egr. 
Nobilem Dnum Joannem Kövendi Civem Claudiacum ut libri hujus possessorem.” A 
6. strófában: „Ez eddig mind jeles; / De hogy ez könyv teljes / Ne volna papyrossal: 
/ Egy Bogáthi Miklóst, / Kit énekelnek most Torokkal és hangossal / Írata melléje, 
Hogy nézne beléje / Szívvel, áhítatossal.”

 168 K  J , Péchi Simon Biblia fordítása, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1880, 368–373.
 169 Az unitárius könyvek elkobzása, in Erdélyi Országgyűlési Emlékek, X., szerk. S  S , Bp., 1884, 
165–166.
 170 V  N  J , Az unitáriusok énekes-könyveiről, KerMagv, 6(1871)/2, 121. – RMKT XVII/13, 8. 
szám.
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1753. K  T  J –U  F  I , Bibliotheca scriptorum Tran-
sylvano Unitariorum, sive catalogus auctorum Unitariorum eorumque librorum tam 
impressorum quam manuscriptam, Palaeo-Thordae, 1753. – kézirat.171

1754. K  T  J , De typographiis et typographis Unitariorum in Tran-
sylvania atque libris in iisdem impressis, kézirat

1775. K  T  J –U  F  I , Historia ecclesiastica Tran-
sylvano-unitaria, kézirat.

1766. B  P : Magyar Athénás. [Nagyszeben], 1766. 45. – Az első irodalom-
történeti ismertetés Bogátiról.

1775. H , A : Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis 
notorum, Vol. 1., Wien, 1775, 313.

1778. B , J : Transylvania generalis, Tom. II., Bécs, 1778, 454.
1780-as évek: B  J , Transsilvania specialis, kézirat.172

1784. A , J  C , Fortzetzung… Erster Band, Leipzig, 1784. 
1983–1984. (Hivatkozása: H  és B  Transylvania, Tom. 2. S. 354.)

1788. D  A , Etelka, egy igen ritka magyar kisasszony Világosvárott, 
Árpád és Zoltán fejedelmek idejében, Szeged, 1788. 1. könyv 12. levél 4. jegyzet. Du-
gonits András Bogáti Aspasiájának 37. strófáját a szerző nevével együtt idézi.

1790. F  J , Magyar grammatikája, közzéteszi G  K , Bp., 1912, 
95–96. Földi János Bogáti Aspasiájának 37. strófáját idézi, Dugonits Etelkájából átvéve.

1792. H  E , Nova memoriae Hungarorum et provincialium scriptis edi-
tis notorum, Pars I. A–C, Pest, 1792, 503–506. – Előbbi könyvéhez képest a szerző 
további adatokkal bővíti a Bogátiról szóló részt.

1794. K , S , Historia critica regum Hungariae stirpis Austriacae, 
Tom. IX. Ordine XXVIII., Buda, 1794, 839. („Bogáthi Miklós arianus pap”)

1798. Bogati, in Dritter Beitrag zur Gelehrten Geschichte der Unger und Szekler, 
Siebenbürgische Quartalschrift, Hermannstadt, 1798, 159–163.

1839. A -R  S  S , Unitária vallás történetei Erdélyben, 
Kolozsvár, 1839, 71, 119, 198.

1851. T  F , A magyar nemzeti irodalom története, 1–2, Pest, 1851.
1853. K  J  Levelei Toldy Ferenchez (1853), Akadémiai Értesítő, 1912, 509.
1856. D  J , Magyar írók: Életrajz-gyűjtemény, 1. kötet, 1856, Pest, 

60–61.
1863. Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. Első kötet, szerkeszti K  J . 

Kolozsvártt, 1863, 270–272, 539: Szombatos énekek. 523. „Bátyáim közt küsebb va-
lék”; 524. „Hogy édes hazánkból fogságra jutánk” (Bogáti CLI. és CXXXVIIb zsoltára)

 171 Kézirat: Kolozsvár, Akadémiai Kvt.: MSU 1449. – MTA, Mf. 272/II.
 172 Kiadása magyarul: B  J , Transsilvania specialis. Erdély földje és népe, fordította, bevezető tanul-
mánnyal és jegyzetekkel közzéteszi S  G . Első kötet, Bukarest–Kolozsvár, 1999.
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BOGÁTI FAZAKAS MIKLÓS MŰVEINEK KORÁBBI KIADÁSAI

B  F  M , Canticum canticorum, eiusdem argumenti cum psalmo 
XLV. in J  E , XVI. századi költészetünk néhány ismeretlen emléke, Figyelő, 
9(1880), 16–31.

B  F  M , Demeter király históriája, in D  L , Bogáti Fazekas 
Miklós ismeretlen históriás éneke 1598-ból, MKSz, 19(1895)/1, 49–61.

Énekek éneke. Károli Gáspár, a Döbrentei-kódex névtelenje, Heltai Gáspár, Bogáti 
Fazekas Miklós fordításában, sajtó alá rend., utószó K  G , illusztr. R  
K , Bp., 1969. (Helikon Csillagok)

B  F  M , Énekek éneke (1584), in V , 336–356.
B  F  M , Jób könyve. Paraphrasis libri Iob (1586), in V , 

357–441.
B  F  M , Aspasia asszony dolga (1587), in V , 441–455.
B  F  M , Az ötödik része az Mátyás király dolgainak (1576), in 

V , 253–325.
B  F  M , 36., 42., 94. és 151. zsoltár, in V , 326–336.
B  F  M , Magyar zsoltár. Psalterium, kit az üdőkbeli históriák 

értelme szerént különb-különb magyar ékes nótákra, az Isten gyülekezetinek javára 
fordított Bogáti Fazakas Miklós, vál., jegyz. S  G , sajtó alá rend. G  
G , S  G , utószó D  R , Bp., 1979. – Ismerteti: N  I -

, Élet és Irodalom 1979; G  G , Vigilia, 45 (1980), 282–283; M. H  
T , Reformátusok Lapja 24(1980)/6, február 10.

Énekek éneke. Károlyi Gáspár, a Döbrentei-kódex névtelenje, Heltai Gáspár, Bo-
gáti Fazakas Miklós fordításában, sajtó alá rend., utószó K  G , [Bogáti 
Fazakas Miklós szövegét sajtó alá rend. S  G ], illusztr. R  K , (3., 
jav. kiadás),  Bp., 1980.

G  A –B  F  M , Mátyás király históriája, in RMKT 
XVI/9, 7. sz.

B  F  M , Canticum canticorum, eiusdem argumenti cum psalmo 
XLV. (1584), in Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II. A 16. század magyar 
nyelvű világi irodalma, szerk. és sajtó alá rend. J  J , K  P , 
S  S  G , Bp., 2000, 442–456. (Az Énekek énekét bevezető és záró 
teológiai értelmezés elhagyásával.)

B  F  M , Aspasia asszony dolga és az jóerkölcsű aszszonyoknak 
tüköre, in Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, i. m., 500–506.

Magyar Zsoltár 151 verses parafrázisban, fordította Bogáti Fazekas Miklós 1580 
és 1590 között, a szöveget gondozta G  G , ISBN 978-963-200-582-9, Bp., 
2009. http://mek.oszk.hu/07900/07965/07965.htm
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BOGÁTI FAZAKAS MIKLÓSRA VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Apollonius históriája, Kolozsvár 1591., kiadta B  S , Bp., 1912, 39–42. 
(A szöveg kiadója tévesen Bogátit tartotta szerzőnek.)

Á  P , „Én fiam vagy, Dávid.” A historikus értelmezés korlátai a 2. zsoltár uni-
tárius fordításában, in Uő., Átszitált idő. Tinóditól Tandoriig, Bp., 2014, 202–213, 
512–521.

B  M , Felekezetiség és fikció. Tanulmányok a 16–17. századi irodal-
munkról, Bp., 2006.

B  M , Forráskezelés és esztétikum (Megjegyzések Kemény Zsigmond A 
rajongók című regényéről), ItK, 114(2010)/4, 315–345. (Bogátiról és Karádi Pálról is)

B  M , Hitújítás és egyházalapítás között. Tanulmányok az erdélyi uni-
tarizmus 16–17. századi történetéről, szerk. K  S , sorozatszerk. K  
S , M  L , Kolozsvár, 2016. (A Magyar Unitárius Egyház. Kolozsvári 
Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai, 8)

B  J –H  I , A hatalomépítés útjai: a homoródszentpáli Kornis 
család története, Századok, 142(2008)4, 849–896.

B  S , A székely krónika, in Történelmi Tár, 1880, 633–648. (Háportoni 
Forró János)

B  G , A tordai unitárius algymnasium igazgatói 1576–1888, Ker-
Magv, 24(1889)1, 12–26. (A 13. lapon Bogáti.)

B  P , Dávid Ferenc családja: a kolozsvári Hertel nemzetség, KerMagv, 
85(1979)/2–3, 104–125.

B , F  S , Historia Antitrinitariorum, maxime Socianismi et So-
cinianorum. Tomus I., Regiomonti et Lipsiae, 1774, 584. (Jacobus Palaeologus)

B  I , Bogáti zsoltárainak új kézirata [Magyari Péter kódexe], EPhK 
37(1913), 716. – Marmorstein Artur válasza, EPhK, 37(1913), 790.

B  I , Bogáthy Fazekas Miklós zsoltárfordítása, EPhK, 38(1914), 1–16. 
– Hozzászólás: K  Ö , Bogáti Fazekas Miklós zsoltárfordításaihoz, EPhK 
38(1914), 733–736

B  G , A szombatosok irodalmi maradványai és vallásos nézeteik (Har-
madik közlemény), KerMagv, 21(1886)/3, 142–152. (144–145. Bogátiról)

C  T  K , Bogáti Fazakas Miklós zsoltárai, Unitárius Élet, 1977, 
5–6. (A LXXVIII. zsoltár dallama kottával.)

D  S , Bogáti Fazakas Miklós Énekek éneke-fordítása és a virágénekek fra-
zeológiája, Tiszavirág, 1997. október, 3–15.

