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SZTÁR AI MIHÁLYNAK 
EDDIG ISMERETLEN SZÍNDARABJAI 1550—59-BŐL. 

Előadva júl. 27. 1868. 

Ha tekintjük azt, mely ritkán nyomattak ki az előada-
tásra készült színdarabok, kivált az elébbi századokban, 
nem csak nálunk, hanem más nemzeteknél is; azt, hogy a 
kinyomtatottak közöl is a XVI. századból mely kevés ke-
rülte el a vég enyészetet mint oly ephemer apróság, mely 
nem érdemel vala, a kor felfogása szerint, könyvtárakban 
megőriztetni; végre hogy bizonyos darabok, melyek vagy 
úgy nevezett státus-actiókat tartalmaztak, tehát politikai 
irányúak voltak, vagy a reformátiói mozgalmakból keletkez-
tek, s így, mint amazok is, az egyik vagy másik felekezet és 
párt által üldöztettek, s hol lehetett, megsemmisíttettek : hogy 
tehát általában a régibb, s különösen XVI. századbeli nyom-
tatott színdarabok az irodalom legnagyobb ritkaságai közé 
tar toznak; — 

Ha azonfelül, nemzeti irodalmunkra térve, meggondol-
juk e korbeli drámai költészetünk maradványainak csekély 
számát, úgy hogy mindegyik akkor mívelt faj épen csak 
egy egy képviselőben él: — így a politikai színdarab az egy 
„Balassi Menyhért" által van képviselve (1569), mely egyet-
lenegy példányban maradt fenn; a classicai tanodai dráma 
az egy Bornemisza Péter Elektrája által (1558), melynek 
egyetlen példányát Bessenyei György bírta, s mely azóta 
fájdalom elveszett, vagy ismeretlenül lappang; a bibliai tano-
dai dráma az egy Szegedi Lörincz Theophaniája által (1575 
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előtt), melynek szinte egy példánya Farkas Lajos úr birto-
kában, nálam csak másolatban, van meg; végre az úgy neve" 
zett moralitások szinte egyetlen maradványa, a híresKomiko 
Tragédia, épen csak XVI I . századbeli és újabb kiadásokból 
ismeretes; — 

Ha, mondom, mindezt meggondoljuk, e mai napot mél-
tán lehet a magyar irodalomtörténet ünnepnapjául üdvezel-
nünk, midőn szerencsénk lehet két, eddig még létezni sem 
sejtett , XVI. századbeli színdarabbal megismerkednünk, 
melyek azonfelül ismét egy, költészetünkben tudva még nem 
képviselt fajnak, az egyház reform! actiáknak, egykor nálunk 
is léteztérol tanúskodnak. 

Ezek egyike, a magyar reformátió és költészet történe-
tében jól ismert S z t á r a i M i h á 1 y nak ily czímü darabja: 
„Comoedia lepi | DISSIMA DE SACERDO | tio, authore 
Michaele Starino, [ Altiniensis Ecclesiae | Ministro. j AZ 
IGAZ PAPSAGNAC | T ikőre , mellyet á Starai Mihály 
Me ft er | moiian szerzett. | Azt is megtalalod Atyamfia Ke-
resztyen é kis I Kőnyucchkenec végében, mimodon es főkep-
pen | mire valasztyac az igaz Iverejgtyenec á Lelki | P a j o r o -
kat, S mi okáért vonszac le is nemelliek | ről A szenteg'yhazi 
foolgaságot. — Betölt kis 8-rétben 63 lapot. 

Az ajánlólevél szerint, melylyel „Húszár Gal az Guari 
Egyházi szolga", mint magát aláírja, „Á SEMNECI, CREM-

ENCT | ES BESZTERCEI BOLCH TANAONOK | nac, es 
mind az egész Magyar Ország | Bányáin lakozo Christus 
hiueinec, | . . . ajánlja a könyvet : Huszár kiadója és nyomta-
tója annak. Miután pedig a darab 54. lapján ezt olvassuk: 
„lm mastanaban kedig ezer őt száz őtuen kilentz esztendőben 
irnac" ; Huszár Gál pedig 1-560-ban octóberben nem volt már 
M.-Ovárt, hol nyomdát tartott vala, mert Verancsics akkor 
egri püspöknek egy Egerben octóber 14. Ferdinánd király-
hoz intézett levele szerint ekkor a király parancsára Kassán 
fogva ült *); azon évi dec. 27-kén pedig, midőn Verancsics 
rendeletéből Egerbe kellett volna hozatnia, az ö érdekében 

*) „Quaudoquidem iára et Cassoviae Gallus ille Anaxius, concio-
nator haereticus, de mandato V. Caes, Mai. tenetur." (Veranchieh Összes 
Munkái, VIII. k. 188. 1. Mon. Hung. Hist. II . oszt. XIX. köt.). 
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veszedelmes lázadás támadt, melynek folytán ha talán ki-
szabadúlt is, még sem hihető hogy az ausztriai határhoz oly 
közel eső Magyar-óvárra tért volna, és csak jóval későbben 
találkozunk ismét vele és nyomdájával Pápán, majdnem bi-
zonyossággal állíthatjuk, hogy az 1559 ben írt darabot ekkor 
vagy legkésőbb 1560-ban nyomatta ki kassai fogsága előtt-

Miplőtt pedig Sztárai komédiáját megismertetendő, a 
szerzőről, mint kinek élte folyásával a darab tárgya szoros 
összefüggésben áll, néhány adatot előre bocsátanék, meg kell 
a Tek. Akadémiának neveznem azon hazafit, kinek iroda-
lomtörténetünk e mai örömét köszöni. Emlékeznek tisztelt 
társaim, hogy a harminczas években Pozsonyban köz hasz-
nálatra szolgálva, virágzott gr. Apponyi Antal a franczia 
udvarnál akkori nagykövet jeles könyvtára. E tudománysze-
retö és hazafiúi lelkű főúr fiának, a mostani londoni austro-
magyar nagykövetnek, gr. Apponyi Rudolf úrnak huszonnégy 
éves fia, Apponyi Sándor, a z , kiben nem csak különösen 
nemzeti irodalmunk és könyvészetünknek mívelt, rokonszen-
ves, és, mit örömmel emelek ki, egyszersmind nagy készült-
ségü , sőt szellemes barátját, hanem buzgó és szerencsés 
gyűjtőt is van szerencsém bemutatni. O e lelet horderejét 
felismervén, megszerezte azt , róla Wenzel társunkat , kit 
Párisból ismert, azonnal szak-avatottan értesítette, s én, ennek 
szíves figyelmeztetésére azt a Tek. Akadémiának bemutat-
hatás végett elkérvén : íme gr. Apponyi Sándor úr nevében 
van szerencsém e nevezetes unicumot ezennel bemutathatni. 

S most néhány szót a szerzőről. Sztárai Mihálynak, a 
költészet mindhárom formájában érdemesült írónak, és déli 
Magyarország legfőbb reformátorának irodalmi virágzása 
1540 és 60 közé esik. Felsőbb kiképeztetését a páduai egye-
temben nyerte, hol a theologia mellett a zenészetet is különös 
kedvvel és szerencsével űzvén, művészeti és megható zsoltár-
éneklése később nem csekély foganatú eszköze lett itthon a 
térítésben is. Mikor és hol csatlakozott a hitújításhoz, nem 
fürkészhettem k i : annyi azonban áll, hogy csak 1543 után 
jelent meg szülőföldén, a Dráva-melléken, hol első s jó ideig 
egymaga kezdte hirdetni az új tant, először ugyan Laskó 
városában, innen pedig kijárván prédikálni a Duna és Dráva 
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két mellékére, 6 e működésében társakat is szerezvén, nem 
kevesebb mint százhúsz községet reformált, bokros küzdel-
mek közt a katholikus lelkészekkel, kiket neki végre is 
sikerült a Száván és a Tiszán át elvonulásra kényszeríteni. 
Itt Laskón találjuk őt, mint rendes prédikátort egész 1551-ig, 
mely időben egyszersmind a maga által teremtett baranya-
sági egyházmegyének superintendense volt. Közben műkö-
dött Gyulán is, 1553-tól 9-ig Tolnán viselt, a superinten-
densség mellett, predikátorságot, míg 1560 a gazdag debre-
czeni ekklézsiába hivatván meg prédikátornak és esperesnek, 
úgy látszik, csakhamar és itt érte halála; mert Melius Pétert 
már ez évben találjuk itt, mint esperest, Sztárainak pedig 
ezentúl sehol semmi híre többé *). Munkái közt első helyen 
énekei állanak, melyeket maga szerzett, maga alkalmazott 
dallamokra is, és kitünöleg énekelt, s melyek nem csak a 
XVI . század minden protestáns énekeskönyveibe felvétettek, 
hanem egész az 1806-ki énekreformig általánosan énekeltet-
tek is a református egyházakban. Következtek több epikai 
darabjai, vallásos tárgyúak, melyek közt itt sz. Athanásius 
életét emelem ki, melynek versfőiben ezt mondja : Christianis 
universis, sed inprimis his optimis ac ornatissimis civibus 
Tolnaiensibus, veritatem evangelicam professis, fldeliter seri-
bit et canit, et svam interim foHunam (sí licet parva compo-
nere magnis) eandem esse ostendit": tehát saját bajait sz. 
Athanázéival'összevetve tudatja, hogy „a tar papokkal való 
itkezési" hosszasak és súlyosak voltak, de fájdalom részlete 
sen azokat elé nem adja. — Ezekhez járul most először is 
„Az igaz papságnak tíköre", mely mai közléseim első tár-
gyát teszi. 

Az öt „actust" megelőzi a „Prologus" fellépése, ki ek-
kóp szólítja meg a néző közönséget: -Tisztelendő uraim jó 
polgárok, es jó polgár asszonyok! . . . nagy hálákat adjunk 
az atya mindenható örök istennek, hogy minket e mai napon 
öszvegyőjtött az igaz papságnak értelmére es tanúságára . . 
„Nagy-sokan vadnak ez mostani időben, kiknek utálatos az 

*) Részletes!) és idézetekkel támogatott életét 1. A Magyar Költök 
Életében, Munkáim III . kötete 50—60. lapjain. 
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igazság es kellyemete3 az hamisság; böcsületes a hamis 
tudatlan papság es utálatos az igaz es isten igéje hirdető 
papság. . . . Némelyek kedig vadnak, kiknek valamenyire 
kellyemetes az igazság, de még is bennek vagyon azért az 
vakság es tudatlanság: es innen következik oztán, hogy nem 
Igaznak tetszik őnekiek az igaz papság, az piliseden es ola-
jatlan papság, mintha a pilistől olajtól es lókörömre nyírt 
hajtul volna az igaz papság. Eféle tudatlan emberek közül 
való az Antal bíró, ki majdan ti kegyelmetek eleibe jő bor-
zadt szakállával, es nagyon csodálkozik es sápolódik őmagá-
ban az papoknak igaz papságán. De, amint látom, imhol jő 
egy igen nagy bottal; azértenmostanában ti kegyelmetekkel 
többet nem beszéllhetek : Halljuk meg csak mindnyájan, mit 
beszéli tökfejű Salamon bátyánk!" Ekkor félre áll, megnyílik 
az „Actus primus", s fellép a bejelentett Antal bíró, képvise-
lője a régiben még elfogult, de nem fogékonytalan, tanulé-
kony keresztyéneknek, s azon töri magát, hogy „hamar elfor-
dúl immár ez világ!" midőn a már protestáns Borbds bíró 
kérdezi, hogy hát „ismeg nem tetszik-é a papok házassága ?" 
— „De immár azt igazlanám" felel Antal bíró, „mert az 
isten szerént vagyon; de nagyobb dolgok kezdenek annál 
lennyi" — t. i. hogy „immár mind pappá lesznek a diá-
kok" —, azelőtt, ú. m. „felszentelték Rómában avagy a káp-
talanban, szépen megnyírték a fejeket, szentelt olajjal meg-
kenték az uijokat" s t b ; mire, figyelmeztetvén öt Borbás, 
hogy „minein csak Budán tesznek bírót", és hogy „mindenött 
vagyon a papság, valahol az isteni igazság hirdettetik, mikép-
pen mindenött vagyon a bíróság, ahol lejend a polgárság" 
stb; Antal ebben csak megnyugodnék, „de azért,ú. m.,mégis 
pilist kellyene nyiretnyi." Ezt aztán Borbás bíró azon hatal-
mas érvvel torolja vissza, t. i. hogy „bolondnak szokták a 
fejét megnyírni, es kappannak szokták a taraját elmetszenyi"; 
s nagy szépen ki kezdi neki fejteni tizenkét egész lapon, t. i. 
„amint en hallottam a predikáczióban" (ezzel indokolja szerző 
bíró uramnak theologiai tudományát) : mi s hányféle a pap-
ság, hogy t. i. belső es kiüső (külső), azsz egyik lelki, és má-
sik testi; kifejti a lelki papság tisztit, mely az áldozás, a 
prédikálás s az imádkozás. Borbás bírónak, látjuk, igen hü 
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emlékező tehetsége van, mert szépen elmondja tán épen jó 
Sztárainak egy e tárgyú beszédét, melynek mind szerkezete 
igen dicséretes , mind érvelése szabályszerű , s bő bibliai 
erudítióval van támogatva, s szentírási helyekkel illendőké-
pen átszőve, melyek a könyv szélén hűségesen idéztetnek 
is. Tetszik is a kenetes előadás Antal bírónak, melylyel l|e 
volna bizonyítva, hogy, a mennyiben mí világiak is ekkép 
áldozunk, prédikálunk (t. i. tanítjuk a mieinket) s imádkozunk, 
szinte papok volnánk. De, s ez Antal bíró aggodalma, „mit 
teszüük tehát a papokkal, hogyha minnyájan papok va-
gyunk?" Azonban Borbás erre nézve is meg tudja őt nyug-
tatni: „Mit teszünk a bírákkal, hogyha minnyájan polgárok 
vagyunk ? Lám, azt mondják hogy minden ember bíró az ö 
házánál, de azért ugyan nem lehet az város főbíró nélkül, es 
esküttek nélkül, kik az úrnak akaratját es parancsolatját a 
községnek megmondják, kik az városnak törvényét es igaz-
ságát ótalmazzák, az úrnak adóját beszolgáltassák, es a né-
pet az úrnak szolgálatjára igazgassák'". I lyek aztáD lelki 
dolgokban a „lelki bírák es lelki pásztorok" ; s most, ismét 
két lapon, e kiilsö papság 'tiszteit adja elé, mely szerint az a 
predikálásban es tanításban áll: „Mert miképpen nem jó 
pásztor az, a ki az ő keze alatt való juhokat nem legelteti, 
es szép zsíros füvekre nem hajt ja , hanem csak eszik, iszik, 
aloszik: akképpen a mely lelki pásztor, plébános, nem prédi-
kál, hanem csak tornikál, a községet jóra nem tanítja, hanem 
inkább visszafordítja: nem lelki pásztor az, hanem inkább 
lélokvesztő, lopó, lator, tolvaj es farkas és a t." (26. 1.) Máso-
dik fő tisztök, folytatja, az igaz papoknak „a szentségeknek 
igazán való osztogatása es szolgáltatása, hogy az oltári szent-
ségnek felét el ne lopják". — Az egy species alatti áldozta-
tásért kapják itt ki, mint látjuk, a katholikus papok a mago-
két, azonban nem új argumentummal, mert már a német Neo-
georg „Kereskedö"-jében is eléfordúl e vád. A többiben így 
megyen ez folyvást, midőn Antal bíró azt ké rd i : „Ki tészi 
pappá őket , miképpen nem kenyi-é meg szentelt olajjal, 
miért nyírték ezelőtt meg fejőket?" E kérdésen ismét kap-
ván Borbás bíró, nem mulasztja el elmondani, hogy azt 
ugyan „ömagok sem tudják, hanem azt hazudják, hogy szent 
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Pétert Rómában megfogták volt, a templomban egy nagy 
magas székben ültették volt, os az fejét bolond módra nyír-
ték volt — maga (noha) a szent Péter annélkül is kopasz 
volt." S ím Antal bíró ezek által meg volna térítve, de — de, 
mégis, neki a papok barátok azt mondják, hogy nem igaz 
papok azok , kiknek fejeket meg nem nyírik stb; azért 
„jer, ú. m., vonjuk ismeg szembe őket az vicárius eleibe, 
es ottogyan szóljanak aztán, ha mit tudnak szólanyi: ne hi-
tegessék a szegén községet!" — Természetesen, Borbás bíró 
ettől nem idegen; s bízva magához: „isten hírével, ú. m., azt 
en igen akarom, mert en azokat csak enmagam is megborot-
válom mint olyan kopaszokat" : s ezzel a hosszú exposítió, s 
vele az első actus, a 31. lapon, be van végezve. 

Rövidebb a második, melyben Antal bíró, új tudo-
mánya alapján vérszemet kapva, az elébe vetődött Böröck 
papot rá szorítja, hogy vele a vicáriushoz jöjön, hol Borbás 
bíró majd megmutatja, mik ők ; s midőn ez szabadkozik : 
„Nem mégy ? ú. mond; de bizony még csak farkval sem 
csavarítasz, s úgy is eljősz." S mert Böröck pap valami barát 
nélkül, kinek tudományában s dialektikájában hihetőleg 
jobban bízott mint a magáéban, csak nem akara menni: 
„No, ix. mond, nincs arra gondod : elhívom én frátor Luká-
csot is a kalastromból; vedd fel csak a hájas breviárt!" De 
Böröcknek ez nem tetszik — „mert nem akarnám, mondja 
magában, hogy ismeg fejemre bizonyítanának belőle". — An-
tal bíró azonban minden delicatesse félretételével: „de bizony 
felvészed — így kényteti — es a szatyorba a palaszk mellé 
teszed, mert hiszem ez a te serbitelő könyved" : s a jó Böröck 
pap nolle velle megyen, mert — az erélyes neophyt által 
menettetik. 

A még rövidebb harmadik actusban Borbás bíró Tamás 
papot, egy már az új tant valló egyházi embert, felhívja : 

„Ismég szembe kelly mennünk a hamis tar papokkal, mert 
nem igazolják a ti papságtokat, s ha, ú. mond, a vicárius 
nem tejend benne törvént, tehát azonnal pápára menjünk 
érette." Tamás pap megyen is készséggel : „Adja istem 
mondván, hogy az igazság legyen erössebb az hamisságnál !* 
S j ö : 
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A negyedik felvonás két jele a ete; s itt az egész társa-
ság, melylyol oddig megismerkedtünk, előleges vita után, 
melyből látjuk hogy Antal bíró immár teljesen az eretnekekhez 
állott, a vicárius elibe viszi a kérdést, hol Antal bíró drasticus 
irályban követeli, hogy csak érdemes emberek tetessenek 
papokká, és — pénz nélkül! A vicár üres fenyegetésekkel 
nem boldogulván : „bizony a pápára viszlek en titeket" úgy 
mond. s így: 

Az ötödik actus, a drámai hely-egység félretételével, 
már O Szentségénél perdül le. A vicár, a püspök, úgy Böröck 
pap és Lukács frátor is lemondanak, ha a pápa velők nem 
gondol. A vicárius vádolja Tamást eretnekséggel, a pápa 
megégettetéssel fenyegeti, Borbás azt kivánja hogy Tamás 
Igazolhassa magát , a pápa kénytelen beleegyezni, de rha 
meg nem bizonyíthatja, ú. mond, bizony ezennel megégette 
íem." Frátor Lukács már tart a rossz kimeneteltől. S megin-
dúl a vita. Tamás pap képviseli az új tant : megtámadja a 
római papságot, a pápára ráolvas a szentirásból, nagy Ger-
gelyből, még a breviárból is (az 58. lap oldalglosszája szerint 
az esztergomiból), s minden erősségeikből kiszorítván a tu-
datlanoknak rajzolt főpapokat, s ekép lerázván őke', Antal 
bíró triumphál: ..Hálá legyen az istennek, hogy torkunkról 
el vethetők őket: többé no tartsunk immár efféle néma ebe-
ket !" (azaz kik nem prédikálnak); és Borbás csatlakozik : 
.Bizony no, hanem jámbor papokat os prédikátorokat!" s 
ím kész — az igaz papságnak tiköre ! 

Tudnillik a darab iránya kimutatni milyen legyen az 
igazi pap ; s ezt szorzö, nem ugyan valamely érdekes mesé-
ben testesíti meg, nem alkot külső cselekvényt; de alkot 
igenis belsőt, levén haladás és változás a személyek gondol-
kodása és elhatározásaiban. Antal bíró megtéríttetik, kétke-
dőből határozott protestáns lesz ; Tamás, a reformátió képvi-
selője, elleneseit egyik sánczukból a másik után kiveti, s így 
győzvén, ezek, kétségbe esve megállhatásokon, kénytelenek 
már-már más kenyér után látni. Igaz, hogy szerző nagyon 
könnyűvé teszi Tamás uramnak a győzödelmet, mert a ka-
tholikusok eleitől végig passive, s mindenben ráhagyólag 
viselik magokat; igaz hogy okoskodásai s társai chórusának 
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kísérete meglehetős adag gorombasággal van fűszerezve; de 
amazt iránya indokolja — fogta volna csak a jó Sztárai a 
dolgot tárgyilagosabban, közönségének bizonyosan hangos 
beavatkozásaival találkozott volna; emez pedig mindenütt 
kiváltsága volt a theologusoknak, akár mint írók vagy szó-
nokok, akár mint tan- vagy színköltők léptek fel. De dicsé-
retére válik a szerzőnek a szigorú szerkezet, a dialóg jel-
lemzetességo és folytonos élénksége , valódi drámaisága, 
kivételével természetesen a Tamás első actusbeli prédikáció-
jának , melyben az egész tanszerü készlet lerakandó volt; 
végre azon bár nyers és darabos, de ép egészséges népi hang, 
a két bíró délczeg húmora, s a népnyelv eredeti fordulatai, 
melyek együtt e darabot XVJ. századbeli népies költésze-
tünk teljes figyelemre méltó egyik maradványaúl tüntetik ki. 

Nagy mértékben neveli a darab becsét az erkölestörté-
netri alap. Kétségkívül életképpel van itt dolgunk, melynek 
vonásai, ha torzítottak is, de az életvalóságot a torzítás fáty-
lán keresztül is nem lehet fel nem ismerni. Én ugyan meg 
vagyok győződve, hogy Sztárai, saját élményeiből vette 
mindazt, mi itt a vallást és egyházat illetőleg úgy a világiak 
mint a papok scénáiban eléfordúl: a felekezetek észjárását, a 
populus felfogását, a széltiben folyt viták minőségét; ezek 
mellett Tamás papot, ez alapjában komoly alakot, kibeu 
Sztárai bizonyosan magamagát akarta személyesíteni, saját 
gondolkodását s érvelési készleteit, melyekkel térítései köz-
ben a drávamelléki papok és barátok irányában élt. S ha a 
buzgóság, a keserűség élessé és igazságtalanná teszik öt, nem 
szabad felednünk, hogy neki is bokros bajai voltak reformá-
tori pályáján a régi egyház képviselőivel. „Longum esset 
enarrare — írja Tuknai Miklóshoz intézett egyik levelében*) 
— quos conflictus cum sacrificulis Papae hoc septennio, in 
annunciando Dei verbo habuerimus. Hoc tarnen satis est 
scripsisse, quod eos ubique vicimus, et tanquam lupos ab 
ovili Christi procul fugavimus, atque alios trans Titium flu-
vium, alios vero trans Savum flumen ire coeg'mus, ultra Sau-
romatas videlicet, et ultra glacealem Caucasum, ut canit ille. 

*) Lampénál a 10-3. lapon. 
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Hoc anno in feriis pentecostes, tempore S)nodi circa Valpó 
et Valkóvár, duobus proeliis eos superavitnus (a XVI. szá-
zadban másutt és nálunk divatos nyilvános szóvitályt érti), 
atque nonnullos per timorem sub capisterio, tribus mulieribus 
desuper sedentibus, latere coegimus, unde iam Sclavis natum 
est proverbium: Popge pod Coritom, pod Troyam senom." 
Es valóban, ilyen súrlódások és fejlemények drámai szabad 
megalakításának tarlom én a Sztárai darabját ; s ez annak 
történeti jelentőséget is kölcsönöz. 

Egy szót még Huszár Gál ajánlóleveléről, mielőtt Sztá-
rai második darabjához átmennék. E férfiú is egyike volt a 
magyar reformátió nevezetesb embereinek, az egyházban és 
irodalomban egyformán; amott mint térítő, több gyülekeze-
tek alapítója, prédikátor és superintendens, itt mint író, kiadó, 
nyomdász. Eletében eddig még nagy hézag van : tudatott 
hogy Magyar-Óváratt mint prédikátor, superintendens, író és 
nyomdász működött; de mikor került Pápára, s mikor halt 
meg, azt nem tudjuk. Már Xémeth János felhasználta Ve-
rancsicsnak feljebb idézett helyét , mely szerint Huszár 
1560-ban Ferdinánd király parancsára elfogatott és Kassán 
őriztetett, a honnan Egerbe a püspök elibe volt hozandó. S 
ím e helyek s a komédia szóban forgó ajánlólevele érdekesen 
illustrálják egymást. „Nem C3ak a Mátyusföldét es Csalló-
közt fosztá meg, ú. mond, az Oláh érsek a nagy istennek 
igiétől es a Krisztustól szerzett sakramentumoknak igazán 
való kiszolgáltatásától, hanem, a mint értem, a tí tartományo-
tokban is" (t. i. a bányavárosokban) „haddal kezdötte a 
szegén kiföldi plébánosokat kergetni es nyírnyi, mintha a 
megnyomorodott Magyarország feje nyírt emberek nélkül 
szűkös volna (azaz szűkölködnék). Kinek , a mint szent 
Ézsajás mondja, a tudatlanság miatt lett ekképpen romlása. 
Annakokáért a Sztárai Mihály mesternek könyvére találkoz-
ván, melyben ő afféle nyiredéknek hasznát megmagyarázza 
es megmutatja, hasznos dolognak vélem a keresztyéneknek 
idvösségéré hogy kinyomattassék . . s t b . Oláh Miklós tehát 
1560-ban, midőn a régi egyháznak romaiból felépítése mtivét 
zsinat, igazgatás, tanítás stb által, megkezdte, ím tettleg is 
kizavarta egész vidékekből az ú j felekezet papjait : s a 
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királytól támogatva megindította azon üldözést, melynek 
épen ez évben Huszár Gál is zsákmánya lett, kit a Csalló-
közben működött kiildönezök, a két-három mérföldnyire 
fekvő Magyar-Ovárból, egy csendes éjjel, néhány óra alatt, 
könnyen áthozhattak a Dunán. Ezt új adatul az egyháztör-
ténethez ; s ennyit gr. Apponyi Sándor úr leletéről. 

De ugyané lelet egy más felfedezésre is vezetett. Evek 
óta bírok egy, ép korában 58 lapból állott, a kolophon szerint 
1550-ben nyomatott, kis Srétü könyv töredékét, két ívne-
gyedet csak, melyet valamely dialogizált pamphlet marad-
ványának tartottam, s költészettörténetemben (1854. I. 103. 
1.) így hoztam fel: „Egy prózai satira a katholikus papok 
nötelenségét gúnyolja beszéllgetés a lak jában" : s ím az Ap-
ponyi unicuma képessé tett azt biztosan meghatározhatni. E 
szerint bátran állítom, hogy az nem egyéb mint Sztárai Mi-
hálynál egy régibb, a Papság Tíkörét kilencz évvel megelőzött, 
színdarabja, melynek, ha emehoz hasonlón szerkesztett czíme 
volt, az így hangozhatott: „Comoedia lepidissima de-matri-
monio Sacerdotum"; s melyet ím bemutatván, nehogy el-
veszszen, teljes hűséggel átírok. 

(Beszéllö személyek: Antal bíró; Borbás bíró ; Bcreck 
pap ; Tamás pap ; Vicárius; Púp.,,; Gyermek (EpilógJ ). 

I) ív első levele = 49. és 50. lap. 
(Tamás pap beszéli) : 

házas v o l t : Histor. E c c l e . lib. 10. Cap. 5. Boni fac ius 
pispec, Iocundus n e u ú papnac fia vol t . Gelasius pápa , 
Valerius pispeknec fia volt. Polycrates , az E p h e s u m -
béli pispec, más p i spec fia volt. Eccles . hist; l ib. 5. 
cap. Christus W r u n c halalánac v tana n é g y száz. ki-
lentzuen n é g y esz tendőbe élt Agapétus p i s p e c , ez 
Gordianus papnac fia vólt. I smét Christus W R u n c 
hala lánac vtána ötszáz, harmitz három esztendőiebe 
élt Adriánus P i s p e c , ez Hilarius pispeknec fia vólt . 
I smét Christus W r u n c halála vtán, 873, esztendőbe 
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élt Romai Iános pispec, ez Leo papánac fia vólt. Im-
már kedig telyeíséggel chac ötszáz, ötuenhárom esz-
tendő, hogy telyességgel eluőttéc k papoktól feles-
ségeket. 

PAPA. Az időbe, melyről te most emlekezzel, 
vgy \ agyon, liázassac vóltac k papoc: De ne papko-
rokba házassottac meg: hanem az előt, es vgy lőttec 
azután pappá: De most mind pap, mind barát chac 
néki megyen. 

TAM. P. Szent Pál eszt mondgya: 1. Corinth. 
9: Auagy nem szabadé, vgy mond, minékünc feles-
ségúnket velűnc vifelnftnc, miképe Péternec, es Ia-
cabnac ? Szent Pál, mikor eszt irta, michoda álapat-
béli ember vólt ackor ? Szűz volté: házas auagy öz-
uegy volté: 

PA. Bezzec szűz volt. 
TAM. P. Eszt nem bizonyíthatod soha: Inkáb 

eszt bizonyithattyuc az ö mondasábol, hogy szinte 
ackoris felessége volt. Nó, legye ez, hogy szűz vólt : 
Ved eszedbe mit mond it: auagy szűz, auagy őzuegy 
volt, de aszt mondgya it, hogy szabatsága vagyon 
feleséget venni, es aszt véle viselni. Szent pál kedig, 
pap volté ackor, mikor eszt irta auagy nem ? 

PAPA. Bezzeg pap. 
TAM. P. Ha pap volt, es aszt mondgya, hogy 

szabadsága vagyon feleséget venni, es véle vifelni, 
hogy nem volna tahát h papokuac szabad meg hk-
zassodni . . . . 

D 4. 5.= 55. 56. 57. 58. lapok. 
(Vicárius beszéli) 

attyamfia Beretzc pap : Keressűuc mi is egyet egyet 
magunknac : Mert az vraim meg osztozánac az 
apatzáckal. 
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BERE. P. Találunc miis magunknac: chac ne 
restelkedgyúnc. 

VICA. Nem kellene am szinte hatra maradnunc. 
BERE. P. Had én ream chac: En meg szerzem, 

io vicárius vram. Vay ki szép két leant tudoc együt. 
BORB. B. Hiszc vége lehet volt etzer k soc 

hamisságnac. 
ANT. B. Eszt szeretem, hogy iámborul meg 

akarnac hazassulni : Maga bizony előszer nem 
tetzic vala. 

BORB. B. Nám mondám, io szomszédom, hogy 
io az igaz házasság. 

ANT. B. Bizony io : De én annakelőtte enyi 
végre nem grtettem volt: Mert engemetis elhitettec 
volt k soc hamis papoc, barátoc. De ag eb volna, ki 
eszt ioua nem hadnaia. 