D  R , A szombatos kalendárium. in Az OSzK évkönyve, Bp., 1971, 292–302.
D , Humanizmus, 143–195, 229–234. (A könyv Bogátiról szóló fejezetei az élet-

rajzzal és a művek teológiai elemzésével foglalkoznak. A szerző cáfolja Zoványi Jenő 
két Bogátiról szóló hipotézisét. Teológiai szempontból Bogáti radikális antitrinitarius 
nézeteit elhatárolja a szombatosságtól. Közli az Apocalypsis-kommentár bevezetőjét.)
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D  R , A szombatos kódexirodalomhoz, ItK, 76(1972)/2, 194–197. (Ürmösy 
Sándor Székely magyar szombatosok Erdélyben című kéziratáról. Benne a „Balázsfalvi 
kódex” Bogáti CXXXVII. zsoltárával.)

D  R , Eőssi András és az erdélyi szombatosság genezise, ItK, 78(1974)/5, 
572–577.

D  R , Bogáti Fazekas Miklós, KerMagv, 82(1976)3–4, 164–211. (Az előbbi, 
1973-ban megjelent könyv Bogátira vonatkozó részének bővített változata.)

D  R , Források és adatok Bogáti Fazekas Messiás-képzetéhez, ItK, 
81(1977)/3, 355–356. (Az elemzés Bogáti Apocalypsis-kommentárja alapján készült.)

D  R , Vehe-Glirius és Dávid Ferenc, MTA Filozófiai és Történettudományok 
Osztályának Közleményei, 1979, 185-208; és külön: Reneszánsz füzetek, 43., Bp., 1980.

D , R , Matthias Vehe-Glirius. Life and Work of a Radical Antitrinitarian 
with his Collected Writings, Bp.–Leiden, 1982.

D  R , Libros et fragmenta... Judaicam professionem redolentes, in Évkönyv. 
Kiadja a Magyar Izraeliták Országos képviselete, szerk. S  S , 1983/84, 
Bp., 1984, 82–94.

D  L , Bogáti Fazekas Miklós ismeretlen históriás éneke 1598-ból, MKSz, 
19(1895)/1, 49–61.

D  L , Bogáti – Ismerteti: Zoványi Jenő, Protestáns Szemle, 8(1896), 469. 
– –h. –r, Athenaeum, 1895, 628–629.

D , Lukianos
D , Verses görög regények
D  F , A , Szkander bég a XVI–XVII. századi magyar irodalomban. 

Barletius – Bogáti Fazakas – Zrínyi, in Ghesaurus. Tanulmányok Szentmártoni Sza-
bó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. C  R  I , rec.iti, Bp., 2010, 
197–214.

E  F , A homoródszentpáli unitárius egyház történelmi rajza, KerMagv, 
32(1897)/1, 33–40.

E  M , Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története, 
Bp., 1935.

Az Erdélyi Múzeum-egyesület ülése, Századok, 42(1908)10, 941–942. (A szakosztály 
nov. 25-iki ülésén Thúry Zsigmond Bogáthi Fazakas Miklós életéről és zsoltárfordí-
tásáról értekezett. Kézirata ma is megvan az MTA Könyvtára Kézirattárában: T  
Z , Bogáthi Fazekas Miklós élete és irodalmi működése.)

Erdélyország történetei’ tára 1540–1600, első kötet, 1540–1600, kiad. K  
J  és N  K  I , Kolozsvár, 1837.

E  J , Mikor halt meg Dávid Ferenc?, KerMagv, 94(1988)/4, 223–230. 
(Bogáti adatát tartja hitelesnek.)

E  M , Bogáti Fazakas Miklós esete az RMNy 983-mal, KerMagv, 
123(2017)/2, 280–286.

F  P , Helyesírásunk s és gy betűjéről, Magyar Nyelvőr, 101(1977)/4, 418–423.
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F  L , Zsoltárköltészetünk Szenczi Molnár Albert előtt, Protestáns Szemle, 
10(1898), 539–542. (Bogáti zsoltárairól.)
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BOGÁTI FAZAKAS MIKLÓS VISZONYA 
FORRÁSSZÖVEGEIHEZ

A Bogáti Fazakas Miklós személye körüli forrásanyagban, valamint saját műveiben 
számos jele van annak, hogy az unitárius költő figyelemre méltó klasszikus műveltség 
birtokában volt. Bizonyos értelemben teljes egészében korának gyermeke, hiszen a jó 
görög- és latintudás a XVI. század második felében nem volt elszigetelt jelenség. A 
humanizmus és a reformáció törekvései, Magyarországon pedig különösképpen Eras-
mus erős hatása jelölte ki a műveltség új útját a szellem emberei számára. Erasmus 
emlegetése tárgyunk szempontjából talán Johann Honter miatt nem ok nélkül való. 
Hiszen a bécsi egyetemen tanult 1520 és 1525 között, ott szerzett „magister artium” 
fokozatot a grécista és szintén erazmista Johann Alexander Brassicanus és köre kö-
zelében. Később pedig három évig tartózkodott Bázelben, Erasmus székhelyén. Nem 
kizárt tehát, hogy későbbi nagyívű művelődési és oktatási programja kidolgozásában 
az erasmusi szellem is szerepet játszott. 

Johann Honter az általa alapított iskolában, Brassóban görögöt is tanított, sőt görög 
nyelvtant is írt. Nyomdájában számos görög nyelvű művet, tankönyveket, segédlete-
ket (rétorikák, grammatikák, gnómagyűjtemények stb.) is kiadott.1 A nyomda tíz évig 
szinte kizárólag a humanista szellemű iskola számára dolgozott.2 Mindebben Honter 
teljességgel követte a nyugat-európai trendeket, hiszen a protestáns Schulordnungok 
jól dokumentálják, hogy a görögoktatás a latin iskolák curriculumának részévé vált, 
igaz, hogy csak a legfelsőbb osztályban és csak a legjobbak számára volt ajánlott. (Jo-
hann Honter is elkészítette a brassói iskola új szabályzatát 1543-ban, de abban nem 
részletezte a tananyagot, arra csupán a kiadványok alapján következtethetünk.3 Bogáti 
Fazakas Miklós latin- és görögtudását a kolozsvári unitárius kollégiumban szerezte, 
minden valószínűség szerint azokban az években, amikor Johann Sommer volt a lektor 
(1571–1573). A költő és nagy klasszikus műveltséggel rendelkező Sommer kalandos 

 1 A vonatkozó kiadványokat lásd: W. S  Á , Szép história az tökélletes asszonyállatokról. Bogáti 
Fazekas Miklós egyik Plutarkhos-átdolgozása (RMK I. 128; RMNY 385.), in Az Országos Széchényi Könyvtár 
évkönyve, Bp., 1972, 147–164.
 2 V. E  J , Kísérlet a Honterus-nyomda rekonstrukciójára, in Honterus-emlékkönyv. Emlékülés és 
kiállítás Johannes Honterus halálának 450. évfordulója alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárban 1999, 
szerk. W. S  Á , S  Á , Bp., 2001, 119–142.
 3 Vö. M  I , Honterus és a brassói iskola, in Honterus-emlékkönyv, i. m., 9–16.
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pályafutása során 1565 és 1568 között a brassói iskolát is igazgatta.4 Közvetlenül is-
merkedhetett meg tehát Johann Honter tanrendjével, tankönyveivel és módszereivel.

Bogáti históriás énekeihez a legnagyobb mértékben két görög szerző, Lukianos és 
Plutarkhos műveit használta.5 Talán iskolai szerzők voltak számára, ám egyben Eras-
mus preferenciáihoz is szorosan kapcsolódtak. Lukianos ismert és kedvelt auktor volt 
a humanizmus századaiban. Tematikus gazdagsága, az előszeretettel alkalmazott dialó-
gusforma, a viszonylag könnyen érthető görög nyelvezet, ugyanakkor a szerző szipor-
kázó szellemessége és humora, a világ jelenségeinek éles szemmel való megfigyelése 
különösen kedveltté tette őt. Alkalmas volt iskolai szerzőnek, de műveiből meríthettek 
a szónokok, és inspirációt jelenthetett a szellem legkiválóbb képviselői számára is. 
Guarino Veronese előszeretettel oktatta ferrarai iskolájában, ám legnagyobb hatású 
interpretátorává Erasmus vált. Erasmus – részben Morus Tamással együtt – Lukianos 
számos írását latinra fordította. Különösen a Balgaság dicséretében és a Colloquia 
familiariában érződik a Lukianos-hatás.6 Lukianos újkori európai újjászületésében 
fontos állomást jelentett az az az 1563-ban Bázelben, Heinricus Petrusnál napvilágot 
látott, négykötetes, görög és latin nyelvű összkiadás, amely Zsámboky János 1550-es 
részleges dialóguskiadását is tartalmazta. Bíró Gyöngyi kutatásaiból tudjuk, hogy ez 
a kiadás volt meg Bogáti Fazakas Miklósnak is. Bogáti példánya fennmaradt, jelen-
leg a kolozsvári Akadémiai Könyvtár őrzi. (Bíró Gyöngyi szíves segítségét e helyt is 
szeretnénk megköszönni.) Ebben a kiadásban többek között Erasmus és Morus Tamás 
fordításai is megtalálhatók. Bogáti a Három jeles főhadnagyoknak vetélkedések (2. 
sz.), az Ez világi nagy sok zúrzavarról (5. sz.) és részben a Demeter király históriája 
(7. sz.) című históriás énekeihez ebből a kétnyelvű kiadásból merített.

A Szép história az tökéletes asszonyállatokról című históriás ének (1. sz.) forrása 
Plutarkhos Moraliájának egy darabja, a Gynaikón aretai (Az asszonyok erényei) volt. 
A Moralia eredeti nyelvű editio princepse 1509-ben jelent meg Aldus Manutiusnál 
Velencében Demetrios Doukas kiadásában, Erasmus és Girolamo Aleandro közre-
működésével. Bogáti azonban biztosan nem ezt a kiadást használta. Plutarkhos-mű 
bár nem maradt fenn könyvtárából, de forráselemzéssel megállapítható, hogy a költő 
ebben az esetben nem eredeti nyelvű szöveget használt, hanem latin fordítást, méghozzá 
Alamanno Rinucciniét (ca. 1426 – 1499). Ez pedig a Moralia bázeli latin nyelvű ki-
adásainak egyikében volt a legelérhetőbb Bogáti számára. (1530 [VD16 P 3676], 1541 
[VD 16 P 3677], 1552 [VD16 P 3678], 1554 [VD16 P 3679], 1555 [VD16 P 3680]).