BO. B. Bátor, még holnaputanis k legyen, k ki 
eszt ioua nem hadnaia. 

ANT. Kérlec tégedet, io borbás biro, io szom-
széd vram, hogy ennékem meg bochás hogy ilyen 
dérrel durral szóltam veled : Mert, k mint ennek -
előtteis meg mondám, engemet k soc hamis papoc, 
barátoo hitettec vélt el. 

BOR. Isten meg bochássa: De ennekutana ma-
gadat efféléktől meg oltalmazd. 

ANT. Minden igyekezetem es akaratom az: 
Azért ió szomszédom, Isten legyen veled. 

BORB. Te veledis, ió Antalvrara. Amen. 
GYERMEC. 

Tisztelendő vraim, halotta kegyelmetec k vette-
kődést, mely vólt az vraim kőzet, az WR Istennec 
szent szerzéffe felől, az igaz hazasság felől, Az egyic 
pártnac beszédéből meg grthette tö kegyelmettec • 
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mely nagy vackságba es tudattlanságba legyenee 
azoc, kic k tetetes szüzességet még lelkeknec isme-
reti ellenis meg akaryiác oltalmazni : es minemű 
hituansággal akaryiác aszt támasztani, oly möda-
sockal, kiknec az WR Istennec szent irásaba sem 
belyec sem fondamentomac nincb. A másic pártnac 
beszedéböl meg erthette kedig kegyelme tec, mely 
erős födametoma es bizösága legye az igaz hazasság-
nac k szent irásba : Mint ketteleszte legyen abban 
az WR Isté mindé embereket é széles világon, azok-
tól meg válua, kiknec az WR Isten k maga meg tar-
táffoknac, es az igaz szűzességnec ayandékat adta: 
Mert azokat az WR Isten é szent liazasságnac rende-
lesébe nem kőtteleszte, mint kegyelmetec bőuen k 
vetekődesbe meg lialotta. 

Adgyunc ezokaért minnyaiantelyes szilből hálát 
az WR Istennec, ki az 5 szent Igasságat, az ő nagy 
kegyelmességéből, meg ielentötte: Es kéryiűc őtet, 
az ő szent fianac, k mi Wrunc lesus Chriftusnak ál-
tala, hogy az ö szent lelkeuel meg ayandekozzö, hogy 
az ö igasságát napról napra iobban meg ifmerheffüc, 
es ez által h meg ifmert igasságba meg erőssittessűnc: 
hogy minden teuélygeft hátra hagyuan, tiszta az ő 
szét akarattyát keuefsüc. Amé. 

CRACOBA 
NYOMTATOT KE-

rekotzki Ferentz altal. 
1 5 5 0 

Már a beszéllő személyeknek ezen s a későbbi, azimént 
megismertetett, darabban azonsága a kettőnek közel rokon-
ságát sejdítteté: a szerkezet, a mennyiben e töredékből is 
gyanítható, az alakoknak e pár lapon is felismerhető azonos 
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jelleme, a dialóg vitele, a liang, nyelv, az irány, s végre az 
Epilógus (Gyermek), mely megfordított hasonmása a Papság 
Tíköre személyesített Prológusának — kétségtelenné teszik 
előttem, hogy azon szellem s azon toll müvének maradványa 
fekszik előttem, mely emezt alkotta meg. 

Ugyan is látni e töredékből, hogy a vitás kérdés, a 
eoelibátus és a papi házasságé, itt is Antal és Borbás közt 
merült fel mindjárt kezdetben, épen úgy mint amott az ,igazi 
papságé'; Antal bíró az első mellett itt is hevesen foghatta, 
mert maga mondja a vég jelenetben: „Engemet is elhitettek 
volt a sok hamis papok , barátok. De ageb volna, ki ezt 
jóvá nem hadnaja", s meg is követi Borbás bírót: „Kérlek 
t é g e d e t . . . jó szomszéd uram, hogy ennékem megbocsáss, 
hogy ilyen dérrel durral szóltam veled." Hihető, hogy itt is 
aztán vagy Borbás bíró, vagy maga Tamás pap tárgyalta 
tanszerüen a kérdést, és bizonyos a Papság Tíkörének egy 
alább idézendő helyéből, hogy itt is kikötött Antal bíró Be-
reczk pappal, hogy itt is, mint ott, a vicárius elibe vonta, 
hogy itt is fejére bizonyítottak saját breviárjából, mint ott, 
végre bizonyos, hogy itt is a pápára történt az appellálás, 
kinél szinte az egész társaság megjelent. Már itt épen 
Tamás pap beszéllgetésével találkozunk az első töredék 
elején, ép úgy mint amott, s ez nem csak a történelemre, 
hanem, mint amott, főleg a szentírásra építi érveléseit; a 
pápa itt is ép oly engedőleg viseli magát, mint amott, s mi-
után Tamás pap itt is győzött — mint a darab végéből kitű-
nik, s máskép várható sem volt (mert e rész a töredékben 
hiányzik), végre megadja magát, szinte mint amott, a vicá-
rius is, Böröczk pap is ; Antal bíró is teljesen megnyugszik, s 
örvend: „Ezt szeretem, mondván, hogy jámborúl meg akar-
nak házasúlni, magabizony (azaz noha) előszer nem tetszik 
vala" ; Borbás bíró szintoly hetykén, mint amott, agebezi a 
kath. papokat; s az Epilóg itt utólag vonja ki a történtekből 
azt a tanúságot, melyet amott a Prológ előre jelentett be. 

De tán külső érv követeltetik ? Találunk azt is, s épen 
a Papság Tíkörében. A mint t i. Borbás bíró ennek első jele-
netében Antal bíróval találkozván, ezt , k i , mint ezimént 
láttuk, nem rég a papi házasság kérdésében a protestáns 

Toldy ; Adalékok. 2 
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tant fogadta el, töprenkedni látja, kérdezi tőle : „Mi dolog 
az, Antal bíró ? ismeg nem tetszik-é teneked a Papok Házas-
sága?" (t. i. mint a múltkor nem, mikor aztán tisztába hoz-
tuk a dolgot); s Antal felel, világosan az elébbi darab érve-
lésére gondolva : „De imár azt igazolnám" (azaz igaznak 
tartanám a múltkori vita után) „mert az, isten szer ént vagyon" 
(t. i. épen az volt, mint a töredékokből láttuk, a fő érv, hogy 
isten rendelte a házasságot). Ki tagadhatja, hogy itt egy 
megelőzött actióra van czélzás, arra t. i. melynek töredéke 
fekszik itt előttünk ? — S ím most értjük már a többi homá-
lyosb vonatkozásokat is ; mint a Papság Tíköre 31. lapján, a 
hol Antal bíró így szólítja meg Borbást: „Jer, vonjuk i s m o g 
szembe őket a vicárius eleibe, es ottogyan szóljanak oztán, 
ha mit tu ' lnak szólanyi" ; t. i. mint a minap tettünk a papi 
házasság vitatása alkalmával. A 32. lapon Böröczk pap fél a 
broviárját elhozni „mert nem akarnám hogy i s m e g fejemre 
bizonyítanának belőle." A 33. lapon Borbás Tamást szólítja 
meg így: „ I s m é g szembe kely mennünk a hamis tar pa-
pokkal, jó Tamás uram", a 35 — 6. 1. pedig: „De bizony — 
rival Borbás frátor Lukácsra — nom mégy oda, kankó ! 
(t. i. a vicáriushoz, és egyedül) mert i s m e g visszaköszörül-
néd ötet mint e tegetlen" (azaz a minap): s ím, itt újra figyel-
mezzünk ! 

Vicárius uram Böröczk pappal együtt már el volt a tö-
redékesen ismert darab végén határozva a szent házasságra, 
mert hiszen ezer esztendőn túl megházasodtak a katli. papok, 
s isteni szerzet a papi házasság is, s azért mondja: „Atyám-
fia Bcreczk pap, koressünk mí is egyet-egyet magunknak" 
(t. i. feleséget); itt pedig azt tudjuk meg, hogy azóta, még pe-
dig minap óta, Lukács frátor visszaköszörűlU a vicáriust, azaz 
levette e szándékáról: Vajon nem kell-e itt egy közbe esö har-
madik darabot feltennünk: egy trilógia második tagját ? 
melynek tá rgya az lehetett, mint igyokeztek a szerzetesek, 
kik mint ilyek soha sem házasodhattak meg, tán irigységből, 
lebeszéllni a világi papokat a házasságról. De e kérdést további 
támpontok hiánya miatt hagyjuk. — 

Csak a „Papok Házassága" nyomtatási holyéro még 
ogy észrevételt. A krakai nyomtatók közt Kerekockit nem 
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találok. Sztárai tartózkodása is — mert 1550-ben ő L ask ón, 
a Dráva mellékén lakott — nagyon távol esett a lengyel 
fővárostól. Aztán összehasonlítván betűit s alakját más akkori 
nyomtatványainkéval , majdnem bizonyosnak állíthatjuk, 
hogy o színdarab Kolosvárt, Heltai és Hofgreff nyomdájokban 
készült. Azonban Erdély is messze van a Drávától! Igen, 
de Magyarországon akkor nem volt nyomda; továbbá ép ez 
időtájban volt összeköttetésben Holtai az alsó vidékkel, ott 
készíttetvén némely tolnai (névtelen) papokkal Jézus Sírák 
és Bölcs Salamon könyvei fordításait (Kolosv. 1551,2). Végre 
Sztárai személyes ismeretségben lehetett Holtaival, miután ő 
ha csakugyan egy személy a maga Tamás papjával, Erdélyben 
szenteltetett fel, mint a Papság Tíköre 56. lapján tudjuk 
meg, hol a pápa kérdezvén Tamás t : „Hol ördögbe vagyon 
az a tí pispektök?" (t. i. ki téged pappá tett), ez azt feleli: 
„Nem ördögben, hanem Erdélyben." — De elég. Hadd re-
keszszem be e tárgyat egy fontosabb kérdéssel: 

Irodalomtörténetünk ma egy új fejezettel gazdagodott. 
E szerint mily helyet foglal majd annak drámai szakában el 
Sztárai ? 

Bornemisza, mint kezdetbon érintetett, 1558 írta Elek-
tráját , Karádi Névtelene 1561 után Balassáját, Szogedi Tho-
ophaniája 1575 jelent meg, s a Tragikomédia, mert kétségte-
lenül német példa nyomán született, 1571 előtt nem irat-
hatott : Sztárai Papok-Házassága pedig (mely, kérdés, első 
•kísérlete volt-e ?) 1550-ben jelent meg, s így ezentúl minden 
esetre Sztárai lesz megindítója irodalmi drámánknak. Példáúl 
neki a tárgy választásában a németek szolgálhattak ugyan, 
kik közt Neogeorg Tamás már 1538 írta a korra vonatkozó 
első pápaelleni színdarabját, Pammachiust, még pedig deákúl, 
s így Sztárai azt olvashatta, érthette. Mindazonáltal lehet, 
hogy nem ismerte azt, s hogy valamint Szkárosi Horváth 
András 1542-ben szinte előkép nélkül kezdte írni hatalmas 
feddő költeményeit, úgy ő is, idegen példa nélkül, használ-
hatta fel vallási polémiái számára azon formát, mely előtte, 
a páduai egyetemnek classicai míveltséget nyert növendéke 
előtt, irodalmilag is, de az életből is, ösmeretes volt. Mondám 
az életből is, mert ha már a XIII . század óta el látjuk hatal-

2* 
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mazva honunkban a mystériumokat, s fennmaradva még a 
protestáns korban és protestáns népünk közt is; ha a Jagel-
lók korában a színjátékok annyira el voltak terjedve, s oly 
köz szenvedély tárgyai, mint a kortanu Zsámboki emlékezet-
ben hagyta; s ha „Balassa Menyhárt" példájából, mely szinte 
a jelenkorból vette motívumait, a megelőzött évtizedekre sza-
bad visszakövetkeztetni, s feltenni, hogy a kor vándor sziué-
szei már elébb is targyaltak kortörteneteket es korviszonyo-
kat, mikép azt egykorúkig a hegedősök is mer ték tenni, s ép 
oly bátorsággal és élességgel mint majdan a „Balassa" szer-
zője : úgy nincs valószínűtlenség benne, hogy Sztárai, az első 
reformátorok egyike, a németföldi előzmények ismerete nél-
kül is, színre vitte egyházat, és tán vallást is, illető vitáit. S 
mert czélja nem a dráma, hanem az irány volt, melyet abban 
kifejtett, mely egy volt élete feladásával; s mert ő, adott, 
concrét, még pedig őt körülvevő viszonyokból szőtte (bár-
mii v) cselekvényeit: kétségkívül teljesen eredetinek is tekin-
tendő. Másfélül a mint nem volt alakító kepesseg, biztosság 
s némi könnyűség nélkül, úgy a drámai nyelvet is, melynála^ 
erősen népies és eredeti, bizonyos gyakorlottsággal kezeli: 
a miért igen hajlandók lehetünk hinni, miszerint drámai 
Músája 1550-től 59 ig aligha szünetelt, s nem lesz merész fel-
tevés, hogy nem csak a coelibátust s a papkérdést, hanem 
egyéb rokon kérdések megoldását is e formában kísérletté 
meg, mely annál alkalmasb volt eszmék terjesztésére, mert 
az eléadás semmi nehézséggel nem járt : minden iskolá-
val bíró községben könnyen eszközölhető levén az iskolai if-
júság által, még pedig minden theatrális készület nélkül, nem 
csak templomokban, iskolákban, helységházban, hanem ezek 
udvaraiban vagy más nyílt téreken is. így ment ez Németor-
szágban is épen. A belső hihetőség ellenében, hogy Sztárai 
tevékenységét nem meríti ki e két darab, keveset nyom az, 
hogy hát miért nem bírunk tőle többet ? hisz e kettő is e na-
pig ismeretlen volt, s mind ketteje csak egy-egy példányban, 
sőt az elsőnek csak egy nyolezad része, maradt fenn. Aztán 
a színdarabokat, itt mint másutt, csak kivételesen nyomtatták 
ki, legtöbbet nem, éjien úgy mint ama históriás énekeket 
éjien nem, melyekből még a század második felében is, a nem-
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magyar Brutus János Mihály egykorú tanúsága szerint, a ma-
gyar ifjúság, hazája történetét ismerni tanulta. 

Mindezek után Sztárai úgy lesz ezután irodalomtörténe-
tünkben említendő, mint ki, eddigi tudtunkra, egyházi acti-
ókat először dramatizált. Hogy pedig e pjélda nem maradt 
követés nélkül, hihetővé teszi azon hév, melylyel a vitázás 
és gyűlölködés e téren folyt; azon részvét melynek az e tár-
gyú versesés prózai (tudományos) irodalom ez idétt örvend-
hetett; s mutatja a többször említett „Balassa" is, melynek 
jó részében e hangok zengenek vissza, hol Oláh érsek térítési 
igyekvései s állítólagos kereskedése az absolútióval tétetnek 
pellengérre, bár több nyerseséggel mint a milyet a komoly 
szándékú Sztárai enged magának, noha ö is — sokat enged. 
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II. 
EGY NÉPIRODALMI EMLÉK 

1550—75-ßÖL. 

A szegény nők minden időben ki voltak téve nem csak 
a férfiak által iratni szokott gúnynak, hanem a ' éle'ben is fér-
jeik rosszbánásának, mely szinte rendszerré képeztetett ki. 
A mai t,zínházjárú előtt is ösmeretes Shakespeare híres vígjá-
téka: „A zsémbes nő orvoslása." A magyarnak közmondá-
sai közöl hányszor nem halljuk, ha csak tréfásan is, emle-
getni ezt, hogy : „Az asszony verve j ó " ! Csodáljuk-e az-
tán, ha XVI . századbeli gúnyoraink leginkább e thémát 
variálják ? 

S e 'húron pendül azon unicum is, melyet szerencsém 
van ezennel bemutatni. Nem az elmésség, mert az nincsen 
benne, hanem az irány ad neki némi jelentőséget; s lehet 
hogy a „tudományos" gastronóm is lelend némi támpontokat 
a kor ebbeli erkölcsei nyomozásában. Végre érdekesnek tar-
tom a kiállítás alakját. A darab nyílt ívet mutat („Placat"), 
táblázatos beosztással, s világosan falragasznak vagy üveg alá 
tétel végett készült így, hogy múlató helyek, kocsmák, tán 
— gyengéd házi gazdák szobájok falán is emlékeztesse az 
asszonyokat szorgalomra, a férfiakat pedig nyers tanácsaival 
megnevettesse. 

A nyomtatás helye és éve nincs kitéve ; de alig kétel-
kedhetünk, a nyomdai készület összehasonlítása után, hogy 
az Kolosvártt, a Holtai műhelyében, tehát a XVI. században 
készült; sőt hogy ekkor, azt a helyesírás is bizonyítja. Külön-
ben az egy szinte XVI. századbeli erdélyi nyomtatvány borí-
tótáblájából (nem használtatván még akkor papiroskér« g) a 
Sztárai fentebbi színdarab-töredékével együtt , van kiáztatva. 
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Az egésznek pontos, és hibáival együtt, hü másolata itt 
következik. 

IGEN HASZNOS ES DRAGA 
NEMES RECEPTVM, AVAGY ORVOSSÁG, 

mikoron az aszonyi allaton auagy az szolgalo leá-
nyon, tunya, rest, auagy czáczogo szin vagyon: Er-
ről k betegségről talaltatot Bodalrius könyuéből, es 
Aesculapiusbol, Galenusbol, Hypocrates könyuéből, 
Es egyeb bánatos Doctoroknac könyuekből: Az Tu-
dós es Bőlcz Doctor által, (kinec: neue) Nem gondo-
loc vele: őszueszedőtCtet. 

ELOSZER MIKORON EZ E BETEGSEG AZ 

EELLYUL MEG N E U E Z E T SZEMELYEKET 

GYÖTÖRNE. V E G Y : 

[Hasáb kapoztat. 
Kert söuény Salátat. 

Vegyenaz 
oruos •{ 

Doctor 

Bott leuet. 
Páltza faczarékot. 
Karó borsót. 
Darab fa Pépet. 
Vella Epet. 

j Dorong peczenyét. 
J Sulyoc Máiat. 
i Mosófa Lepént. 
j Czép hadarófa Fánkot. 
i Láb Téyiet. 
i Szec lábból sütőt Pastétat. 
I c 
[Erős őkől huppogást. 

[•fel fertált, egy 
óráig. 

Mindenikben 
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LEGYEN P:ZEKBOL KENET. 
Es ez fellyftl meg mondot oruosságot, ragd 

egymás vtán az beteg személynec az feiére, ágyé-
kára. kariára, es lábaira, es mind addig kennyed 
vele, míglen az veres es kec veritéc ki származik 
rayta. annac vtánna töröld le az ót Viú fftuel. 

Touábbá, ha az fellyül mondott kene t . . . (hiány-
zik) .. . nagyob ereie legyen. 

"Kereztelte porát. 
Esse árnyékát. 
Dazti szelet. 
Bosla porrat. 
Kochent Etzetet. 
Ezer Lo utegetessét. 
Bustya szitkot : es vala-

. minemű szitok vagyon 

EZEKBŐL LEGYEN POR, ES^ELEGYITTESSEC 

ÓSZUE AZ F E L L Y Ű L MEG MONDOTTACKAL. 

Igen io, ha Pillulakat is czinálnac ez ide hátra 
meg neuezet Speciesekből, purgalásnac okáért nem 
haszontalánoc. 

ÍArtzol czapas szederient. 

Végy min-
denikben: \ Mindenikből 

egy fontot. 

Végy min- j Láb pillulakat. 
denikből 

A menyi szűk-
ség es eleg. j Oekől huppogast. 

[Térd méregetest. 

Es legyen Electuarium az könyőc duffolásbol; 
ezekből mind az fellyűl meg neuezet szerszámokból, 
czináltassánac pillula Globisoc, es adgyác az beteg 
személynec kelletteig. 

Ez mellet ha akarod, Syruppal meg purgálha-
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tod, Es ha akarod, egy más vtán elhetz vele. Az 
Syrupnac peuig éffele szerszámot kel venni : 

ÍOstor nyelet. 

, 7 , I® ? i -XT i. Mindenikből 
Végy <j briisal Nadmezet. [ 

ISŐprö Nyelet. | f o n t o t 

[Legyező Nyelet. J 
Ebből ez Syropből Ital csináltasséc, es estue, 

reggel, haynalban adgyáe meg innya az fellyfil meg 
neuezet beteg személynec. Ezt penig az beteg sze-
mélynec könnyebségére kel adni az oldala felől, 
avagy ahol az ember gondolna, hogy melly felől 
hasznosb az mint egy más vtán kőuetközic. 

VEGrY TOVÁBBÁ TANYER KORTVELT. 
Ebből legyen Electuarium es adgyanac ebben 

neki eleget. Hogy penig ez betegség gonoszb ne le-
gyen, hogy nem mint elöb volt, es hogy az betegnec 
többet ne árczon. 

r Kopy kápoztát. 
| Aszszu kenyeret. 

Végy { K . . (?) faczarekot. 
(hiányzik) 

[ Heti ehlakást. 

LEGYEN EBBŐL ETEC ES AS BETEGNEC 
K E U E S E N K I N T ADGYÁC. 

Touábba á fellyöl meg neuezet oruosságot, ne 
vedd egyszerre mind, hanem egyiket az masic vtán, 
es alkolmatos időben, mert nagy ereie es haszna va-
gyon, Mert ha az betegnec egyszers-mind kezded 
adni, meg vtállya á beteg személy. Es talám halal-
lara is fordulna az oruosságnac alkolmatlau es mér-



fi TOLDY FERENCZ. 

tek nelkfil való vetele: es az Antidotumnac Dictaia 
nem obserualasaért avagy alkolmatlanul vele eleseiért 
fogságra is vetetethetnél. 

Hanem mikoron igazan elsz vele, nagyot hasz-
nai: es megprobaltatot ez é Tudomány meg annac 
elótte, minec előtte az Kakasoc futtokban el eytettee 
Taraiokat. 

Immár kőuetkőzik olly Tudomány es oily Re-
ceptum éffele betegségről, miképpen az fellyftl meg 
mondot személyec eleit vehesséc betegségeknec : 

r Aiac kapczolást. 
Alazatos vizet. 

Végy «j Szemérmetes Győkőret. 
lo Gazdaszonság leuelet. 

L Fog nem mutogatást. 

VALAMELLY ASZONYI ALLAT AZÉRT, 
AVAGY LEANZO ezeket é Specieseket áuagy oruos-
ságokat naponként wyitya : es szüntelen el vele 
az felyűl meg neuezet Sargasagtul, auagy beteg 
szilitől ketségngkűl meg szabadul, es böczűletben fogia 
tartani ez szerszámra való költséget. De nem min-
dennec io ebben é Patikaban menni vafarlani, hanem 
czac annac, á ki meg erdemli: Czac az talállya meg 
ezt e ieles oruossagot minden tisztességgel. 
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III. 
B A L D I B E R N A R D Í N 

MAGYAR-OLASZ SZÓTÁRKÁJ'A 
1583-BÓL. 

Simonyi Ernő úr becses bizodalmának köszönöm kö-
zölhetését a czímben említett szótárnak. A XVI. század e ne-
ves olasz pásztori költője, Bernardino Baldi, guastaüai apát, 
1553-ban született, és 1617-ben sziint meg élni. Polygraph 
volt, hetven munka szerzője, melyek mind kéziratban marad-
tak. A XVI. század Mezzofantija, minden európai nyelvet be-
szélit, s még néhány keletit is hozzá. Ily magán tanulmányai 
gyümölcse lehetett e magyar szótárkája, melynek önkezű 
kézirata a nápolyi királyi könyvtárban tartatik fenn. Simo-
nyi úr azt a 677. számig bezárólag maga másolta, a 678—851. 
számokat egy olasz kéz írta le. Ez első rész befoglalja a ma-
gyar alphabet első kilenc betűjét, tehát az A—Gyét, sőt az 
ö-t is (eu); a más két harmadrész másoltatásáról a felfedező 
intézkedett. Addig is, míg ezeket megnyernek, veszi az olva-
só a már kezünknél levőt. 

Baldi szótára tisztán csak vocabuTárium, egyszerű szó-
gyűjtemény, nem is szorosan betürendileg sorozva; minden 
közelebbi meghatározása nélkül a beszédrészeknek, a hason, 
vagy rokon, vagy külön jelentéseknek, s minden egyéb se-
gédismeretek nélkül. De mint ilyen is mily helyet foglal az 
szótárirodalmunkban ? Calepín magyarral pótlott első kia-
dása 1590-, Szikszai Fabricius Balázs vocabuláriuma 1592, 
Vcrancsics Fausté 1595-ben jelentek meg, tehát mindnyája 
későbbi Baldiénál. 0 , ha ismert magyar szótárt, csak Pesti 
Gáborét ismerhette,az egyetlen nálánál régibbet,mely 1538 tói 
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68-ig négyszer jelent meg. De hogy ezt sem látta, vagy leg-
alább nem használta, az övének Pestiével való összehasonlí-
tása mutatja. Különbözik a kettő, szerkezete á l ta l : ez t. i. tár-
gyi csoportok szerint rendezi szavait, Baldi minden tekintet 
nélkül a tárgyakra, betürendileg, bár így is csak nagyjában ; 
Pesti csak neveket ad, Baldi mellékneveket, névmásokat, igé-
ket, részecskéket is; ezenkívül ő, mint mondám, független 
Pestitől a magyarázatra nézve is, s így ha gyűjteményének 
csekély is a becse, az eredetiség érdemét tőle meg nem ta-
gadhatni. 

Mik voltak tehát Baldi forrásai ? Hogy magyar kézira-
tokat ismert, azt helyesírása mutatja, mely meglehetős ál-
landó nem csak, hanem a XV. s kezdődő XVÍ. század-
beli códexeknek megfelelő. Ezekből szedhette részben Baldi 
szavait, de csak részben; nem kevésnek mind leirása, mind 
tolmácsolata mutatja, hogy hallás után (mint ő fogta fel) írta 
le, az értelmet pedig kérdezősködés után tette ki. En ugyan 
kétlem, hogy könyvben ily magyarázatokat talált volna rar«« 
(áru) : pretium 91.; akaztas (akasztás) : suspensus 117.; agyag : 
marcia 124.; beken (?) : legume 204.; biro (bíró): potestas 
(ez egészen olasz fogalom, giudiee helyett, a minthogy má-
sutt csakugyan : governatore és giudiee áll 189.; tehát mind-
két, még pedig különböző, jelentése a szónak, míg legrégibb 
szótáraink is csak itélő bírót ismernek) ; dezka (deszka) : tavola 
370. assere helyett; égni (égni) comburere 420. comburi h.; 
eles (élés) : acuto 414. tagliente helyett; ereutJen (erőtlen): ti-
mido 451. debile helyett, mely helyes értelemben csakugyan 
eléfordúl 437 alatt ; eidtetizet (öltözet) : ornamento 511. ; eid-
deílkleu (öldöklő) : parricida 315. ; enek (ének): musica 598. 
és enekes (énekes) poéta 572.; t'elipni (fellípni): andare 708.; 
fen pap (fő pap) praesidens 639. és fo pap (fő pap) pontifex 
722.; foglalas (foglalás) : congiunto 678. ; fedeu (feddő): lite 

fenyő mag (fenyőmag): ginepro 680.; gombaliag (gom-
balyag): rotondo 796. ; gondolkozás (gondolkozás): immagi-
nazione 799. ; gyertia (gyertya): lucerna 801., holott a 776. 
szám alatt jobb forrásból: candolla; gyorsann : diligente mel-
léknévvel 811. stb stb. — Míg sole leírás a téveteg hallo-
mást tanúsítja, péld. entes, entenni (t. i. intés, inteni) 607. 591., 
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s általán az infinitívusok w-jének kettöztetése, mely az olasz 
hangsúlyozást árul ja e l : foranni, cbedlenni, elkezdenni, ellene 
alanni (forrani, ebédleni, elkezdeni, állani) stb. Hallás utáni 
felfogásról tanúskodik az a.«, a-ibania (vas, vasbánya) is, 5. 6., 
mik ugyan könyvből véve nem lehetnek. — De találunk héza-
gokat is, t. i. az olasz tolmácsolat hiányát, mintha szerző, 
nem kapván a szó értelme iránt felvilágosítást, azt még a jö-
vőtől várta volna; és szinte azért nincsenek a szók szigorú 
betűrendbe is szedve; sőt azonegy szó többször is eléfordúl 
különböző helyeken, amint azokba ütközött, néha jelentése nél-
kül is, várva majd annak megtudását, holott azt elébb már 
felírta volt. Mintha jegyzőkönyvet tartott volna magának, az 
alphabetum szerint részekre osztva, hogy minden beírandó 
szót a maga betűje alá iktathasson. 

Most lássuk orthograpkiáját. 
A nyújtott á é ó ú csak ritkán van rövidjétől megkülön-

böztetve ennek megkcttőztetése által. Találunk tehát ilyeket: 
aag (sőt aaag is), aagy, faazni; eep, eusueer (öszvér) ; chook, 
clialoo, borsoo, chickoo, dizno ool; aruu (árú), de igen ritkán ; 
ékezetet soha, mert ott van ugyan : aytó 78., adó 86., emlékezni 
553., és edény 576., de ezek aligha nem a különben igen 
figyelmes másoló önkénytelen elcsasszanásai. 

A rövid és nyújtott ö és ö egyformán ett-vel festetik, 
néha az u pontokat vagy kettős ékezetet kap, így: eü és eü. 
Az utóbbi a códoxekben gyakori ; az első (a két pont) azok-
ban nem fordúl elé, s tisztelt leírónk itt tán a mostani divat-
nak hódolt ösztönszerűleg, mely már nem akar nyújtott á'-t 
ismerni; s e feltevésbon az erősít meg, hogy a közleménynek 
azon részében, melyet az olasz, tehát ahoz a mit látott, félénk 
hűséggel ragaszkodó leíró írt, mindenütt íí van, ott is termé-
szetesen, hol nem ö hanem ö fejeztetik ki az tü által. — Pél-
dák : cheümeur (csömük, deug (dög), eskeünni (eskönni), beüih 
(böjt) stb. —• Kivételkép az ö és ö, o, eo és w-val is fordúl elé: 
fticunni (fekönni), tludgy (elögy, azaz elegy), gynrev (ejtsd: 
gyöi'ő), fiinyoj jo pap (fenyő, fő), beokenye (bökenye, azaz 
ma bekenye) stb. De ily ingadozások, bár ritkán, a códexek-
ben is vannak. 

Figyelmet érdemel, hogy az egész szótárkában az ü és U 
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helyett még a középmagyar ö és ö uralkodik, mint a zárje-
lokbe vetett olvasásom mutatja. 

A diphthongusokban,mint még a XVI.századon végig szo-
kásban volt, a mai j helyett a valódi vocális y-t használja Bal-
d i ; így fodor hug (ez haj lesz; aligha a fodorháj bonctani fo-
galomnak meg volt ez időben szava), faytalan, ayto ; — feg: 
fe j ; feyni; tg: éj, dio lug (dióhéj); boy.'oryan: bojtorján; — 
fuynni (fújni). — Csak elvétve, s tán a másoló tévedéséből 
olvassuk egyszer : aito, fajdalom 654., faidalom 6á3., és foi-
tanni 742. (fojtani). 