Plutarkhos Párhuzamos életrajzaiból Bogáti a Demeter király című históriás ének-
hez merített. A költemény alapját Démétrios Poliorkétés életrajza képezte, de a költő 
Démétrios lányának, Stratonikének történetét Lukianos Peri tés Syriés theou (De Syria 
Dea) című novellája alapján formálta meg.

 4 Vö. S  J , Magyar írók élete és munkái, Bp., 1889–1894, ad vocem.
 5 Lukianos és Plutarkhos hatásához Bogátinál lásd még: W. S  Á , i. m.; D , Lukianos.
 6 Der neue Pauly, ad vocem, col. 500–501.; E  R , Erasmus as a Translator of the Classics, Toron-
to–Buffalo–London, 1985. 49. skk., 71. skk..
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Az Aspasia asszony dolga (6. sz.) pedig Klaudios Ailianos (Varia historia) című 
művéből született bizonyos történeti vonatkozásokkal kiegészítve.

A két forrás (Plutarkhos, Vitae parallelae) esetében a kiindulópontként használt ki-
adás nem volt pontosan meghatározható, de természetesen több görög, latin, illetőleg 
kétnyelvű kiadás között válogathatott. Talán leginkább az 1533-as (Cratander–Bebel) és 
az 1560-as (Frobenius) bázeli kiadásokkal számolhatunk. De Ailianos esetében szóba 
jöhet az 1548-ban napvilágot látott kétnyelvű bázeli kiadás (VD16 A 325) vagy akár 
az 1556-os zürichi (VD16 A 320). (A Varia historia latin fordítása mindkét kiadásban 
Iustus Wulteius Wuetteranustól származik.)

Plutarkhos Párhuzamos életrajzai a humanizmus fő olvasmányai közé tartoztak, a 
Varia historia pedig tradicionálisan iskolai olvasmány mind a mai napig.

Már Dán Róbert bizonyította, hogy Bogáti a bibliai könyvekből, versekből készített 
parafrázisaihoz a Septuaginta görög nyelvű szövegét is felhasználta. Ezt a megálla-
pítást szövegelemzéseink is igazolták, azzal a kitétellel, hogy a Vulgata párhuzamos 
használata minden esetben kimutatható.

KRISZTIANIZÁCIÓ

A klasszikus szövegeket feldolgozó széphistóriák Bogátinál valójában szellemiségük-
ben, céljaikban (intentio) nem különböznek az istenes parafrázisoktól. A feldolgozott 
klasszikus művek exemplumszerepben állnak, általuk az igaz hit tanításai, a helyes ke-
resztény életfelfogás és a keresztény erkölcsök mozdíthatók előre. Ez valójában ugyanaz 
az attitűd, mint amelyet Borzsák István Bornemisza Péter Élektra-tragédiájában meg-
figyelt.7 Bizonyos értelemben az általános exemplumszerep indifferenssé teszi, hogy 
maga az exemplum honnan is származik, a klasszikus vagy a bibliai hagyományból. 
A klasszikus antikvitás felfedezésével sok esetben elsődleges módon a felhasználható 
nyelvi és tartalmi matéria tárháza bővült. Ezt a matériát azonban a szerzők minden 
erejükkel megkísérelték krisztianizálni, saját keresztény világképükbe beépíteni. Eb-
ben Bogáti sem különbözött kortársaitól. Még teljességgel világi szellemű históriás 
énekeiben is többnyire csupán a legszükségesebb elemeket hagyta meg az eredetiből, 
a személyneveket és a földrajzi neveket. A pogány hitvilágra vonatkozó kifejezéseket, 
jelenségeket, a pogány istenvilág alakjait viszont mellőzte. Hogy az eredeti szöveg 
csupán poétikai nyersanyag volt, jól mutatja, hogy Bogáti az eredeti művek legfőbb 
mondanivalójától is eltekintett, új üzenetet épített az eredeti nyelvi anyagból.

Az abszolút krisztianizáció érdekes példája Bogátinál az Ez világi nagy sok zúrza-
varról (5. sz.) című históriás ének. Lukianos Kharón avagy a világlátók című rendkívül 
szellemes és a világirodalom történetében óriási karriert befutott novellája valóban 
csupán nyersanyag volt Bogáti kezében, amelyet – bár a szöveghűséget tökéletesen 

 7 B  I , Az antikvitás XVI. századi képe. Bornemisza-tanulmányok, Bp., Bp., 1960, 15–72.
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megőrizte mondatról mondatra követve az eredeti művet – mégis teljesen átformált 
saját keresztény világképe szerint. Ebben a költeményében Bogáti szükségképpen 
átlényegítette a főszereplőket: Hermésből angyal lett, Kharónból pedig ördög, Bogáti 
kifejezésével „Setétes”. Az angyal kíséri fel az ördögöt a világba, hogy ott szétnézhes-
sen. A versben Bogáti az antik földrajzi nevek használatát is a minimumra csökkentette, 
ahol lehetett, bibliai helynevekkel helyettesítette őket.

EGYSZERŰSÍTÉS, TÖMÖRÍTÉS

Nem csupán a krisztianizációval járt együtt, de ahhoz minden esetben kapcsolódott 
egyfajta egyszerűsítés és tömörítés. Bogáti számos, az olvasótól vélhetőleg idegen, 
esetleg túl pikánsnak, illetlennek ítélt jelenséget egyszerűen kihagyott parafrázisai-
ból. Sokszor csupán azért, mert a dolog annyira távolinak mutatkozott saját korától 
és világától, hogy túl sok körülírást, magyarázatot igényelt volna a költeményben, 
ami poétikailag nehéz feladat, és adott esetben a költemény feszességének, a történet 
ívének – pedig ez a históriás ének műfajának lényege – szétzilálódásához vezethetett. 
Talán csak utolsó helyen említhetjük az egyszerűsítés okaként Borzsák István meg-
figyelését, miszerint Bornemisza az Élektrában azért egyszerűsített, mert fordítását/
átdolgozását szélesebb rétegeknek szánta, olyan embereknek, akik nem okvetlenül 
rendelkeznek átfogó vagy klasszikus műveltséggel.8

Poétikailag Bogáti egyébként mestere volt a tömörítésnek. Pontosan, lényegre 
törően és találóan volt képes összefoglalni néhány sorban hosszabb részleteket is. 
Figyelemre méltó, hogy a legtöbb átugrandó hellyel rendszerint megpróbál „kezdeni 
valamit”. Ritkán mellőzött bármit is egyetlen szó nélkül. Valamilyen megoldást talált 
az átdolgozásra, hiszen a teljes kihagyással a mű gazdagsága sérült. Megfigyelhető, 
hogy hosszabb szövegrészek tömörítésénél mindig az adott egység végén lévő mon-
datokat követte hűségesebben és inkább szó szerint. Ezzel teremtette meg ismét nyelvi 
szinten is a szoros kapcsolatot az eredeti mű és saját alkotása között, és vitte tovább a 
poétikai folyamatot, őrizve a nyelv és a tartalom szerves koherenciáját.

Csupán néhány olyan eset fordul elő, amikor a kihagyások és tömörítések olyan 
mértékűek, hogy értelmetlenséget okoznak az előálló magyar szövegben.

KIEGÉSZÍTÉSEK, BŐVÍTÉSEK

Bár kisebb mértékben, de a versekben olyan bővítések is vannak, amelyek az eredeti-
ben nem találhatók meg. Ezek többnyire aktualizálják, ismerőssé teszik a hallgatóság 
számára az egyébként idegen világot. A Szép história az tökéletes asszonyállatokról 

 8 B , i. m., i. h.
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(1. sz) című költeményében Lucretia például finom vacsorával vendégeli meg várat-
lanul látogatóba érkező urát és barátait. Vacsoráról forrásában, Ovidius Fastijában szó 
sincs. Az ismertté tevés célját szolgálják azok a módosítások is, amelyekkel az antik 
világ tárgyi elemeit cseréli ki Bogáti a koráéra.

Ugyancsak ebben a históriában olvassuk, hogy Lucretia nem köpenyt készít szolgá-
lóival, mint az eredetiben, hanem bársonydolmányt. Az asszonyok pedig nem hevernek 
az asztalnál, hanem illőképpen ülnek.

Elgondolkodtató változtatás az Ez világi nagy sok zűrzavarról (5. sz.) című históriás 
énekben, hogy Bogáti az 50. versszakban a vétkek felsorolásánál – amelyben egyébként 
pontosan követi Lukianost – kihagyja az „amathia”-t, a tudatlanságot/tanulatlanságot.

A HUMOR KERÜLÉSE, SÖTÉT TÓNUS

Érdekes jelenség Bogátinál, hogy az eredeti művek sziporkázó szellemességei – kü-
lönösen Lukianosnál – legtöbbször áldozatul esnek az egyszerűsítésnek. Az Ez világi 
nagy sok zúrzavarról (5. sz.) című históriás énekben meglepő különbség az eredeti 
mű és a Bogáti-átdolgozás között a vers légkörének sötétebbé válása. Lukianos vi-
dám könnyedsége komoly, komor, súlyos világnak adja át a helyét. Ugyanebben a 
költeményben a 25. strófa teljes egészében Bogáti leleménye és a „rút halálról” szól. 
Lukianosnál az atléta Milón halála semleges, Kharón könnyed humorral jegyzi meg, 
hogy a versenyző, aki most ökröt hordoz, hamarosan – az alvilágban – egy szúnyogot 
sem tud felemelni. Ez a könnyedség és semlegesség Bogátinál hiányzik, a „szúnyog-
jelenetet” elhagyja, alvilágról természetesen szó sincs, a halál ezen a földön történik, 
rút és dicstelen, sőt egyenesen horrorisztikus: Bogátinál Milón az erdőben „becsípő-
dik” egy általa kettéhasított fa ágai közé; Milón nem tudja kiszabadítani magát, és 
egy farkas felfalja. 