Még a consonáns/is y-nal fejeztetik ki, mind a szók ele-
jén: yarni; mind két önhangzó közt : biyal, ayak ; mind r után: 
fery, epory, boytoryan, boryu: azaz férj, eperj stb. Néha az 
g két ékezetet kap, mint a códexekben. 

Az összetett mássalhangzók azon módon iratnak mint 
szinte a XV. század második felében a dömésck rendszere 
szerint, s a XVI. században nagyobb részt; t. i. 

A es hang ch, eh!, chg és cz-vel. E szerint: chendes,chi-
na l ; chialard; cliyer fa, ehyeur (csőr, azaz csűr) ; cziga. 

Néha azonban a k hangot is cú-val ír jaBaldi , tehát ola-
szosan (marchese, richezza stb). Pé ldák: chonac7t, feszec/í, clio-
dac/íeppen, sőt elvétve puszta c-vel lágy önhangzó előtt is : 
faragot cep: statua 740. 

Sőt néha elfelejti a magyar ch cs-liangját, s tisztázáskor 
k-nak ejtve A-val is írja, mint ezekben: alakon, beulkeu, di-
kerot, dikerni stb (alacson, bölcső, dicséret stb). 

A c hangot cz-vel fejezi k i : arezol, erez (arcól, érc) ; pusz-
ta z-vel is olaszosan: alkapza(állkapcza), barazk (baraczk) stb. 

A gg hol yí-vcl: elhagiot, egienes; hol yy-vel adatik . 
egyenget, agyag; de fordúl elé puszta y-vel is : fegelmezni. 

Az lg hang li és ly-ve 1: folio wiz; fogoly, barbely. 
Az ng hol n>, hol ny-vel: beniomni, fenyos ; de puszta 

n-nel is : feneu fa (fenyőfa). 
A tg szinte ti, ty, thi és </?y-vel: borostian ; bathiam ; ba-

thyam, fathyu; gyertya 801. 
Az sz többnyire z, nem ritkán, olaszosan, puszta s-szel, 

de sz-vel is: abroz, aztal, dezka; annisor, chiassaar, geste-
nyo; chuszni, delszel (délszél), felszol (felszél) stb. 



Í I I . BALDI MAGYAR-OLASZ SZÓTÁRKÁJA. 31 

Az s mindig így, a zs is s-sel: desa, (egyszer x-xol: dexa 
402.); a z szinte zve l adat ik; de érdekes, hogy a dz kettős 
hang olaszosan zz-vol festetik: hozza, giazzanni; sőt emitt 
(jádzani) a j hang- gy-nok iratik, a mely formában e szót ma 
nem ismerjük, de másokat igen, péld. jere gyere, jönni gyón-
ni és gyünni, a jo-ból gyógyít stb. 

A vég g és t-nél olasz létére is néha még kifejezi a gyenge 
torokszelletet (h) : fogli, agk, agsagh* both, banath, baratli, 
gyeulokezeth stb ; ritkán a szó közepén, mint: betheg 152., be-
thogseg 198.; sőt néha a szó közepén is: bathur (báthőr) 148. 

Végre a v hang a középkori graphika szerint néha még 
u formára íratik: borotua, auagy. 

Vannak hibás leírások is, haugyan a szerzőéi azok. 
Így beüagni áll másolatunkban (bőgni) és beüagoes (bőgés), 
hol tán egy u-t fnem n-t) írt Baldi; a bocí/atot 195. tán így 
olvasandó: bocáatot (215. sz. alatt is boc7?atot áll, s akkor a 
li nézetett volna ti-nek, mi könnyen lehet); a boleyti-t 227. 
belepinok gyanítom; a chelez : famiglia 359. choléi lesz; a 
chitkoo, poledro 337. tán chickónak íratott ; a choduas 320. toll-
hiba lesz, mert 332. alatt ehoda ál l ; a beszlcnni-ből 262. 
könnyen kimaradhatott az e v.el: beszélleni; valamint a gaz-
daccsagban 791. a két c k-t fejezhet ki. Néhányszor pedig 
az eredetinek i-je úgy látszik e-nek nézetett. 

Avult szókat hiában keresünk. A XVI. század hajló évei 
ilyekben általjában nem gazdagok. De érdekes az osztok, 
punctura, melytől ösztökélni származott, de inkább azon esz-
közt jelent i , melylyel ösztökélnek; a fogancs manico; az agy-
velő 13. mint régi fo rma: az alakos 23. szinész értelemben; a 
esnff or, buífone 342, mi meglepő; az erdény, bosco 472, míg a 
hasonló erényt, virtus, 461. épen nem tudom mire vélni! 

De már soká is fárasztottam a tisztelt osztályt, s ideje 
hogy magát a kis munkát előterjeszszem. Híven adom azt, 
t. i. hibáival együtt, az olaszban úgy mint a magyarban. De 
könnyítés végett a régi nyelv s írásban kevésbbé jártasoknak 
minden magyar szó után zárjelbe oda vetettem az olvasást a 
szerző által visszaadni akar t kiejtés szerint, hol t. i. az ő he-
lyesírása a maitól különbözik ; s az én olvasásom az ö leirá-
sától csak ott tér cl, hol meg voltam győződve hogy vagy ő 
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tollhibát, vagy másolója olvasási hibát követett el, mi az ola-
szok gyakran rossz írása mellett könnyen megeshetett. A hol 
nem boldogulhattam, függőben kellett hagynom a dolgot. 

BERNARDI BALD1 VOCABVLA HVNGARICA 
(lo 1583. 

Alaas (állás) : passus (?). 
Alviz (állóvíz) : stagno. 
Altal-uth (általüt) : sen-

tiere. 
Agyag : creta. 

5 As (vas) : ferro. 
Ashania (vasbánya): mi-

ne di ferro. 
Arany : oro. 
Aito (a j tó) : porta. 
Agh (agg) : vecchio. 

10 Appatur (apátúr): abbas. 
Alath (állat): animal. 
Árulni (árulni) : ven-

dere. 
Agy-vele (agyvele): cer-

vell. 
Atyaf iak: parenti. 

15 Arczol (t. i. arcél ütés, 
p o f ) : schiaffo. 

Alkodas (alkudás): con-
cordia. 

Ados (adós): debitore. 
Atok (á tok) : maledictio. 
Alunni: dormire. 

20 Ablak : fenestra. 
Aso (ásó): zappatore. 
Aaag (tán : azíag): fa-

scio. 
Alakos: comicus. 
Árpa (á rpa) : orzo. 

25 Áldozat (áldozat) : sa-
crificio. 

Alacson: basso. 
Az: ille. 
Azért (azért) : ideo. 
Alkolmatos: habilis. 

30 Amaz: íllud. 
Amoda: illuc. 
Ásni (ásni): zappare. 
Ángyom (ángyom): co-

gnata. 
Áztatni (áztatni) : sta-

gnare. 
35 Alazatossag (alázatos-

ság) : humilitas. 
Aytonalo (ajtónálló):por-

tiere. 
Azon: idem. 
Amar ra : per di la. 
Akadek (akadék) : im-

pedire. 
40 Alkolmatlau: importune. 

Alatvalo (alattvaló): in-
ferior. 

Alaa (alá) : suhtus. 
Also (alsó): inferior. 
Alom (álom): sogno. 

45 Azon lenni: instare. 
Ayak (a jak) : labro. 
Arnyek szek (árnyék-

szék) : caccalvio. 



III. IÍALDI 1IAGYAK-OLASZ SZÓTÁRKÁJA. 33 

Ayandck (a jándék) : do-
num. 

Adositott (adósított): in-
debitato. 

50 Alaveteth (alávetett) : 
obligatus. 

Alkolmattosag (alkolma-
tosság) : occasio, opor-
tunitas. 

Artanni (ártani): nocere. 
Altalan - fogva (általán 

fogva): penitus. 
Arnyikos (árnyíkos) : 

umbrosus. 
55 Azot lenni (ázott lenni) : 

stagnat. 
Álnok (á lnok): maligno. 
Álnokság (álnokság) : 

malitia. 
Alma-fa : pomo arbore. 
Akapza (állkapcza): ma-

xilla. 
60 Anya : mater. 

Apám buga (apám biiga) 
zia. 

Aaal(áll): maxilla, barba. 
Adni : vendere. 
Abroz (abrosz): mappa. 

65 Aztal (asz fal) : tabula. 
Aros ember (áros ember): 

mercenario. 
Aratas (aratás) • messis. 
Arató (arató) : messor. 
Aratni : metere. 

70 Appronkint (aprónkint): 
minutamente. 

Aszony alatb (asszony-
állat) : mulier. 

Toldy : Adalékok. 

Ado (adó) : pena. 
Ayandekozni (a jándé-

kozni) : donare. 
Alkolmatos: commodo. 

75 Aranyos hal: orata,piscis. 
Assitas (ásítás): oscilatio. 
Assitani (ásítani) : osci-

lare. 
Áytó (a j tó) : porta. 
Alkodni: pattezzare. 

80 Arazt (araszt): palma. 
Attya (atya) : páter. 
Ásni (ásn i ) : zappare. 
Akaztofa (akasztófa) : 

furca. 
Attya fiak (atyaf iak) : 

eugine. 
85 Általhatni (általha'ni) : 

passare. 
Adó: peDs'o. 
Által (ál tal) : per. 
Alma : pomo. 
Az-utan (azután): postea. 

(J0 Adni : dare. 
Aruu (árú) : pretium. 
Azért (azért) : per ciö. 
Akara tos : lascivo. 
Arpa-kasa (árpakása) : 

orzata. 
95 Aag ( ág ) : ramus. 

Avas: rancido. 
Aso (ásó): zappa. 
Áldozni (áldozni) : sa-

crificare. 
Áldozat (áldozat): sacri-

ficio. 
100 Agsag (aggság): sene-

ctus. 
3 
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Au' gy (avagy) : seu,vel. 
Abrazat (ábrázat): for-

ma, specios. 
Alandoo (állandó) : sta-

bilis. 
Alo uyz (állóvíz) : sta-

gnum, palus. L. 2. 
105 Alanni (állani) : stare. 

Alaas (állás): portus. 
Alapot (állapot): status. 
Ayandok(ajándck):dono. 
Alávettet (alávetett) : 

sotto posto. 
110 Alat (alatt): subtus. 

Alaya vetni (alája vet-
ni) : submittere. 

Aar (ár): lesina. 
Alakon (alacson) : basso. 
Adogatni: pagare. 

115 Aag (ág): surculus. L. 
22. 95. 

Akaztanni (akasztani) : 
suspendero. 

Alcaztas (akasztás): su-
spensus. 

Anyi ra : tanto. 
Add ig : tantisper. 

120 A agy (ágy): letto. 
Anny (anni): tanto. 
Annisor (anniszor): to-

ties. 
Árulni (árulni): mercari. 
A g y a g : marcia. 

125 Által (által) : ultra. 
Altaluzni (általúszni): 
Által (által): 
Ado (adó): tributo, pen-

sio. L. 86. 

'ERENCZ. 

A k k o r : tunc. 
130 Akarn i : velle. 

Álnok (álnok): versutus. 
L. 56. 

Áll ig: vix. 
Arnyek (árnyck) : um-

bra. 
Akaró (akaró) : volens. 

135 Aka ra t : voluntas. 
Addig : usquo. 
Annyera : in tanto. 
Agyek (ágyék): lombo. 
Arazt (araszt): palma. 

L. 80. 
140 Árva (árva): pupillus. 

Álmodni (álmodni) : so-
gniare. 

Agh (agg) : vocchio. L. 9. 
Áradni (áradni): inun-

dare. 
Agsagh (aggság): sene-

ctus. L. 100. 

145 Bogav(bogár): bucano(?). 
Banya (bánya): miniera. 
Barom: bestiame. 
Bathur (bátor): ani noso. 
Bar lang: grotta. 

150 Barazda (barázda) : sul-
cus. 

Baschtia (bástya) : ba-
stione. 

Betheg (botog) : infirmo. 
Baran (bárán): agnello. 
Baratsag (barátság) : fra-

ternita. 
155 Baratom (barátom); ami-

cus. 
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Baard (bárd): ascia. 
Bathyam (bátyám): zio. 
Bodog (bódog) : beato. 
Biyal (bijal): bufalo. 

160 Both (bot) : mazza. 
Buborék (buborék) : 
B a k : capione. 
Bozogan (bozogánj : 

mazza. 
Betenni: chiudere. 

165 Boko (békó): ceppi. 
Bekolni (békélni) : paci-

ticare. 
Beuvesseg (bövesség) : 

abondanza. 
Beiír (bőr): corame. 
Bis-alma: cotogna. 

170 Borso (borsó) : legumcn. 
Beun (bőn): colpa. 
Beulkeu (bölcső): cuna. 
Bolond: pazzo. 
Bay-uivas (bajvívás) : 

guerra. 
175 Beteu(betéve?): clam (?). 

Budoso (búdosó) : vaga-
bondo. 

Beol, Belscu (bol, belső): 
interior. 

Bab : fava. 
Bor-seüpreü (borseprő): 

feccia. 
180 Bik-fa: fagus 

Babona: stregheria. 
Balgatag: sciocco. 
Bizodalom (bizodalom) : 

confidenza. 
Bizni (bízni): fidare. 

185 Boudous (bödös): puzzo-
lento. 

Bolt : fornix. 
Bathiam (bátyám): fra-

tro. L. 157. 
Bimbo (bimbó): gönnen. 
Biro (bíró) : govern ato-

re, giudice. 
190 Birodalom : potere, pos-

sidere. 
Bírni (bírni): possidere. 
Borostian (borostyán) : 

hedera. 
Beiith (boüt) : incutere. 
Beniomni (benyomni) : 

imprimero. 
Boctiatot (bocsátott) : 

missus. 
Benno: in. 
Bantanni (bántani): raa-

lefare. 
Betheseg (betegség): in-

infirmitas. 
Boszusag (boszúság) : 

vindicta. 
200 Beleül (belől): intra. 

Bee (bé): intus-
Bal : sinistra. 
Beu (bő) : largo. 
Beken (?): legume. 

205 Boukezeu (bőkező): li-
berale. 

Beteu (bető) : lett era. 
Banatli (bánat): ploratus 
Baiossag (bájosság): má-

gia-
Beubayos (bőbájos): ma-

go. 
3* 
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210 Bizóság (bízóság): man-
cipium. 

Beras oberes) : operaio. 
Beer (bér) : merces. 
Bochatot(bocsátott): mis-

sus L 195. 
Bochatatni (bocsáttatni) : 

mittere. 
215 Bánkódni (bánkódni) : 

attristari. 
Barath (barát ) : frate. 
Beüngni (bőgni) : mu-

gire. 
Beüngees (bogéi): mugi-

tus. 
Beszilenni (beszilleni) : 

narrare. 
220 Baratom (barátom) : ami-

cus. L. 155. 216. 
Bozza-fa : sambucus. 
Baratsag (barátság): ami-

citia. L. 154. 
Beüz (bőz): odor. 
Bagoly : vespertilio. 

2 í 5 Borotua (borotva): ra-
soro. 

Beuneu (bonos): nocens. 
Beleyti (belepi): tegere. 
Baba (bába) : mammana, 

obstetrix. 
Boronálni (boronálni) : 

erpicare. 
230 Bantas (bántás): offesa. 

Befedni •' coprire. L. 227. 
Be-dugni : serrare. 
Barom : pecus. 
Bekeseges (békeséges) : 

quieto. 

235 Bekeltetni (békéltetni) : 
pacificare. L. 186. 

Beiiuz(bőz): fetor. L.22 3. 
Betenni : ficcare. 
Bathyam (bátyám): bar-

ba (?). 
Bekeseg (békeség): pax. 

L. 234. 
240 Beün (bőn) : peccatum. 

L. 171. 
Beüntenni (bőnt tenni): 

peccare. 
Beür (bőr) : pelle. L. 168. 
Barazk(barack) :persica. 
Bors : piper. 

245 Belcs : sagacia. 
Beüntettni (böntotni) : 

punire. 
Barbely (barbély): bar-

biere. 
Biro (bíró): potestas. 
Bizon : certe. 

250 Bolba : pulex. 
Beka (béka) : rana. 
Bekcbka (békácska) : 

ranocchia. 
Beiifeiigni (böfögni): rut-

tere. 
Bozza-fa (bodzafa): sam-

buco. 
255 Bator (bátor). L. 148. 

Beiileh (bölcs): savio. 
Beülcheseg (bölcseség) : 

saviezza. 
Botránkozás (botránko-

zás) : scandalo. 
Bátorságos (bátorságos): 

securua. 
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260 Bizonyabadalom (?) : 
Beszed (beszéd): ragio-

ii a mentő. 
Beszlenni (beszé.leni) : 

ragionare. 
Betenni : elaudere. 
Bouza (?): fronte. 

265 Balog : sinistro. 
Beokenye (bökönye) : 

sorbo. 
Barlang : spelonca. 
Boszorkán (boszorkán) : 

strega. 
Berhe : brachetta. 

270 Barazda (barázda): solco. 
Barazdalni (barázdálni): 

solcare. 
Borsoo (borsó) : pisum. 

L. 170. 
Beuntetes (böntetés) 

supplicio. 
Boka : tnllone. 

275 Bika : toro. 
Befedni: coprire. L 231. 
Bor : vinum, birra. 
Beür (bor): pelle. L. 108. 

242. 
Bizonsag (bizonság): te-

stimonium. 
280 Boltbaitas (bolthajtás) : 

volta, fornix. 
Biroszeke (bíró széke) : 

tribunale. 
Buza : frumento, grano. 
Budosni : vagare. 
Beüseg (bőség): fertili-

tas. L. 167. 

285 Befedezet (befedezett) : 
velato. 

Befedni: coprire. L. 231. 
276. 

Bochanat (bocsánat) : 
perdono. 

Boytorian (bojtorján) : 
spiche. 

Bimbózni ^bimbózni) : 
pullulare. 

290 Bantas (bántás) : vexa-
tio. L. 230. 

Birni magadat : vigere. 
Boszualas (bosszúállás): 

vindicta. 
Boros : briaco. 
Boryu (borjú): vitulus. 

295 Bagoly : 
Bokor : ginestra. 
Bochkor (bocskor): sti-

vali. 

Chyer-fa (cserfa): quee-
cus. 

Chonach (csónak): barca. 
300 Chodelkozás (csodálko-

zás) : miraglia. 
Chyeur (csőr): area. 
Czerna (czérna): filo. 
Czere-bogar fcsorebo-

gár): 
Chesse (csésze): canna. 

305 Czipeleus (czipellös). 
Chatorna (csatorna): ca-

nale. 
Chiga (csiga) : lumaca, 

ostrea. 
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Chyatlas (csatlós, v. csat-
lós ?) : 

Czom (?) : rixa. 
310 Chisma (csizma): stivali. 

Cliialard (csalárd): cat-
tivo. 

Chi che (csecse) : rna-
milla. 

Czonka (csonka) :manco. 
Czel fezéi): meta. 

315 Chillagni (csillogni) : 
splendero. 

Chodalatos (csodálatos) : 
mirabilis 

Choda-cheppen (csoda-
képpen) : mirabiliter. 

Chodalkodni (csodálkod-
ni): mirari. 

Choda (csoda) : mara-
uiglia. 

320 Choduas (csodás): mira-
bilis. 

Choka (csóka): gazza. 
( 'honka (csonka) : moz-

zo. L. 313. 
Cheümeur (csömör) : 

nausea. 
Chomosetanni (csomósé-

tani ) : annodare. 
325 Chomos (csomós): no-

doso. 
Chomo (csomó): nodo. 
Chachogni (csacsogni) : 

cianciare. 
Chont (csont): osso. 
Chokolni (csókolni) : ba-

sciare. 
330 Chook (csók): bacio. 

Chontos (csontos) : os-
seus. 

Choda (csoda) : mons-
trum, res niira. L. 319. 

Chech bimbo (csccsbiin-
bó) : mamella. L. 312. 

Cserélni (cserélni): cam-
biare. 

335 Chendes (csendes): man-
sueto. 

Chapas (csapás) : per-
cosso. 

Chitkoo(csikó): poledro. 
Chufolas (csúfolás) : 

burl a. 
Chonok (csónak): ba-

tello. 
340 Czedula(czédula):cedula. 

Czil (csel ?) : bersaglio. 
Csuffor (csúfor): buffone. 
Chep (csepp): gutta. 
Chopegni (csepegni) : 

gucciare. 
345 Chikorgatni (csikorgat-

ni) : strepere. 
Chikorgatás (csikorga 

tás) : strepito. 
Czokolgatni (csókolgat-

ni) : basciare. 
Chak (csak): tantum-

modo. 
Cherep (cserep) : pi-

gnatta. 
350 Chiklandanni (csiklan-

dani) : solleticare. 
Chendes (csendes): qui-

eto. L. 335. 
Chendesseg (csendesség): 
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Cziga (csiga) : girella. 
L. 307. 

Chonketanni (csonkéta-
n i ) : 

355 Chirni (csirni=:csürni) : 
Chachog(csacsog): cian-

ciare. L . 327. 
Chaloo (csalój: scaltrito. 
Cholan (csalán):' orticn. 
Chelez (cseléd) : fami-

glia. 

3G0 Chiassaar (császár): im-
perátor. 

Cliuszni (csúszni) : sdru-
colare. 

Chufsag (csúfság): scher-
no. 

Cliufolni(csúfolni): selier-
nire. 

Czerelni (cserélni) : cam-
biare. L. 334. 

365 Cheiir (csör) : pagliaio. 
L. 301. 

Chinaini (csinálni) : fa-
cere. 

Chalni (csalni): fallere. 

Domb : collis. 
Darabos: aspro. 

370 Dezka (deszka) : tavola. 
Délszol (dclszél): austor. 
Deüg (dög): cadaver. 
Dragasag (drágaság) : 

cavestia. 
Derek (derék): scliieria 

o pancia. 
375 Darab : frustum. 
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Draga-keü (drágakő): 
lapis pratiosus. 

Dúlni (dúlni): assasiuare. 
Daru : grus. 
Dio (dió): nux. 

380 Dikoüseug (dicsőség) : 
gloria. 

Dikeuseghes (dicsősé-
ges) : glorioso. 

Dulo (dúló): assassino. 
ü izno ool (disznóól) : 

stallo. 

Dikeret (dicséret) : laus. 
385 Dikerni (dicsérni) : lau-

dare. 
Dolog : res, opus, opera. 
Dinnye : mellone. 
Deiig (dög): pestis. L . 

372. 
Deügeüs (dögös) : pe-

stilens. 
390 Dardia (dárdia): lancis. 

Dissno (disznó): porco. 
Dekerni (dicsérni) : lau-

dare. 
Deülieüsség (döbosség) : 
Deüheus (döhös) : 

395 Desa (dézsa): martella;?) 
Deák (deák): 
De : sed. 
Deüg (dög). L. 388. 
Dagadni : tumere. 

400 Dagad os erek (?) : 
Dob : tambur. 
Dexa (dézsa) : seccliio 

L. 395. 
Dolog: 
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Dio hey (dióhéj) : ga 
ruglio (?). 

405 Dio (dió): noce. 
Deürgees (dörgés) : stre-

pitus. 

Egy haz (egyliáz): ec-
clesia. 

Elhagiot (elhagyott): di-
serto. 

Erez (érez): metallo. 
410 Egienes mezeu (egyenes 

mező): piano da campo. 
Erkel : poggio. 
Elseu (első): primo. 
Esseu patak (essöpatak) : 
Em-veni (örvény) : gor-

go, voraggine. 
Euluw (ölv) : sparviere. 
Eles (éles): acuto. 

415 Epetes (épétés) : edificio. 
Eüst (öst): caldrone. 
Eeg (egy): un. 
Eztelen (esztelen): pozzo. 
Eztendeu (esztendő) : 

anno. 
420 Égni (égni): conburere. 

Eüuu (öv): cinctura. 
Enyuu (enyv): colla. 
Eukeur (ökör): bos. 
Ergoly (ergoly ? ba-

goly) : allocco. 
Eüs (eső ?): canale. 
E b : cane. 
Énekelni (énekelni) : 

cantare. 
Enek (ének) : verso, car-

men. 

Eures (ores): vacuus. 
425 Eses (esés): eaduta. 

Ebechke (ebecske): ca-
gnuolo. 

Eellees (élés): cibo. 
Etel (étel): cibo.L. 427. 
Engedelem : potestas. 

430 Epe : fel. 
Eüvezeth (övezet): cin to. 
Eüuo (önő): 
Egesseges (egészséges): 

sano. 
Eusteuk (östök) : coma, 

chioma. 
435 Ekes(ékes):adorno,belIo. 

Etek (étek) : vivande. 
Etkelc (étkek). L. 427. 

428. 
Ereutlen (erőtlen) : de-

bilis. 
Edes (édes): dolce. 
Etel (étel) : mangiare. L. 

428. 
440 Ebseg (éhség) : fames. 

Euress (erős): forte. 
Ereus (erős) : fermo . 
Euzteuk (ösztök) : pun-

tura. 
Enyuw (enyv): colla, 
Eureg (öreg): grandé. 
Eurvendezes (örvende-

zés) : allegrezza. 
545 Eeuldeukleu (öldöklő) : 

homicida. 
Ember : homo. 
Euntenni (önteni) : ver-

sare. 
Ellenség : nemico. 
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Eutees (ötés): colpo. 
450 Esmeretlen : incognito. 

Ereutlen (erőtlen) : ti-
mido. 

Eures (öres) : vacuo. 
Eüleü (ölö ?) : vicus (?)• 
Engedni : complacere. 

455 Eime : ingenium. 
Epites (építés): ristoro. 
Eep (ép): integer. 
Eepseg (épség) : inte-

gritás. 
Értelem (értelem) in-

telletto. 
460 Ertenni (érteni): inten-

dere. 
Erény (erény): virtus. 
Eü (ő): ipse. 
Ez : hic. 
Erszeni (erszény): borsa. 

465 Eleolekezdees (elől-kez-
dés ?): replica. 

Eteleü (itélő): judex. 
Eskeünni (eskönni): ju-

rare. 
Esni : cadere: 
Ereutlen (erőtlen); lan-

guido. 
470 Ekes (ékes) : galanto. 

Emelni : levare. 
Erdeny (erdény): bosco. 
Eureumost (örömest): li-

benter. 
Elfolyo(elfolyó): liquido. 

475 Eulni (ölni): occidere. 
Eleink : majores. 
El-adni : veridere. 
Eres (érés): maturitas. 

Erzeny (erszény): borsa. 
L. 464. 

480 Érdemlem (érdemlem) : 
meritare. 

Erdőm (érdem): meritum. 
Ezer : mille. 
Ezerser (ezerszer): mil-

lies. 
Enyim : mio. 

485 Emlekezni (emlékezni) : 
memorare. 

Elme : memoria. 
Elegetenni (elegyéteni) : 

miscere. 
Engeztelni (engesztelni): 

mitigare. 
Eneklenni (énekleni) : 

cantare. 
490 Eurlenni (örleni) : mu-

linare. 
Egy-pillantas (egy pil-

lantás) : momentum. 
Elfeledes (elfeledés): ob-

livio. 
Engedni : concedere. L. 

454. 
495 Engedelem : complacen-

tia. 
Ellene alanni (ellene ál-

lani) : impedire. 
Ellenzees (ellenzés) : im-

pedimentum. 
Essedezni : pregare. 
Escila (ecet ?): aciditas. 

503 Eleiben : obviam. 
Enyssetb (enyíszet): oc-

cisio. 
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Elenissni (elenyíszni) : 
moriro. 

Elkezdenni (elkezdeni) : 
incipero. 

Elroutenni (elröteni) : 
abscondorc. 

505 Elfoglalni : occupare. 
Euldeukles (öldöklés) : 

occisio. 
Eutkeüzni (ötközni): ri-

topparc (intoppare ?). 
Emberséges : cortese. 
Elhadni : lasciare. 

510 Ellennbc-vetees (ellenbe-
vetés) : oppositio. 

Eulteuzet (öltözet) : or-
namento. 

Ekesseteth (ékossétet) : 
mallectamento. 

Ekessetenni (ékessé ten-
ni) : alloctaro. 

Engedni : condonare. L. 
454.494. 

515 Euldeükleu (öldöklő) : 
paricida. 

Egy arant (egyaránt) : 
egualmente. 

Eureükseg (örökség) : 
bereditas. 

Eutni (ötni) : battere. 
Eutees (ötés) : battitura. 

520 Ellenseg (ellenség): nc-
mico. 

Eüreuk(örök): perpetuo. 
Eüreiik (örök): eternita. 
Erkel (erkély) : altana, 

pergola. 
Ezeveszett (eszeveszett): 

FERENCZ. 

525 Egienes-mezeü (egyenes 
mező): pianura, equa-
lc. 

Egienes (egyenes): piano. 
Eultetes (öltetés): pianta. 
Eultotni (öltotni): pian-

tare. 
Ereulni (őrölni): applau-

dore. 
530 Esseii essni (esső esni) : 

piouere. 
Esseu (esső): pioggia. 
Énekes (énekes): poéta. 
Enek (ének) : canzone. 
Eleűte (előtte): avaute. 

535 Elcütte yarni (előtte jár-
ni) : praecedere. 

Eleüadni (előadni) :j pre-
citare. 

Ebedlenni (ebédleni) :• 
desinare. 

Ebeed (ebéd): prandium. 
Eleuzeur (először) : pri-

mitus. 
540 Elseu (első): primo. 

Eleubenni (előbbeni) : 
prioré, primo. 

Érette (érette): pro. 
Elluetni(elvetni): cadere. 
Eludgy (elögy): misto. 

545 Esses (eszes): prüden s. 
Eükeul (ököl) : pugno. 
Eüt szaz (ötszáz) : 500. 
Euven (ötven): 50. 
Eüt (öt) : quinque. 

550 Eiit-seur (ötször): quin-
quies. 
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Evezes (evezés) : remi-
gium. 

Evezni : remigaro. 580 
Emlékezni : ricordarli. 
Evezeu (evező): romo. 

555 Eünteüzni (öntözni) : 
spruzzare. 

Ereüsetenni (erőséteni): 
fortificare. 585 

Ereü (erő): fortezza. 
Esni : cadere. 
Erdcu (erdő): bosco. 

5G0 Egeszeges (egészséges): 
sano. L. 433. 

Ellenseg (ellenség, azaz 
agg ellenség) i satans-
sa (satanasso ?). 590 

Elegedés (elégedés): sa-
nitas. 

Eulni (ölni): codcre. 
Erzeni (érzeni): sentire. 

5G5 Egyeut (egyött): simul. 
Eleven : vivo. 
Eüue (övé): suo. 
Erdei : silvatico. 595 
Eüdeü (ödő): tempo. 

570 Eüsseüg(öszög): tizzone. 
Esseu (esső): torrente. L. 

571. 
Euchia (?) : campanna. 
Eunneu (önö): vacca. 
Eures (öres): vacuo. L. 600 

452. 
575 Eürosseg (öresség): va-

cuitas. 
Eüres (öres): vaccuo. L. 

452. 574. 605 
Edény : vas. 