Mintha Bogáti élvezettel színezné ki a halált. A nyitómozzanat, annak az embernek 
a halála, akinek a fejére esett egy tetőcserép, Lukianosnál semleges. Csupán ennyit 
ír: „a cserép… megölte őt”. Bogátinál ugyanez a következőképpen szerepel: „Véres 
aggyal ottan sietett pokolra.” (21. strófa)

Az 57. strófában pedig más és sokkal gazdagabb betegséglistát ad, mint Lukianos. A 
bajokat mintha élvezettel részletezné, de némi rémisztgetési szándék is érződik benne.

A 66. versszakban teljesen kihagyja Kharón pozitív megjegyzését az élet édessé-
géről és szépségéről.

Bogáti tehát a Lukianosnál olvasható pusztán humoros tartalmat sokszor sötét mo-
ralizálással cseréli föl.
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GÖRÖG EREDETI

Voltaképpen egyik históriás ének esetében sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy 
Bogáti csakis a görög eredetit használta volna. Két esetben teszi szóvá, hogy az eredeti 
művet görögül olvasta, a Demeter királyban (7. sz.) és az Aspasia aszszony dolgában 
(6. sz.). Ám itt sem zárhatjuk ki a latin fordítás párhuzamos jelenlétét. Ugyanakkor a 
kétnyelvű kiadás használata pozitíve mégis csupán a Lukianos-szövegeknél bizonyít-
ható, hiszen csakis ezek esetében maradt fenn Bogáti saját példánya. 

Következtetések levonása a forrás nyelvére nézve csak akkor lehetséges, ha a görög 
eredeti és a latin fordítás egymástól valamilyen szinten különbözik, a különbözőség 
fogódzót kínál, Bogáti pedig vagy az egyik vagy pedig a másik nyelv megoldását 
követi. Amennyiben azonban a latin fordítás nagyon pontos, csaknem szó szerinti – 
mint például éppen Lukianos szóban forgó kiadásában – a görög eredeti használata 
nagyon nehezen tetten érhető. Bogáti ezt az elemző munkát annyiban könnyíti meg, 
hogy általában rendkívül közel marad az eredeti szöveghez, annak nyelvi formulái, 
szókincse ötleteket ad számára a magyar versezethez.

Az Ez világi nagy sok zúrzavarról (5. sz.) című históriás énekből hozunk néhány 
példát arra, hogy milyen helyzetek utalhatnak arra, hogy egy kétnyelvű kiadás forga-
tása során Bogáti esetleg a görög változatot is használta.

1. „Beléjek egészen egyik is nem mégyen.” (ti. a betegségek; 58. strófa).  E sor görög 
megfelelője az eredetiben: „kai toutón ouden holós autous eiserkhetai.” Az „eiserk-
hetai” igének két jelentése van, ’belemegy’ (konkrét) és ’eszébe jut’. Mind a Bogáti 
Lukianos-kiadásában található latin fordítás, mind pedig a mai magyar fordítás az ige 
„eszébe jut” jelentését választja.

A latin változat így hangzik: „et horum nihil omnino mentem eorum subit” („ezek 
közül egyik sem jut eszükbe”). A magyar fordítás pedig a következő: „minderről, míg 
jól megy soruk, teljesen megfeledkeznek”. 

Bogáti a helyet a következő kontextusba helyezi:

„Beléjek egészen egyik is nem mégyen,
Mikor az szerencse forog mind kedveken,
De mihelt szerencse meg tér az emberen,
Sok jajveszík, ottan kiáltás, nyegés lészen.” (58. strófa)

Bogáti az „eiserkhetai” igét a „beléjek megyen” kifejezéssel fordítja. Ez jelenthe-
ti a betegség konkrét megjelenését, de a rájuk gondolást is. Az azonban kétségtelen, 
hogy az általa választott magyar forma a görög ige elsődleges jelentését adja vissza: 
„belemegy” – függetlenül attól, hogy Bogáti konkrétan vagy átvitt értelemben hasz-
nálja-e a kifejezést.
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2. A 14. strófában az angyal az alábbi sorokkal indokolja, hogy miért is szükséges 
hegyeket egymásra rakniuk, ha magasról kívánnak lenézni:

„Az Jákob lajtráján én veled nem hágok,
Mert csak fényesekkel együtt én azon járok.”

Ez a mozzanat Lukianosnál természetesen nem szerepel. A Jákob lajtorjája-képet 
mindazonáltal mégis az eredeti szöveg „klimax” ’lépcső’ kifejezése juttathatta Bogáti 
eszébe. A latin fordítás nem használta az adott helyen a „lépcső” szót.

3. Egy másik helyen pedig Bogáti „ily beszéd közt” (21. strófa) fordulata teljesen 
megfelel a görög „metaxy legontos” kifejezésnek. A latin fordítás ebben az esetben 
is más megoldást választ.

Példáink felvetik tehát annak a lehetőségét, hogy Bogáti a latin fordítás mellett 
legalábbis bele-belepillanthatott a görög szövegbe is.

A latin és a görög változat együttes használata a bibliai parafrázisokra is igaz. 
Az Ester dolga (3. sz.) kifejezően mutatja, hogy funkcióját tekintve hogyan vált el 
egymástól a görög nyelvű Septuaginta és a latin Vulgata használata Bogátinál. Noha 
kétségtelen, hogy strukturálisan Bogáti a Septuagintában található változatot követ-
te, szókincs tekintetében egyértelműen a Vulgata volt a forrása. A Biblia latin nyelvű 
fordítása jelentette számára a copia verborumot.

Mindez természetesen semmit nem von le Bogáti klasszikus nyelvi érdemeiből. 
Görögtudása minden bizonnyal kiváló volt, erre utalnak a Paul Eber-féle kalendárium-
ban eszközölt, saját kezű görög bejegyzései, melyek kiírt írásképük alapján gyakorlott, 
görögül sokat és szépen író kézre utalnak.

SZÖVEGKEZELÉS

Parafrazeálásának módszerei változatosak. Viszonya az eredeti szöveghez nem ho-
mogén. Gyakran tudósítóként foglal össze helyzeteket, történéseket – akár dialógus 
esetében is. Ilyenkor természetesen az eredeti szöveg minden szépsége elveszik. Olykor 
azonban – a dialógusokban akár a megszólalásokon belül is – bizonyos részeket hűen 
követ. Ilyenek például a leírások vagy a betoldott történetek visszaadása. Ez utóbbi 
pontokon kell számítanunk esetleges közelebbi nyelvi megfelelésekre is. A nagyvona-
lú összefoglalásoknál nyelvi megfelelésekről kevésbé lehet szó. Ilyenkor a kapcsolat 
az eredeti szöveg nyelvezete és a parafrázis között távolabbi. Jellemző ugyanakkor 
– korábban is említettük–, hogy Bogáti a hosszabb összefoglaló részek utolsó mon-
datait ismét pontosabban adja vissza, mintegy újra belekapcsolódik az eredeti nyelvi 
szövetbe. Mindez egyfajta ritmusosságot eredményez: a nyelvi közeledés és távolodás 
ütemes harmóniáját, amely végül mégis egy mind tartalmilag, mind pedig nyelvileg 
is pontos, az eredetihez hűséges parafrázist eredményez.
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A nyelvi közeledés és távolodás természetesen nem akadályozza az eredeti mű 
gondolatmenetéhez való ragaszkodást, amit Bogátinál mindenhol megfigyelhetünk. A 
történet sorrendjén is csupán akkor változtat, ha azt okvetlenül szükségesnek tartja. Jó 
példa erre az Aspasia asszony dolga (6. sz.), amelyben fontosnak érzi, hogy először a 
Perzsa Birodalom történelmi helyzetét vázolja fel röviden: bemutatja Dareios királyt 
és fiait, Artaxerxést és Kyrost, majd a két fiú között kitörő trónviszályt. Ezt követően 
fog csak bele Aspasia történetébe. Klaudios Ailianos az eredeti novellában éppen 
fordítva jár el, nála Aspasia bemutatásával indul a történet. Természetesen nemcsak a 
szerzői belátás és szándék, hanem a műfaji különbözőségek is indokolhatják az eltérő 
dispositiót. Más alaphangulatot igényel a hősi ének és mást a szórakoztató novella, 
különösen, ha ilyen lágy és könnyed tárgy elhelyezése a kérdés, mint az asszonyi 
szépség. (Bogáti komor-komoly világára már utaltunk.)

Témakezelésére jellemző továbbá – és ezt is jól megfigyelhetjük az Aspasia asszony 
dolgában a perzsa állapotok bemutatásánál –, hogy ha szükségesnek látja, a történetet 
olyan információkkal is kiegészíti, kikerekíti, amelyek az eredetiben nem szerepelnek.