Eer (ér): vena. 
Eteteu (etető): voneno. 
Ekcs (ékes): bollo. L.470. 
Eüreu (örő, azaz ürü): ca-

strono. 
Ennyi : mangiare. 
Estve : sora. 
Eslveli : vosporia. 
Elet (élet) : victus, il ui-

vere. 
Eüzvegy (özvegy): ve-

dova. 
Eürvony (örvény) : vi-

rago (?). 
Egetes(égetés): incendio. 
Elni vele (élni vele) : uti. 
Elfeledes (elfeledés) : 

oblivio. 
Entenni (inteni): ammo-

nire. 
Emlekezetli (emlékezet): 

memoria. 
Epery-fa (eperjfa): moro. 
Engedelmes : obediens. 
Eüsveer (öszvér): mula. 
Ereusetes (erösétés) : ri-

paro. 
Eger : mus. 
Enok (ének) : musica. L. 

533. 
Eger fogo : 
Eyi (éji): nocturno. 
Esmérni : conoscere. 
Esmeretes : notus. 
Ey (éj): nox. 
Eledel : nutrimento. 
Éltetni (éltetni): nutrire. 
Elteteü (éltető): nutritor. 
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Entes (intés): cinno. 
Eert (ért) : per. 
Elteurlenni (eltörleni) : 

delere. 
GIO El feleitenni(elfel ejteni): 

oblivisci. 
Ezkeüz (eszköz): uten-

silia. 
Eüzeiin (özön) : proflu-

entia. 
Egyengetni : planare. 
Eiith (öt) : quinque. L. 

549. 
615 Ezer : mille. 

Feüreudeü (förödő) : 
bagno. 

Folio v iz (folyóvíz) : 
fluvio. 

Fogb (fog): dens. 
Feszech (fészek): nido. 

620 Fekete : nigro. 
Fe i r : bianco. 
Fa lu : villagio. 
F a l : muro. 
Feu (fő): principale. 

625 Forrás (forrás): fons. 
Feuven (föveny): arena. 
Feüth (főtt): cotto. 
Faragot kep (faragott 

kép) : statua. 
Feuld(föld): terra, paese. 

630 Fegivor (fegyver): arm a. 
F a l k a : armento. 
Fel szel (felszél): boreas. 
Fey (fej) : capo. 
Feneu fa (fenyőfa) :abies. 

635 Fulak(fulánk):stimulus. 

Foranni (forrani): bol-
lire. 

Filemile : rosignolo. 
Fog-hagima (fokhagy-

ma) : aglio. 
Feu pap (főpap) : prae-

sidens. 
640 Feutli (főtt) : cotto. L . 

627. 
Feul (föl): orecchio. 
Font : libra. 
Fa la t : boccone. 
Fazék (fazék): caldaro. 

645 Fogni : prendare. 
Finies bogár (fínyes bo-

gár) : luccidola. 
Fodor hay (fodor haj) : 
Feuseulni (fősülni): pet-

tinare. 
Feuzni (főzni): cucinare. 

650 Feür ( főr , azaz f ü r j ) : 
quaglia. 

Feddeg (?) caverna. 
Futó (futó): cursor. 
Faragni : pulire. 
Fajdalom (fájdalom) : 

dolor. 
655 Feuldi bozza (földi bod-

za) : ebulo. 
Feuzni: cottare. L. 649. 
Foztaas (fosztás):spoglio. 
Feuge (föge): ficho. 
Fazakos: ollarius. 

660 F iam: filius. 
Fiaim: filii. 
Fuas (fúás): sofí^. 
Fuinni ( fújni) : soffiare. 
Frigi (fr igy): pegno. 



III. BALDI M AGYAS-OLASZ SZÓ TARKÁJA. 45 

665 Fogo (fogó) : tonaglio. 
Felelem (felelem): paura. 
Filelmes: pauroso. 
Faazni (fázni) : frigere. 
Fenlen.ni: alzato. 

670 Festoü (festő) : pittor. 
Feiis (főst): fumo. 
F a g y : gelo. 
Feü (fő): testa. 
Fecunni (fekönni): giac-

cere. 
675 Fcstenni (festeni) : pin-

gere. 
Fenyegetni: minacciare. 
Fegyvertelen: disarmato. 
Foglalas (foglalás) : con-

giunto. 
Farkas : lupo. 

680 Fenyő mag (fonyőmag): 
ginepro. 

Fedeü (feddő): lite (?). 
Fodonni (feddeni) : liti-

gare. 
Faidalom (fájdalom) : 

laesio. 
F a : lignum, arbor. 

685 Fat tu (fattyú): bastard. 
Felbű : nuvola. 
Felhüs : nuvoloso. 
Fegelmezni (figyelmez-

ni) : osservare. 
Foglalas(foglalás): occu-

patio. 
600 Feii (fő): L. 649. 

Fázok : marunta (?). 
Fedel : copercbio. 
Feuzelek (főzelék): cu-

cinato. 

Falu : vilaggio. L. 622. 
695 Fal : paries. L. 623. 

Fazék : padella. 
Feleken (félékeny) : ti-

mons. 
Felni (félni): timerc. 
Filelcm (fíle'em): timor. 

700 Fark : cauda. 
Fegeu(föggő): suspensus. 
Fogoly : schiauo. 
Foztaas (fosztás) : 
Foganta (fogancs): ma-

nico. 
705 Ferhezadni(férhez adui): 

maritare. 
Fery (férj) : marito. 
Folyás (folyás, tán fo-

lyár).' corrivo. 
Felipni (föllípni ?) : an-

dare. 
Fenegetes (fenyegetés) : 

mina. 
710 Fenegetni (fenyegetni): 

minare. 
Falai : murus. 
Feirhal : cefalu (?), piscis 

albus. 
Feyni (fejni): mugere. 
F a r : 

715 Fonni : filare. 
Feszek (fészek) : nido. L. 

619. 
Fenlenni(fénleni): splen-

dere. 
Fenyes (fényes) : splen-

dens. 
Feny (fény) : splendor. 

720 Füreük(örök): perpetuo. 
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Faczan (fáczán): faziano. 
Fo-pap (főpap) : ponti-

fex L. 639. 
Feű (fő) : princípium. L. 

624. 
Fezotes (fizetés) : pre-

mium. 
725 Faytalan (fajtalan): la-

scivo. 
Fodenni (fedeni) : cop-

rire. 
Foüttcnny (föltenni ?). 
Filiczes (?) : sagatias (?). 
Fezetes (fizotés) : sala-

rium. L. 724. 
730 Foüzfa (főzfa) : salix. 

Fotozni (fótozni): rapoz-
zaro. 

Furas (fúrás) : 
Faggyú : sevo. 
Fculd (föld) : solum, 

torra. L. 629. 
735 Fizetni : pagare. 

Foztani (fosztani): spo-
gliare. 

Foztas (fosztás). L. 657. 
703. 

Fathyu (fat tyú): bastar-
do. L. 685. 

Feuth (főtt) : cotto. L. 
62«. 640. 

740 Faragot cep (faragott 
kép) : statua. L. 628. 

Feuldevetni (földre vet-
ni) : gittare. 

Foitanni (fojtani): stran-
golare. 

Foivtoulges (l'östölgés): 
fumo. 

Feleül (felöl): sopra. 
745 Feli : superficies. 

Felseu (felső): superior. 
Fel : supra. 
Foliazakodas (fohászko-

dás) : sospiro. 
Fohazkodni (fohászkod-

ni) : sospirare. 
750 Festes (festés) : pictura. 

Festenni (festeni) : pin-
gere. 

Falka feuld (falka föld): 
pezzo di terra. 

Fedol : velum. 
Folee (felé): vorso. 

755 Forgatni : volgere. 
Fereg (féreg) : vermis. 
Forditani : voltare. 
Fonal : 
Ferfiu (férfin): vir. 

760 Firfias : virile. 
Feükeüteü (főkötő) : 

cuffia. 
Feüli (?) : 
Forgo (forgó) : instabile. 
Feleseg (feleség): uxor. 

765 Fogoly : perdico. 
Foliamas (folyamás): ri-

fugio. 
Fuvas (fúvás) : flatus. 
Fuynni(fújni) : respirare. 
Fenő bogár (fenycbo-

gár) : 
770 Feni (fény ? fenni ?): 

Fo (fő?): magnum. 
Felkez (félkéz): bracio. 
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Feifogetni (fejtegetni) : 
plicare. 

Fokaztani : appiccare. 

775 Gyurou (gyürö): anello. 
Gyertya: candela. 
Gestonyc (gesztenye) : 

castagna. 
Gyakorlatos: cclcbris. 
Golnya (gólya): cicogna. 

780 Gyeulekozoth (gyöleke-
zot): congregario. 

Galamb: Colombo. 
Gyolcs (gyolcs) : con-

grogatio. 
Gyeu3eu(gyöszö): ditale. 
Gazdag: rico. 

785 Gabona: grano. 
Ganay (ganaj) : letamo-
Gyermeke : fanciullo. 
Gieümeülk (gyömölc3): 

frutto. 
Gyakor: 

790 Gomba: fungo. 
Gazdaccsag (gazdagság): 

richeza. 
Ganyefa (?): ginestra. 
Geurbe (görbe): gobbo. 
Glyobis (glyóbis) : palla. 

795 Gombolietani (gombo-
lyétani): inviluppare. 

Gombaliag (gombolyag): 
rotondo. 

Geureug(görög): graccus-
Gazda: patroné. 
Gondolkozás (gondolko-

zás) : immaginazione. 
800 Gyenge: dobole. 

G j ertia (gyertya) : lu-
cerna. L. 776. 

Gyuladas (gyuladás) : 
incendio. 

Gond(atlan): negligons, 
Gonozhor (gonosz bír): 

infamia. 
805 Gyermegsek (gyermek-

ség) : infanzia. 
Gonozsag (gonoszság) : 

maleficio. 
Gooozteuou (gonoszte-

vő) : malfatore. 
Gonoz (gonosz) : cativo. 
Gazda asonnl (gazda-

asszony) : patrona di 
casa. 

810 Gondolkozás (gondolko-
zás) : pensicro. L. 799. 

Gyorsann: diligente. 
Gyors: diligons, celer. 
Gyonyoürkodes (gyö-

nyörködés) : delectat'O. 
Gyeülculcüm (győlölöm): 

odiare. 
815 Gazdagsag (gazdagság): 

ricbezza. L. 791. 
Gioünieureuseg (gyö-

nyöröség) : delezioso. 
Gege (gége): gola. 
Gyk (gyík): 
Giazzanni (jádzani) : 

ludere. 
820 Gelezta (geleszta): ver-

mis. 
Gyalog: pedestor. 
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Gonozsag (gonoszság): 
pei versita. L. 815. 

Gomb : gladius acu-
leus (?). 

Gyalu: pialla. 
825 Gondot viselni : provi-

dere. 
Gondviselo (gondviselő): 

prudens. 
Gyerinechk (gyermecs-

ke): puer. 
Genedseg (genyedtseg) : 

mareia. 
Geresd (gerezd): grappo. 

830 Gyeukerezni (gyökerez-
ni) : far radiee. 

[ Gereblye: pettina. 
Goroba: rozzo. 
Giomlalni (gyomlálni): 
Gyakorta: saepe. 

835 Gyezzeth (jedzett): sig-
natus. 

Gyezzenni (jedzcni) 
signale. 

Gyei (jel) : signum. 
Gond: cu 'a . 
Ganay (gana j ) : (?). 

840 Goromba : stultus L. 832. 
Gyomor: stomaco. 
Gykini (gyíkíny): stoia, 

coperta. 
Golyo (golyó): scrofola. 
Gieunge (gyöngy ?): mo-

nile. 
845 Gyengetske (gyengécs-

ke) : tenerello. 
Gyenge: tener. 
Geümbeüleű (gömbölő): 

rotondo. 
Gerenda: traps. 
Galya (gálya) : galea 

(galera ?). 
850 Gellicze (?) : tortúra. 

Geüz (gőz): vapore. 
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IV. 
BÁTHORI ISTVÁN, 

I IU D 0 1 , F K I R , O R S Z Á G R 1 R Á J A, 
MINT ÍRÓ. 

Előadatott a nyelvtud. osztály ülésébon júl. 26. 1869. 

Ilabont sua fata libolli! 
1850. december 9-kén volt szerencsém Tompa Imre 

úrtól, Erdélyből, egy az oláhok által a forradalmi háború 
alatt feldúlt oláhfenesi Jósika-kastély kápolnájában lelt , a 
beküldő által 1605-ki énokeskönyvnok jolzott, kéziratlomot 
nyújtani be, moly víz által annyira meg volt rongálva, hogy 
egy valóságos noli-me-tangerét mutatott. Nagy sokára sike-
rült Ring Adorján buzgó és ügyes írnokunknak az ogymás-
hoz ragadt, részben elrohadt s kéz alatt málladozó, legjobb 
esetben nehezen elválasztható levelekot, egyet a másikról 
ovatosan levéve, nem valamennyit ugyan, de nagyobb részü-
ket még is, lapról lapra és sorról sorra leírni. Csak akkor 
lehetett, s nehézség nélkül, meghatározni a kézirat milétét. 
Báthori István országbírónak lG05-ben sajátkezűleg tisztázott 
saját munkája volt az. De fájdalom annak csak teljesen ösz-
szezavart töredékei jutottak kezünkbe ; a nagyobb rész mái-
helyben, megtaláltatása és összoszodetésekor kezelhetetlenül 
megromolván, beküldhető som volt, egy része így is másol-
hatatlan, ami pedig fennmaradt, annyira zavart, s ízről ízre 
csonka, hogy az összefüggés helyre állítása a minduntalan! 
hézagok miatt, nekem legalább, nem sikerült. 

Toldy : Adalékok. 4 
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A tisztelt osztály azt fogja kérdezni: mi hát e kézirat-
rom ? Az két munkának maradványa. Az első egy töredék 
trcctátus, mely „az teljes szentháromság-istenségben való szent 
személyekről, t. i. az atyának, az fiúnak, s végre az szentlélek 
személyéről" szól; hiányzik eleje és vége, csonka közben is. 
Van öszvesen 6'/2 ív. 

A másikat zsoltároknak lehetne nevezni; de nem fordí-
tásai azok Dávid zsoltárainak, hanem csakugyan a Dávidé 
formájában és hang ján , a szerzőnek saját vallásos ömlengé-
sei, melyek nem csak hittudományi meggyőződései- és érzü-
letéről tanúskodnak, hanem itt-ott személyes viszonyait, sőt 
a történelmet is érintik. Mennél többet fognának azok még 
nyújtani, ha teljesen fennmaradnak ! de így 72 zsoltár közöl 
(ő azokat caputoknak nevezi) csak 23 van meg, ezek néme-
lyei is csonkák, s még is 55, egészben elég tömött, ívet tölte-
nek be. Ehez képest, ha azt teszsziik is fel, mi épen nem bi-
zonyos, hogy a 72-d. az utolsó volt, legfeljebb az egésznek 
egy harmadát bírjuk, s így Báthori irodalmi maradványai, 
ha teljesek, meghaladnák a 170 ívet. 

Zsoltárköltő volt tehát Báthori, és hittudományi vitázó. 
Hogy pedig mind munkáinak becsét, mind szerzőjök tekinte-
tében érdekességüket meghatározhassuk, miután azok szo-
rosan összefüggenek életével, s miután belőlük sikerülhet 
egy históriai személy jellemét, valódiságában és tisztaságá-
ban felmutatni, mely kortársának Istvánfinak, a jezsuita Pé-
terfi Károly fanatismusa által még súlyosbított, vezér Ítélete 
nyomán, mind máig legtöbb történetírónknál elferdítve ada-
tik, s illő levén, hogy ez ítélet valahára a pártatlan történelmi 
törvényszékre felebbezve, a tiszteletet érdemlő férfi, hagyomá-
nyosakká vált százados hamis vádak alól kitisztáztassék: 
előre bocsátom a férfiú rövid életrajzát, annálinkább, mert 
tudtomra azt eddigelé még senki sem kísérlette meg. Tessék 
azt adalékúl venni a magyar tudósok életrajzához is. 