Bogátinál az eredetitől eltérő poétikai és rétorikai megoldások nem csupán az elté-
rő műfajok egymástól különböző igényeinek köszönhetők, hanem versezete strofikus 
beosztásának is. Tudniillik minden strófa külön egységnek tekinthető, amelynek van 
eleje, közepe és vége, bizonyos ívet kell leírnia. Bogátinak az eredeti szöveg átdolgo-
zása során erre is figyelemmel kellett lennie.
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* * * * * * * 
 

Az Éneke éneke jegyzetében: XLV. zsoltár 
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Ábrahám pátriárka 206, 208, 414
Ács Pál 15, 335, 351, 362, 367, 398, 

406, 432, 464, 493, 495
Ádám 208, 262, 254, 289, 497
Adelung, Johann Christoph 462
Adorjáni Zoltán 467
Aeneas 392
Agathoklés (Agatocles), Syrakusai tyran-

nosa, Szicília királya 87, 343, 434, 
439

Ágoston,  Szent  (Aurel ius 
Augustinus) 425

Ahasvérus (Asuerus, „Artoxerxes”: Xer-
xés), perzsa uralkodó 71, 72, 333, 
334, 338

Ahmed, Küçük, oszmán herceg 362
Aiakos, Aigina királya 327
Ailianos, Klaudios 8, 379, 380, 473, 

478
Ajtai István 443
Akháb, Izrael királya 407
Akhilleus (Achilles) 434
Akiba ben Jószéf (Rabbi Akiva) 397
Aldus Manutius 472
Aleandro, Girolamo 472
Alfonz (Alphonsus), I. (Nagylelkű), 

nápolyi király (aragóniai királyként 
V.) 119, 123, 129, 130, 347, 348, 
361–363, 366, 367

Ali pasa, oszmán hadvezér 104, 357

Ambrus pap 443
Améstris (Amāstrī), Xerxés, perzsa nagy-

király felesége 339
Ammon (Ámon), egyiptomi isten 329
Amnon, Dávid király fia 178, 392
Anabus 48
Andreas Pannonius 398
Angelus, Paulus (Pal Engjëlli) 350, 369
Angyalosi János 443
Anjou család 348, 352, 366, 367
Antigonos (Antigonus), I., Monopht-

halmos (Félszemű), makedón uralko-
dó 171, 172, 382, 384, 385, 389 

Antigonos (Antigonus), II., Gonatas, 
a Félszemű Antigonos unokája, Dé-
métrios Polyorketés fia, Makedónia 
királya 176, 322

Antiokhos (Antiochus), Seleukos Nikatór 
fia 8, 182, 383, 384, 386, 387

Apollón 377
Apollonius, Levinus 446,
Apor Péter 460
Arany János 351, 364
Aranyosrákosi Székely Sámuel 435
Aretaphila 44–49, 320
Arianiti család 347, 355
Arianiti, Gjergj (Gollem Arianiti Komi-

nović) 360, 367
Aristotelés 330
Aristotimos (Aristotimus), élisi tyran-

nos 35–43, 322
Áron, Mózes fivére 219, 416
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Árpád, magyar fejedelem 381, 462
Artaxerxés, I., perzsa nagykirály 338
Artaxerxés, II. (Mnemon), perzsa nagy-

király 163, 164, 166, 168, 338, 380, 
381, 478

Asaf, lévita, kántor 343
Ascanius (Iulus) 392
Áser, Jákob fia 212
Aspasia (Miltó) 8, 12, 163–170, 387–

381, 393, 451, 453, 455, 462, 463, 473, 
476, 478

Attila, hun nagyfejedelem 70, 330
Augustus (Octavianus), római csá-

szár 87, 343, 442
 
Baál isten 407
Babinger, Franz 348–349
Bajezid, I., oszmán szultán 369
Balaban (Balbán) aga, albán renegát 

parancsnok (keresztény neve Mi-
hály) 138–143, 370, 371

Bálák, Moáb királya 223–231, 393, 413, 
419, 420, 421

Bálám (Bálaám, Bileám), Beór fia 223–
228, 231, 393, 413, 419–422

Balásfi Ferenc 447, 449
Balassa Fruzsina, szklabonyai, Hagymásy 

Kristóf felesége 436,
Balassi Bálint 7, 12, 14, 324, 365, 381, 

387, 389, 398, 493, 496
Balássi Ferenc 454, 460
Balassi Zsófia, gyarmati, Némethy Fe-

renc, majd Csáky László felesége 442
Balázs Mihály 15, 373, 437, 388, 440, 

441, 445, 447, 464, 467, 494
Bálint István János 452, 495
Balogh Judit 464
Balšić család 347, 357 
Balšić, Georg (Strezi György) 99, 356
Balšić, Gojko (Strezi Goyk) 99, 356
Balšić, Pal Strez 356

Bánffy Ferenc 451
Bánki Vera 349, 352
Barabás Samu 439, 464
Baranyai Decsi János 383, 451, 495
Bardóczi család 433 
Barlay Ö. Szabolcs 445
Barletius, Marinus, Scodrensis (Marin 

Barleti, Marino Barlezio) 8, 349–
372, 438, 465

Barotai György OFM 425
Barta János 394
Basilius István 332, 442, 456, 457
Báthory András bíboros, erdélyi fejede-

lem 387
Báthory Gábor, erdélyi fejedelem 460, 

495
Báthory István, erdélyi fejedelem, lengyel 

király 8, 326, 327, 385, 437, 438, 
439, 445, 448, 469

Báthory Kristóf, erdélyi fejedelem 332, 
385, 439, 445

Báthory Zsigmond, erdélyi fejede-
lem 375, 379, 385–387, 435, 445, 
454

Batthyány Ádám 364
Beke Ödön 408
Bekes Gáspár 437
Benczédi Gergely 332, 464
Benda Kálmán 385, 452, 495
Benjámin, Jákob fia 178, 213, 415
Benkő József 462
Benkő Loránd 496
Beór, Bálám apja 227, 419, 421
Berecz Sándor 464
Bernát, Clairvaux-i Szent 398
Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem 459
Bethlen Krisztina, Kornis Farkas felesé-

ge 434, 470
Beythe István 495 
Bèze, Théodore de 398
Bibliander, Theodorus 445
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Bildád (Bildadus) 248, 266, 279
Bilha, Jákob felesége 414
Binder Pál 446, 464, 470
Bíró Csilla 398
Bíró Gyöngyi 472
Bisztray Gyula 495
Bitón 376
Bitskey István 437
Blandrata, Giorgio 443
Bock, Fridericus Samuel 464
Bocskai Erzsébet, Báthory Kristóf, er-

délyi fejedelem felesége 332, 333, 
439, 445

Bocskai István, erdélyi fejedelem 332
Bocskai Sára 332
Bod Péter 434, 435, 442, 462
Bogáthy Boldizsár, Fehér megye főispán-

ja 434
Bogáthy, erdélyi főrangú család 434
Bogáthy Miklós (Nicolaus Bogáthy de 

Bogat), erdélyi nemes 434, 435
Bogáthy Mihály 459
Bogáti Aspasia 379, 446, 451
Bogáti Casta (Ágnes) 440
Bogáti I. Pasiphilus 423, 424, 448,
Bogáti II. Pasiphilus (Secundus Pasiphilus 

Pelides) 450
Bogáti Lámek (Lamachus) 388, 444, 

457, 458
Bogáti Páltiel 451, 452
Bogáti Pentesilea (Ruhama, Anna) 450
Boldizsár pap 443
Bonfini, Antonio 8, 70, 323, 351
Borbély István 464
Bornemisza Péter 473, 474
Boros György 444, 464
Borsa Gedeon 382, 459
Borzsák István 474
Bősházi (Beöshazj) Péter 443
Branković, Grgur 353

Branković, Mara, II. Murad szultán fele-
sége 358

Brankovics György („Rác” György), 
szerb despota 95, 102, 105–107, 
354–358

Brassicanus, Johann Alexander 471
Brutus, Lucius Iunius 33, 322
Bush, Frederic W. 335

Campianus, Edmundus (Edmund Cam-
pion) 9, 324, 398, 493

Cardano, Girolamo 441
Carion, Johann 380
Cassia, Jób lánya 310, 426
Castellio, Sebastian 9, 398, 414, 437
Cato Maior, Marcus Porcius 441
Ceglédi Nyíri János 495
Cesarini, Giulio 357
Cid (Rodrigo Diaz de Vivar) 373
Cloelia 319, 320
Collatinus, Lucius Tarquinius 28–30, 

33, 322
Columella, Lucius Junius Modera-

tus 441
Crnojević, Stefan (Cernovitz István) 99, 

356
Cupido 365, 392, 409
Czintos Emese 318, 335, 493

Csáktornyai Mátyás 495
Csáky László 441, 442
Császár Ernő 468
Cserényi Mihály 448, 495
Csipkés Katalin (Catharina Vatoissa), 

Bogáti Fazakas Miklós felesége 439, 
440, 444, 453

Csipkés Márta 441
Csomasz Tóth Kálmán 374, 412, 464, 

493, 494
Csörsz Rumen István 15, 350, 465
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Daftary, Farhad 328
Daiphantos (Dayphantes) 20, 21, 318, 

319, 321
Dala Sára 464
Dalnoki, Laurentius 441 
Dán Róbert 10, 11, 330, 332, 333, 338, 

342, 343, 361, 399, 402, 412, 413, 426, 
429, 432, 435, 444, 449, 452, 454, 463–
465, 470, 473, 493

Dán, Jákob fia 414, 415
Danielik József 462
Dareios (Dárius), I., perzsa nagykirály  

59, 137, 324, 338
Dareios (Dárius), II. (Nothos), perzsa 

nagykirály 163, 380
Dareios (Dárius), III., perzsa nagyki-

rály 66, 67, 68, 329
Dávid András 355
Dávid Ferenc 11, 317, 349, 373, 433, 

436, 437, 441–444, 446, 447, 449, 460, 
464, 465, 468, 469

Dávid, zsidó király 13, 194, 335, 392, 
398, 400, 404, 415, 416, 422, 449, 452, 
453, 458, 464

Decsi Gáspár 498
Decsi Mihály 495
Deere, Jack S. 399, 408
Deidameia, Démétrios Polyorketés fele-

sége 391
Déiotaros (Deiotarus) 61
Démétrios (Demeter), I. (Poliorkétés), 

makedón uralkodó 8, 14, 171–178, 
182, 324, 352, 380, 382–393, 409, 458, 
459, 463, 469, 472, 476

Dézmás Márton 433, 440
Dézsi András 331, 423, 494
Dézsi Lajos  11, 326, 327, 350, 351, 

375, 379, 382–384, 388, 435, 463, 
465, 472, 493 

Di Francesco, Amedeo 350, 351, 373, 
465

Dibrai Mózes, lásd Gollen Mózses
Dido, karthágói királynő 392
Didot, Firmin 318
Dína, Jákob lánya 415
Diodoros Siculos 349
Dionysios Areopagités 398
Dobó István, Ruszkai 429
Dobokay Sándor 493
Dorothy, Charles V. 333
Dostálová, Růžena 329
Doukas, Demetrios 472
Döbrössy Lajos 425
Draskovith János 484
Dugonits András 381, 462
Dukagjini család 347, 358
Dukagjini, Nikollë 359
Dukagjini, Pal (Duczagin Pál) 358

Eber, Paul 332, 342, 349, 433, 436, 439, 
445, 477

Ecsedy Judit, V. 331, 383, 471
Efraim, József fia 209, 414
Egyed Ferenc 465
Eisen, Robert 425
Elifáz (Eliphas) 238, 240, 243, 261, 263, 

274, 309, 427
Elihu 290, 292, 294, 296, 297, 299
Endes Miklós 465
Enyedi György 398, 456, 457, 458, 468
Eőssi András 412, 445, 449, 456, 465, 

468
Eőssi Jankafy Orsolya, bikali Vitéz Gábor 

felesége 445
Eppel János 442
Erasmus, Desiderius 471, 472
Erdő János 437, 442, 465
Erdődi András 443, 444
Eryxó (Eryxona) 320
Eszter (Ester, Hadassza), perzsa király-

né 7, 13, 14, 71–87, 331–344, 379, 
402, 408, 429, 434, 439, 466, 477
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Etényi Nóra, G. 429
Etlinger Mihály 15, 465
Euripidés 321, 325, 466
Eurydiké, Démétrios Poliorkétés felesé-

ge 390
Evrenosoğlu, Ali (Sabalia, Sebalia), osz-

mán hadvezér 361, 364
Ezékiás, Júda társuralkodója 376

Fabricius János 383
Farkas Gábor Farkas 440
Farkas Lajos 466
Fejérvári Márton (Martinus Alba-

nus) 317, 436, 466
Felvinczi György 461, 495
Fenyvesi László 335
Ferdinánd (Ferdnánd, Ferrante), I., ná-

polyi király 129–133, 148, 366–368
Ferenczi Ilona 494
Ferhát, „főtörök” 66, 328
Firuz pasa (Feriz bég), oszmán parancs-

nok 114, 360 
Firuz pasa (Feriz bég), sitnicai vajda, osz-

mán parancsnok 107, 358
Flavius Josephus 338
Florus, Lucius Annaeus 320, 324
Fodor Pál 335, 351 
Fokkelman, Jan P. 401, 425, 494
Font Zsuzsa 434, 449
Forgosi(?) Bertalan 438
Földesi Ferenc 435, 467 
Földi János 381, 462
Francken, Christian 448, 449, 468
Fraknói Vilmos 331, 466
Fráter György (Utješenović, Martinuz-

zi) 436
Fuchs, Markus 332, 333
Fülöp (Philep), III. (Jó), burgundi her-

ceg 119, 362
Fülöp (Philep, Philippos), II., makedón 

uralkodó 173, 390, 442

Gád, Jákob fia 212, 415
Gál Kelemen 441, 442, 457, 458, 466
Galavics Géza 429
Gálffi János 445
Gerendi János 437, 444, 446–449, 466, 

468
Gergei Albert 494
Gergely, Nagy Szent 425
Gerlach, Stephan 335
Gessner, Conrad 379
Ghirschman, Roman 334
Gilicze Gábor 463
Giustiniani, Agostino 413
Góg 351
Gollen Mózses (Dibrai Mózes, Móse, 

Moisi Golemi Arianiti) 99, 122, 123, 
125–127, 346, 356, 363–365, 370

Gorgias 19, 321
Göcsi Máté 445
Görcsöni Ambrus 7, 8, 12, 327, 437, 

438, 440, 463, 494, 495
Graves, Robert 431
Gropa, Zaharias (Groppa Zakariás) 125, 

364
Guarino Veronese 472
Guevara, Antonio de (Gevara Antal) 384
Guthmüller, Bodo 370
Gündisch, Gustav 437, 466
Gürani mullah 502

Gyallay Domokos 466
Gyulaffi Lestár 439,
Gyulaffi, E. 441
Gyulay János, Felsőjárai 349, 438
Gyulay Pál, Abafáji 349, 438

Hadés 375
Hagymási Kristóf, Beregszói 317, 436, 

439, 460
Hámán (Aman) 72, 76, 77, 80–86, 332, 

339, 340–342

RMKT-Bogáti.indb   503RMKT-Bogáti.indb   503 2018. 05. 14.   16:27:022018. 05. 14.   16:27:02



504 JEGYZÉKEK, MUTATÓK

Hámor, kánaáni uralkodó 415
Hamza (Amza) bég, oszmán főtiszt 121
Hamza (Amza, Hamza Kastrioti), Kaszt-

rióta György unokaöccse 97, 98, 121, 
127–129, 346, 355, 359, 363, 365, 366

Hannibál (Anibál) 67, 69, 70, 326, 327, 
329, 330

Háportoni Forró János 378, 379, 381, 
451, 464, 468

Hargittay Emil 493
Harmatta János 334
Hasszán (Azam) bég, oszmán parancs-

nok 134, 368
Hegedűs Márton 495
Heléna (Ilona) 178, 381
Helena, Balaban aga anyja 370
Hellanikos (Hellanicus) 38, 41
Hellebrant Árpád 468
Helmeczi István 325, 466
Helmrath, Johannes 369
Heltai Gáspár 323, 369, 394, 398, 463
Heltai Gáspárné 317, 331, 335, 493
Henkel, Arthur 343, 373, 429, 494
Héra 376
Hermés (Mercurius, „Angyal”) 152–

157, 161, 162, 375, 376, 474, 477
Hermotimos (Hermotim) 164, 379
Hérodotos 349, 376, 377, 348
Hertel család 446, 464
Hertelius, Davidus (Dávid Ferenc 

fia) 446
Hertelius, Johannes (Dávid Ferenc 

fia) 449
Hessus, Helius Eobanus 453
Hickman, William C. 349
Hincz Máté 440
Hippolytos 325
Hodászi Lukács 343
Hodgson, Marshall Goodwin Sim-

ms 329
Hoffmann Gizella 435, 467

Holofernes 8
Homéros 330, 349, 376, 447
Honter, Johann 471, 472
Horányi Elek 435, 462
Horatius, Quintus, Flaccus 345
Horn Ildikó 345, 378, 424, 429, 494
Horváth Iván 495
Horváth János 332, 333
Horváth János, ifj. 442
Horváth Judit 494
Hóseás próféta 450
Hunyadi család 350
Hunyadi Demeter 441–443, 445, 456, 

457, 469
Hunyadi János (Jankó), Magyarország 

kormányzója 8, 95, 96, 105–107, 
119, 127, 151, 345, 346, 348, 350, 351, 
354–356, 358, 366

Huszár Gál 374, 412, 455, 493
Huszti Péter 494

Illés próféta 407
Ilosvai Péter 326, 327, 345, 351, 374, 

416, 438
Illyefalvi István 495
Imre, Szent, herceg 207, 411
Imre Mihály 437
İnalcik, Halil 349
Ióannés, VI., Kantakuzénos (VI. János), 

bizánci császár 445
Istár, mezopotámiai istennő 339
Istvánffy Pál 365
Isza bég 363, 364
Iszak (Isaac) pasa, anatóliai, oszmán pa-

rancsnok 127, 365
Iszak bég 363
Ittzés Gábor 329, 445
Iustinus, Marcus Iunianus 383, 442
Izsák pátriárka 208, 414
Izsakhár (Isakár), Jákob fia 211, 415
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Jacobinus Bernád 447, 449, 468
Jakab Elek 11, 326, 394, 435, 442, 448, 

457, 463, 466
Jákob pátriárka 153, 208–213, 224–227, 

229, 397, 412–417, 419, 421, 477
Jakó Zsigmond 436
Jakub bej (Arnot Jakup basa) 139, 140, 

371
Jankovich Miklós 466
Jankovics József 366, 378, 394, 463
János deák (Joannes Literatus) 436
János kántor 458
János, Szent, apostol, evangelista 451
János Zsigmond, Szapolyai, választott 

magyar király, erdélyi fejedelem 466
János, Anjou, II, lotaringiai herceg 130–

132, 367
Jánosházy György 468
Jánosy István 327, 375
Janus Pannonius 366, 367, 377, 469
Jemina, Jób lánya 310, 426
Jenő, IV., római pápa 347, 355, 358
Jeremiás próféta 205, 410, 425, 433
Jeromos (Hieronymus), Szent 333, 397
Jób 10, 12, 232–313, 338, 343, 375, 380, 

381, 395, 396, 412, 423–432, 448, 450, 
461, 463, 467, 494

Jonuz bég (Jonima basa) 143, 371
Jósafát, júdai király 343
Jovius, Paulus (Paolo Giovio) 444
József pátriárka 208, 212, 414, 415
Józsue, Izrael bírája 420
Júda (Júdás), Jákob fia 210
Judit, ószövetségi hősnő 8, 49, 324,
Julia, Balassi Bálint múzsája 392
Jurić, Daniel (Juricz Dani, Daniele Iurichi, 

Daniello Giurico) 108, 359
Justinianus, Augustus 426, 452
Juszuf (Jusszum) bég, oszmán parancs-

nok 134, 368

Kaczay Petronella, Háportoni Forró János 
felesége 378, 381, 451

Kaczay Tamás, Galambfalvi 379  
Kakas István 362
Káldos János 388, 440, 467
Kálmán Ödön 464
Kálvin János 11, 406, 425
Kamma (Camma) 50–52, 320
Kámos, moábita istenség 222, 420
Kanyaró Ferenc 11, 435, 447, 457, 466, 

467
Kaphené (Caphena) 21, 22
Kaposi Krisztina, K. 398, 468
Karaca (Karaz) bég, oszmán parancs-

nok 134, 368
Karádi Pál 338, 437, 442, 450, 451, 

464, 466
Karamán Ibráhim 363
Károly, I., Anjou, szicíliai király 352
Károlyi Gáspár 406, 409, 410, 427, 428, 

429, 431, 432
Károlyi Péter 332
Kárpáty Csilla 321, 325
Kassandros (Cassander), makedón ural-

kodó 171, 175, 385, 388, 389
Kastrioti, Angjelina 353
Kastrioti, Jella 353, 356
Kastrioti, Konstandin 353
Kastrioti, Mamica 353
Kastrioti, Mara 353, 356
Kastrioti, Reposh (Karagöz) 353, 354, 

355
Kastrioti, Stanisha 353, 354
Kastrioti, Vlajka 353
Kasztrióta (Kastrioti) család 347, 352, 

353, 355, 372
Kasztrióta Andronika (Donic asszony), 

sz. Donika Arianiti, Szkenderbég fe-
lesége 127, 362, 365

Kasztrióta György (Gjergj Kastrioti, 
Szkenderbég, Szkander bég, Sándor-
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bég, Iszkender bég) 8, 88–151, 327, 
345–373, 429, 438, 443, 451, 455

Kasztrióta II. György (Gjergj Kastrioti), 
Szkenderbég unokája 372 

Kasztrióta II. János (Gjon Kastrioti, 
Castriot Jancsi), Szkenderbég fia 135, 
365, 368, 372

Kasztrióta János (Castriot János, Gjon 
Kastrioti, Ivan Kastriota, Ham-
za) 352, 353, 354, 363, 368, 370

Katona Lajos 331, 332
Kazinczy Ferenc 11, 469
Kelemen Lajos 436
Kemény József 465
Kénosi Tőzsér János 388, 435, 440, 442, 

443, 446, 447, 456, 459, 462, 467
Kerenhapukka, Jób lánya 310, 426
Kerényi Károly 397
Keresztúry Kristóf 384–388, 458, 469
Kertész István 385
Kharón (Setétes) 8, 152–157, 160–162, 

330, 375, 376, 473–475
Khiomara (Chiomara) 52–54, 320
Király György 468
Kis Bálint 379, 434, 467
Kis-Egrestői Angyalos Istvánné, Péchi 

Simon lánya 461
Kiss Gyula, ifj. 331
Klaniczay Tibor 332, 350, 366, 394, 

469, 495
Kleobis 376
Kodály Zoltán 387, 425
Kohn Sámuel 435, 466, 467
Kollega Tarsoly István 435
Kolozsvári Literátus Gáspár 448
Kolozsvári Literátus Imre 448
Kolozsvári Literátus János 448, 469
Kolozsvári Literátus Márton 448
Kolozsvári Nyírő Máté 332
Komáromi Csipkés György 382

Kombabos (Cambabus) 8, 180–182, 
385, 386, 388, 392

Komoróczi Géza 394, 399, 463
Konstantin, Nagy (I. Constantinus), római 

császár 454
Koppándi Botond 467
Kornfeld Móric 331
Kornis Farkas 373, 378, 379, 424, 434, 

444, 446, 449–451, 454, 455, 457, 459, 
460, 466, 468

Kornis György 434, 444, 455, 470
Kornis Margit, Galambfalvi Kaczay Ta-

más felesége 434
Kovács András 467
Kovács Eleonóra 435
Kovács József László 335
Kovács Sándor 464, 467
Kozárvári Mátyás 495
Köleséri Sámuel 382
Kőszeghy Péter 378, 394, 453, 463, 

469, 493
Kratésipolis 389
Kriza János 435, 457, 462, 468
Kroisos (Cresus), Lydia királya 155, 

156, 157, 376
Krusith Ilona 381
Kulcsár Péter 350
Kupa M. 440
Kurz, Anton 439, 445
Kühlmann, Wilhelm 370
Kürtössy György 438
Kydippé 376
Kylón (Cylon) 41, 42, 323
Kyros (Cyrus), II., óperzsa uralkodó 13, 

155, 156, 157, 376
Kyros (Cyrus), perzsa herceg és trónkö-

vetelő 163–168, 380, 381

Lábán 209, 414
Ladányi Sándor 470
Lámek, Káin leszármazottja 444 
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Lamia, hetaira 390
Lampsaké (Lampsacae) 320
Larrimore, Mark 425
László, V. (Utószülött), magyar ki-

rály 119, 362
Lászlóffy Csaba 468
Latzkovits Miklós 388, 440
Lázár Miklós, gróf 494
Le Goff, Jacques 373
Lea, Jákob felesége 414, 415
Leandros (Leandrus) 47, 48
Leukios (Lucius) 35
Lévay Edit 438, 495
Lévi, Jákob fia 210, 405, 415
Livius, Titus 320, 324, 349
Loredan, Alvise 358
Losonci István 348
Lovas Borbála 398, 457, 468
Lőrinszky Ildikó 373
Lubelczyk, Jakub 387
Lucretia, Lucius Tarquinius Collatinus 

felesége 27–35, 53, 54, 319, 320, 
322, 475

Lugossy József 465
Luffy Katalin 15
Lukianos 8, 321, 325, 327, 328, 330, 

375–377, 383, 384, 392, 393, 437, 465, 
472, 473, 475–477, 493, 494

Luther Márton 335, 398
Lysimachus 442
Lysimakhos, Thrákia királya 175, 176, 

177, 178, 390, 391

Magóg 351
Magyar István Lénárd 352
Majmonidész, Moses (Mose ben Mai-

mon) 425
Majssai Benedek 494
Manasse (Manassés), József fia 209, 

414

Manfréd, Hohenstaufen, szicíliai ki-
rály 352

Manlius, Johannes 7, 374, 455
Mannheim, Ralf 349
Manuel, VIII., Palaiologos, bizánci csá-

szár 352
Marcos, Natalio Fernández 334
Mardokeus (Mordokai, Mordeháj) 71, 

72, 74–77, 80, 81–85, 333, 334, 336, 
338–341

Marduk, babiloni istenség 338
Mária Krisztierna, Báthory Zsigmond, 

erdélyi fejedelem felesége 385, 386
Márkos Albert 467
Martin, John A. 335
Mártonfalvi György 382
Martonfalvi László 438
Massa, Simon 332
Mátyás Pál 447, 449, 468
Mátyás, I., Hunyadi, magyar király 330, 

369
Médios, II. Antigonos barátja 390
Megistó (Megistona) 35–43, 320
Mehmed (Memhet), II., oszmán szul-

tán 117–120, 129, 130, 135–137, 
346, 348, 349, 358, 361–364, 366–369, 
372

Melius Juhász Péter 399
Menelaos (Menelaus), Ptolemaios Sótér 

öccse 173, 174
Mercurius, lásd Hermés 
Mészáros István 471
Mezit bég, Hunyadi János ellenfele 355
Mezit bég, Szkenderbég ellenfele 366
Mihály II. (Vitéz Mihály, Mihai Viteazul), 

Havasalföld, majd Erdély és Moldva 
fejedelme 459, 460

Mikál, Saul, zsidó király lánya 452
Mikka (Micca) 35–43, 319
Miklós, Szent 347, 373, 433
Miklós, V., római pápa 348, 362
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Mikó Árpád 429
Mikola László 459, 468
Milón (Milo) 475
Miloš, Balaban aga apja 370
Miltó, lásd Aspasia
Minós, krétai király, az alvilág bírája 70, 

327, 329, 330
Mirjám, Mózes testvére 416–418
Mithridatés, kappadókiai királyfi 172, 

389
Moáb, Lót fia 416
Moldovai Mihály 495
Mollay Károly 323, 494
Molnár Ágnes 334
Molnár Dávid 15
Molnár Lehel 464, 467
Molnár Miklós 335
Molnos Dávid 11, 469
Montanus, Arias 426
Morus Tamás (Thomas More) 472
Mózes próféta 10, 13, 205, 206, 208, 

214, 217–220, 222, 223, 231, 412, 413, 
416–420, 443, 444, 449

Munkácsi János 495 
Murád Dragomán (Somlyai Balázs) 495
Murad (Amurath, Murát), II., oszmán 

szultán 88, 89, 91, 93, 95, 106, 110, 
112, 146, 346, 347, 351, 356–358, 
360–362, 368

Musztafa pasa, oszmán hadvezér 107, 
109, 358, 359

Muzaka (Muzaki) család 99, 356
Muzaka, Gjon (Giovanni Musachi) 364
Muzaka, Maria (Mara Muzaki) 362
Münster, Sebastian 426, 449, 453

N. P. B. (Nicolaus Pelides Bogathi=Bogáti 
Fazakas Miklós) 434

Nabú-kudurri-uszur (Nabukodonozor), 
II., újbabiloni uralkodó 338

Naftáli (Neftáli), Jákob fia 212, 414, 
415

Nagy Lajos 495
Nagyajtai Kovács István 465
Nagybáncsai Mátyás 423
Nagyillés János 494
Naprágyi Demeter 386
Nászi, Jószéf  335
Németh Ferdinánd 352
Németh S. Katalin 343, 452, 470
Neuser, Adam 445
Nicol, Donald M. 349
Nikokratés (Nicocrates) 44, 45, 47
Nógrádi Benedek 382
Nymphaios (Nympheus) 21, 22

Oláh Miklós 380
Olympias, makedón királyné 353, 389
Orbán Balázs 468
Órigenés 397
Orlovszky Géza 495
Ortiagon 53
Ostrogorsky Georg 352
Ovidius, Publius, Naso 320, 475

Ömer (Hamur) bég 129, 366

Pacatus, Octavius Pantagathus (Ottavio 
Bagatti) 441

Paczolay Gyula 323
Pajorin Klára 366
Pál, II., római pápa 142, 348, 367, 371
Pál, Szent, apostol 205, 206, 329, 410
Palaeologa, Despina 437
Palaeologus, Jacobus 328, 343, 350, 

437, 444, 447, 464, 466, 469, 494
Pall, Francesco 350
Palladius Rutilius Taurus Aemilia-

nus 441
Pálosfalvi Tamás 356
Páltiel, Láis fia 452
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Pankotai Tamás 443, 444
Pap Balázs 15, 396, 398, 413, 418, 468, 

494
Pápai Páriz Ferenc 495
Parysatis (Parisatis), perzsa király-

né 164, 167, 168, 380
Patai, Raphael 431
Pausanias 322
Pázmány Péter 10, 329, 392
Péchi Simon 342, 449, 461, 467
Pécseli Király Imre 461
Pécsi János 495
Periklés 379
Perlati, Peter (Perlát Péter) 111, 112, 

115, 360
Perusco, Camillo (Camillus Perus-

cus) 379
Pesti György 317
Péter, Szent, apostol 153, 376
Petneházi Gábor 15, 317, 346, 424
Petrovics Péter 436
Pétrovitsch, Georges T. 350
Petrus, Heinricus 472
Phaidimos (Phedimas) 44
Phaidra 325
Phila (Phylla), Démétrios Poliorkétés fe-

lesége 390
Philodémos (Philodemus) 35, 36
Piccinino, Iacopo (Piczini Jakab) 131, 

132, 367
Pictoris Máté 456, 457
Pilatus, Quintus Pontius, Júdea helytar-

tója 153
Pirnát Antal 11, 328, 435, 437, 444, 447, 

449, 450, 452, 456, 468, 469
Pius, II., római pápa (Enea Silvio Picco-

lomini) 131, 348, 367, 369, 370, 392
Plutarkhos 8, 19, 50, 317–324, 332, 

353, 379, 383, 384, 389, 390–393, 
444, 470–473

Pokoly József 11, 349, 433, 435, 436, 
449, 468

Póli István 495
Polybios (Polibius) 53, 324
Polycrates, Samos tyrannosa 157, 377
Polykrité (Polycrita) 320
Pompeius Trogus, Gnaeus 383, 442
Pór Antal 369
Póros (Porus), az Pauravas (Pandzsab, 

India) királya 67
Pósaházi János 382
Possár Anna-Mária 441
Propertius, Sextus 392
Ptolemaios (Ptolomeus) Sótér, egyipto-

mi uralkodó 171–173, 175, 177, 389, 
390

Pyrrhos (Pyrrhus), I., Épeiros és Makedó-
nia királya 176, 177, 178, 352, 391

Pythés (Pytheus) 57, 58, 59
 
Rádai Gedeon 381
Radán Balázs 494
Radvánszky Béla 408
Rákhel, Jákob felesége 414, 415
Rapcsányi László 334
Rápóti Mihály 382
Reich Károly 463
René (Renát), Anjou, nápolyi király 130, 

366, 367 
Rhadamanthys 327
Rinuccini, Alamanno (Alamanus Rainu-

tius) 472
Roboám, júdai király 410
Ruben, Jákob fia 209, 414
Rudolf, II. (Habsburg), német-római csá-

szár és (I.) magyar király 386
Ruhama (Ló-Ruhama), Hóseás próféta 

lánya 450
Runciman, Steven 349, 352
Ruttner Tamás 449, 470
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Sajószentpéteri István 382
Salamon, zsidó király 9, 10, 187–207, 

394, 398–400, 402, 405, 406, 409, 410, 
415, 430, 448

Salgó Ágnes, W. 470, 471, 472
Sándor (Alexandros), III. (Nagy), 

makedón uralkodó 54–56, 65, 69, 
70, 88, 89, 171, 173, 174, 176, 214, 
324, 326, 327, 329, 330, 345, 346, 351, 
353, 367–369, 385, 388, 389, 416, 481, 
482, 486, 487

Sátán 234, 235, 236, 426
Saul, zsidó király 452
Scheiber Sándor 465
Scheper, George L. 398
Scherer, Martin Oltardus 442, 443, 445,
Scherer, Paul Oltardus 436
Schiller István 331, 332, 443, 455, 468
Schlauch Lőrincz 331, 466
Schmitt, Oliver Jens 348, 350
Schöne, Albrecht 343, 373, 429, 494
Schreiner, Susan E. 425
Schubert, Anselm 406
Scipio Africanus, Publius Cornelius 69, 

326, 327, 330
Séguenny, André 373
Seleukos (Seleucus) Nikatór, Mezopotá-

mia és Szíria uralkodója 175, 177–
180, 182, 384–386, 390, 392

Sennahérib (Senacherib, Szín-ahhé-eri-
ba), asszír király 153, 376 

Şeremet (Szermet) pasa, oszmán 
parancsnok 138, 370

Sextus Tarquinius 28, 29, 30, 31, 32, 
322

Sikem, kánaáni királyfi 210, 415
Simeon, Jákob fia 210, 415, 427
Simonyi Zsigmond 494
Sinatos (Sinatus) 50, 51
Sinorix (Sinorixes) 50
Skafte Jensen, Minna 350

Skaricza Máté 452, 466, 495
Sófár (Sophar) 254, 269
Solón 155, 156, 157, 376
Sommer, Johann 436, 452, 471
Sőtér István 332
Spani, Marin 359
Stemler Ágnes 471
Stoll Béla 387, 394–396, 412, 416, 417, 

419, 420, 423, 434, 448–450, 453, 460, 
493, 495

Strabón 376
Stratoniké (Stratonica), Déiotaros felesé-

ge 61, 320 
Stratoniké (Stratonica), Démétrios Poli-

orkétés lánya 8, 178, 179, 181, 182, 
383, 384–386, 388, 392

Sudár Balázs 351
Sugár István 429
Sulamitha (Súlammit) 188–192, 195–

198, 200, 203, 204, 398, 400, 406, 407
Sylvester János 9

Szabó Károly 456, 469, 494
Szabó Miklós 434, 449, 469
Szabó T. Attila 433, 469, 496
Szabolcsi Bence 388, 494
Szádeczky Lajos 448, 460, 469
Szalánczy László, Branyicskai, 345, 346, 

442, 468
Szamosközy István 386, 387
Szarvas Gábor 494
Szatmári Áron 15
Szathmári István 442
Székely Balázs 424
Székely István 380, 453
Székely Mózes, erdélyi fejedelem 375, 

435, 459
Szelim, I., oszmán szultán 373
Szenci Molnár Albert 461, 466
Szentmártoni Bodó János 387
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Szentmártoni Szabó Géza 15, 338, 350, 
367, 377, 378, 394, 397, 398, 401, 410, 
430, 433–470 

Szentpáli N. Ferenc 495
Szepesi György 495
Szét (Sét) 229, 422
Szihon (Sehon), az emoreusok (amoriták) 

királya 221, 222, 420
Szilády Áron 466, 494
Szilágyi János György 494
Szilágyi Sándor 387, 439, 461, 469, 493
Szinán pasa, oszmán hadvezér 129, 133, 

366, 368
Szkenderbég, lásd Kasztrióta György
Szörényi László 369
Sztárai Mihály 407, 494
Sztárai Miklós 332, 446
Szülejmán, I., oszmán szultán 330

Tahip (Debroz, Debreas) pasa, oszmán 
parancsnok 121, 363

Takáts Sándor 364, 371, 438
Tardi György 495
Tarnócz Márton 495
Tarquinius Superbus (Kevély Tarquinius), 

Róma királya 27, 33, 322
Tasnádi Péter 345, 495
Tauschenfels, Eugen v. 436
Telegdy Kata 495
Telephus, indián 328
Tellos (Tellus) 155, 377
Textoris Claudiopolitanus, Andreas (And-

reas Kromer Textoris) 454, 459
Thámár (Támár), Dávid király lánya 392
Theodóros, Mupsuestiai 398
Thomyris (Tomyris), massageta király-

nő 157
Thopia család 347
Thopia, Tanush 371
Thordai János 408

Thúry Etele 433, 449, 454, 460, 468, 
469

Thúry Zsigmond 395, 465
Tigurinus, Rodolphus Gualtherus 445
Timokleia (Timoclia) 54–56, 320
Timoleon 39
Timur Lenk (Tamburlán), mongol-török 

uralkodó 137, 369
Tinódi Sebestyén 323, 345, 351, 363, 

365, 380, 393, 417, 423–425, 464, 493
Tóbiás (Tobijah) 423, 424
Toldy Ferenc 457, 462, 468, 469
Tolnai Fabricius Bálint 495
Tonk Sándor 434, 449, 469
Toroczkai (Taratszkai, Thoroczkai) Lász-

ló 374, 375
Toroczkai Máté 445, 447
Tótfalusi Kis Miklós 495
Tóth F. Péter 451
Tóth István 434, 439, 469
Tóth Kálmán 413
Török János 466
Trausch, Josephus 333
Trausner Lukács 446, 447
Túri Tamás 451, 469

Újlaki-Nagy Réka 15, 406, 470
Ulászló, I., magyar király 95, 101, 105, 

106, 355, 356, 357
Ungnád Dávid 335
Uzoni Fosztó István 388, 435, 440, 442, 

443, 456, 459, 461, 462, 467
Uzun Hasszán, timurida iráni uralko-

dó 469

Ürmösy Sándor 465

Vajdakamarási Lőrinc 495
Válaszúti György 343, 447, 452, 466, 

470
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Valeria 319, 320
Valerius Maximus 376, 383
Valkai András 494
Varga Dénes 470
Varga Imre 495
Varjas Béla 12, 378, 394, 423, 463, 495, 

496
Varro, Marcus Terentius 441
Varsányi Orsolya 329
Varsolci M. János 459
Vásárhelyi Gergely 385
Vass Miklós 434, 455, 470
Vasti (Astin), perzsa királyné 73, 74, 75, 

336, 337, 339
Vehe-Glirius, Matthias 444, 449, 465, 

470
Venier, Andrea 359, 360
Venus 10, 380, 392
Veress Endre 385
Vergilius, Publius, Maro 349, 392
Viski Károly 470
Vissy Székely Mátyás 446
Vlad, II. (Sárkány Vlad, Vlad Dracul), 

havasalföldi fejedelem 358
Voisava (Voisova), Kasztrióta János fele-

sége 89, 93, 353
Vranaconte (Branacont, Vrana Konti, Vra-

na grófja) 117, 361
Vultejus, Justus 379

Walvoord, John F. 493
Weress Sándor 470

Xenokrité (Xenocrita) 320
Xeravits Géza 397
Xerxés (Xerxes), I., perzsa nagyki-

rály 59, 137, 324, 334, 338, 339, 
341, 369

Xerxés, II., perzsa nagykirály 380
Xylander, Wilhelm 318, 319

Zaharia, Lekë 359
Zathammer, Stefan 349
Zebulon (Zabulon), Jákob fia 221, 414, 

415
Zergi Gábor 399
Zilpa, Jákob felesége 415
Zoltán, magyar fejedelem 381, 462
Zombori Antal 495 
Zoványi Jenő 11, 12, 435, 464, 465, 470
Zrínyi Miklós 327, 350, 364, 373
Zrínyi Péter 364
Zuck, Roy B. 426, 493

Zsámboky János 8, 327, 375, 384, 472
Zsigmond, Luxemburgi, német-római 

császár, magyar király 323
Zsupán Edina 15, 321, 327, 375, 384, 

471–478
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