I I . Báthori István, az Eesedi Báthoriak utolsója, 1555-
ben született '). Atyja György volt, any ja Somlyai Báthori 

') Istvdnfi, Regni Hung. História XXXIV. könyv, a kölni 17'21-ki 
kiadás 506. lapján, halálakor (1605) öt ötvenöt évessé csinálja, s így 
1650-ben született volna ; de a neveltfia Somlyai Báthori Gábor, utóbb 
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Anna, ki 1550 tájban maradt első férjétől Drágii Gáspártól 
árván 2). Mindketten buzgó védei az új vallásnak, s mint 
ilyek eszközlői az Öváratt, saját városukban létesült zsinat-
nak 3), fiokat is e vallásban nevelték 4); s mint ennek életé-
ből, s most már írásaiból is bizonyos, szorosan tudományos s 
lehető beliató theologiai oktatásban részeltették. S hogy az 
ifjú főúr valódi kizárólagossággal űzte e tanulmányokat, s 
azokhoz teljos életében ragaszkodva s könyvei közt élve in-
kább liittudós volt, mint államférfi és hadiember, a legitt 
mondandókból is ki fog tetszeni. Különben, melyik főember 
udvarában töltötte legyen, ama századok általános szokása 
szerint, hadi és politikai iskolaképen apródi éveit, nem tud-
juk; de bogy abból nem lépett sem a végbeli vitézek sorába, 
sem valamely megyei hadba, sem követséget nem viselt, mire 
néha fontos ügyekben is használtattak jól kiképzett, s kivált 
főnemes, i f j a k : az adatok teljes hallgatása mellett, bízvást 
elhihetjük. Még is, mint a legfőbb rangú magyar család utóda, 
mely fővezéreket, főpapokat, országbírókat, nádorokat, vaj-
dákat, fejedelmeket, söt egy nagy királyt is mutatott vala 
fel tagjai közt, István sem folytathatott örökké magánéletet. 
Ekép történt , hogy nagybátyja Báthori Miklós halála után 
1585 ben Rudolf király öt Szatmár, Szabolcs és Somogy vár-
megyék főispánjává 5), s Draskovics bíbornok ajánlására 
országbíróvá nevezte 6). Ügy látszik nem nagyon já r t ő e 

erdélyi fejedelem, által neki állított síremléken világosan 50 évesnek 
mondatik ; azonkívül anyja csak 1550 után ment Báthori György, István 
atyjához férjhez. S ha 50-ben születik, nem mondaná Istvánt! (XXVI. le. 
344. 1.) hogy 1585-ben, tehát szerinte harmincz'ót éves korában országbí-
róvá neveztetvén, fiatalsága daczára, neveztetett azzá. 

2) Tóth Ferenc A Magyar és Erdélyországi Protestáns Ekklézsiák 
Históriája, I. 66. 1. 

s) ü. ott. 
4) Tehát nem tért, a helvét vallásra, mint Szirmay Szatmár Várme-

gye I. k. 103. lapján, Istvánfira hamisan hivatkozva, állítja. Ha tért, csak 
a lntheranismustól térhetett, mely születésekor az uralkodó volt. 

s) Szirmai/ szerint az id. h. 
") 1st ián fi a 334. lapon, a mi, mellesleg legyen mondva, nem bizo-

nyítja hogy katholikus volt, mert hány protestáns főúr mozdíttatott elő 
még Rudolf által is hatalmok, befolyások, összeköttetéseik tekintetéből, 
s katholikusok nem létében. Az udvar itt a Báthoriak hagyományos 

4* 
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fő méltóság után, mely pedig - huzamosan üres levén már ak-
kor a nádori szék, s előre láthatólag még soká az maradandván 
— a legmagasabb polc volt a király után. T. i. ő, a fiatal és 
dúsgazdag Báthori, a prágai út hosszas és fáradságos voltát 
s a beálló törvénylátást, melyen jelen keilend lennie, ürügyül 
használva, még az eskülotételre sem ment fel az udvarhoz, 
hanem, erre nyort engedelemmel, esküjét, moly pedig azon 
időben ily állás után felette fontosnak tekintetett, az erre ki-
küldött kassai kamarai elnök Melith István közeibe Göncön 
tette le 7). 

I I I . Politikai szereplésének az országgyűléseken, me-
lyek 1587, 1595 következtek, szinte nincs nyoma. De mint 
két tiszai nagy mogyénok főispánja háborúban megtette kö-
telességét. így midőn 1593-ban Szinán basa jövetele hírelto-
ték, a Teuffenbach Kristóf, felső Magyarország főkapitánya 
által Tarczalon tartott gyűlésen Berog, Ugocsa, Szatmár és 
Szabolcs vármegyék oltalmára, Báthori István bízatott meg 
a tiszántúli nemosség vezérletével 8). E haddal jelen volt ő 
nov. G-kán Szabadka véres kiostromlásánál, egy a füloki tö-
rökök által a Rima vize mellett épített erősségnek; majd nov. 
24-kén Fülek megvételénél 9); a követkozett 1594. évben 
pedig Mátyás főlierczog táborához csatlakozott, moly az ér-
sekújvári Dunaág mellett gyűlt össze; honnan azonban, 
visszavonván Szinán hadait, csapatával ö is, mint a többi 
főurak, haza oszlott 1 Ismét találkozunk az országbíróval a 
hadi mezőn 1596-ban, az octóberi napokban, a híres keresz-
tesi, első nap szeroncsés, ütközetben, hol azonban ennek másod 
napján épen az ő alföldi gyaloghada, körülvéve a törökök 

hűségét az ausztriai házhoz, s azok első rang já t nézto a magyar aristo-
kra tiában. 

7) Istvánfi az id. h. 
8) Szirmay az id. munka 53. 1. — E szerint ü oz alkalommal száz 

köböl szemes életet ajánlott —, nem többot. 
9) Sárospataki Krónika 13. 1. (Laczkó Máté, Mikónál Erd. Tört. 

Ad. III. 24. 1.) ; Horváth Mih. Magyarok Tört. I I I . 325. 1. — Pethő Gerg. 
Krón. szerint nov. 29-kén. 

10) Illésházy István Emlékezetre méltó Jegyzései (M. Tört. Emi. 
VII. k. 11. I.V. ö. Horváth Mih. az id. munka 330. 1. 
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által, s társai által nem segítve, majd utolsó lábig elveszett11). 
S ez volt Báthori István utolsó hadjárata. 

IV. Hivatalos ós hadi gondjai közt is Báthori ügyeimé-
nek fő tárgya egyháza s a tudomány volt. Feljegyeztetett 
többi közt, liogy a varannói ekklézsiát falakkal, tizedokkol, 
malmokkal látta el 12). Hasonló hitbuzgalom és szellemű 
nejével, Homonnai Di uget Euphrosinával, a maga jószágára, 
Visolyba, Zemplény várm., Németországból Manskovith Bá-
lintot hívta be, kinek ügyelete alatt ott nyomdát állított 1589, 
s az ö s némely más főurak pártfogása mellett több prédiká-
torok által lefordíttatott (első Calvinféle) bibliát Károli Gás-
pár gondjai alatt kinyomatta, a nélkül hogy magát az Elő-
szóban megneveztetni engedé 13). Általában a reformált egy-
háznak ez időben legbuzgóbb, valamint leghathatósabb párt-
fogója ő volt 14). Még mind gyermektelen levén, Somlyai Bá-
thori Gábor kisöcscsét, Somlyai Báthori István árva fiát, az 
utóbbi erdélyi fejedelmet, oly feltétollol fiává fogadta, ha a 
katholika vallást elhagyja, amit oz meg is cselekedett l s) . 
Hogy azonban ennek nevelésében szerencsés nem volt, a kö-
vetkezés mutatta, s mutatja saját gyanúja, melynek testa-
montomában is kifejezést adott 16). Visszavonúltsága mellett 
o protestáns buzgósága is az udvarnál nem kedvessé tette 
Báthorit; s így merhette ekkor a felföldnek főkapitánya és 
ostora, Básta György, 1599-ben Szopsit, mintogy Báthori 

") lllésliázy az id. minik. 35. 1. és Decsi János Hist . : M. Tört. Emi. 
XVII. k. 276. 1. 

") Tóth Ferenc: az id. Ii. 
") Lampe Ilist. Eccl. Reform. 729—30. 11. — „patrocinantibus, 

i'i. m., magnatibus aliquot nostrae confessiouis, qui euudom nomina celaro 
ot in praofationo non exprimoro iusseruut. Primas ox iis tenebal — id 
r/tiod ex veteri MSto mihi innutuit — vir magnus, prineipibus aequiparan-
dus, Stephanus Báthori Ecsediensis" stb. 

" ) „ . . quo nomo eo tempore pro eeclosiis roformatis vel zolosior, 
vol potentior." Lampe, id. m. 333. 1. 

ls) Tóth Ferencz az id. Ii. 
le) „Az többit, azmi ezektől arany forintomban megmarad, ím így 

rendelem : fölét Somlyai Báthori Gábornak, Somlyai Báthori Istvány uram 
bátyám öregbik fiának hagyom, ha jámbor leszen, és tostamentomhoz 
tar t ja magát mindenben." L. Appendix ad Catalogum Numorum Hungáriáé 
ac Transylvaniae Instituti Nationalis Széchenyiani, a 131. lapon. 
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dacára, elpusztítani, a honnan aztán a tatárok űzték ol öt 
ágyúival és hadaival Kassára 17). Mennyire sebzctte meg 
Báthori szívét a szepsi veszedelem, mely nem is ellenségtől, 
hanem császári hadvezértől, jószágán s kedvelt egyházán el-
követtetett, kivehetjük 70-dik zsoltárából, melyből, több ol-
daléi jellemzésére, hosszasabban is megszólaltatom szerzőnket: 

„Uram isten, mikoron ezeket írnám, bezzeg 
nagy keserves búval bánattal látogatál és ostoro-
zál meg. 

Holott értem és hallom, hogy egy szép ek-
klézsiádat, Szepsi városát, kit az én nemzetemnek 
és ennekem utolsó maradéknak adtál vala, az 
istentelen német had megégette tűzzel. 

Kit siralmas szemmel, keseredett szívvel, 
panaszolkodással írok. 

Mert (tied, uram, az itélet!) de én annál 
koresztyénb és szebb, egymás-értő, jó életö, jó 
erkölcs-követő várost ez egész földön nem tudok; 

Holott az to szont igéd is igazán hirdetet|ett, 
szép iskola épőlt vala: azonküvöl is nekem jó 
jószágom vala te általad, kit az régi őseimnek ad-
tál volt csodálatosképpen. 

Kit bizony mind magamért, nemzetemért, 
szánok; ezért is, hogy az en fejedelmein hada cse-
lekeszi rajtam, ok nélkül, ártatlanúl és hamissan : 

Holott en most is hívséget viselem, hitombo 
tisztembe megállottam, noha ez előtt is istentelen 
hadaival rontatott engemet, nem egyébért, hanem 
az te nagy nevedért es az igazságért; az egész 
Sanhedrint *) kipusztítani akarván, kinek már jó 
részébe véget ért. 

Hogy ne legyen, ki igazat, se tisztességet, 
se országa maga szabadsága mellett szólni, mon-
dani (merjen ?). 

Röviden szóllok, uram : en megéi'demlettem 

") Horváth Mih. id. m. 365. I. 
*) Synedriumot. A régi zsidók jeruzsálemi nagytanácsa. 
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és egy részént, főképpen is, tudom bűneimért cse-
lekedted, hogy ránk bocsáttad vérszopó hadna-
gyát, az sanguisuga Bástát: ki majdan iston gya-
nánt imádtatik sokaktól mint egy Heródes. Non 
est vox hominis, sed Dei. • 

Igaz vagy te, uram, és igazságb»-a te itéle- éPó / r 
ted; de . V^-U^e^ 4 t»-t jU /u^i^LtL^ I U m ^ ffk 

Vallyon s nem szánsz-e meg bennönket, es 
az te nevedet főképen nem vindicálod-o meg ? 

Mely Szepsi 11 evő ekklézsiádat nem anira 
szánom én sem magamért, sem magokért, mint az 
te nagy nevedért. 

Mert majd emberek eleibe sem merőnk 
menni, kiket hurogatnak, ha kit meg nem eluek 
bcnnönk is *), es „heretnekek! kálvinisták!" t u 
mondván. -cA , 

Maga **), en istenem, bizony soha én Kál-
víny Jánost nem szolgáltam, sem Lutter Mártont 
(régen sem ismertem, itt sem várok tőlök: 

Hanem én csak az te nevedet várom, és 
éjjel nappal az te kegyelmességedet. 

Ne bántsák azért az vérszopók, se az isten-
telenek, ha én az szűz Máriát, az tiszta szent szü-
zet isten gyanánt nem imádom. 

De ő vélle örömest nézem hallom az Gá-
briel angyaltól való izenetet: „Örőlj, Mária! in-
gyen kedveltetél: az úr teveled." _efc 

Megt itt megtanolom, hogy gratia dei sum 
quod sum; azt is megtudom hogy : neque qui 
plantat, neque qui rigat, sed Dei miserentis etc. 

Ne bántsák hát, és ne üldözzék az ckklé-
zsiát velem össze ***), ha az egy áldott Jézusért 
ingyen való kegyelemből vallom, várom az örök 
üdvösséget, ki által Mária is, az szentséges meg-
szenteltetett szent szűz várta üdvösségét: annekül 
ő sem üdvözült; 

*) Ölnek közölünk is. — •*) Holott. — ***) Együtt, 
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Senkinek érdemével ereivel kinyörgésével*) 
nem lelt, sem lel is üdvösséget: holott a Kána-
galileabeli menyegzösöknek sem adathata bort 
Krisztussal, sőt Krisztustól megfcddeték: 

Kit bizony Krisztus uronk akkor sem azért 
cselekedett bogy nom tisztelte volna atyját, any 
ját, mert ö töltötte be az tíz parancsolatokat: de 
látta ö hogy bálványozok lesznek még az pápis-
ták, és nem akar t botránkozást hadni nekik, sem 
senkiknek. 

O úr Jézus : tündököljék az te fegyvered, 
az te neved tisztessége, és az te okklézsiád és 
abban való tagok oltalmában." 

Ily mély fájdalmát látván szerzőnknek többszöri s ez 
újabbi bántalmain, melyeket mint egyháza fő képviselőjének, 
mint javaiban károsított polgárnak, do mint a király hívének 
is sokszorosan kelle éreznie, igen hihetővé válik, hogy azon 
nehéz egészségi változása, moly ez évben érte, de moly, or-
vosi segedelem nélkül szerencsésen olmúlt, a szepsi csomé-
nyelc hatása volt. E bajáról is maga emlékezik egyik zsoltá-
rában, melyet 1603-ban írt, eképen: 

Testi javaidér t , és jótéteményidért is, ir-
f jyh- galmas! kegyelmes/ sujtogató ostoraiddal egye-

temben hálákat adok: 
Mert miképpen lelkom, azonképpen tcstom 

is te általad vagyon. 
De kiváltképpen az negyed cvi nyáron ve-

lem tött jóvoltodért áldom az te szent nevedet, és 
itt ez helyen adok hálákat, tisztességét,^ dicsi-
rotot felségednek, en hív istenem, arrul : 

Mert enreám vélotlen és hortelon nagy nya-
valyát, gutaütést, bocsátottál vala, elannira, hogy 
som szólhattam, sem írhattam, egy köves ideig. 

De ismeg: csak jól eszembe sem vehettem, 
az moly hortelen szinte úgy szólhattam mint az-
előtt ; 

*) Könyörgésével. 
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Kiben mind ezben sem tölt egy óra avagy 
másfél óra. Mely jóvoltodat en velem érdemetlen 
szolgáddal ingyen való irgalmadból, csak az én 
uram, úr Jehova Jézus Krisztusért cselekedted, és 
ö általa. 

r Holott én sem írásommal, sem szómmal nem 
könyöröghottcm felségednek valóságoson: 

Mert írni is kezdtem, bogy az keresztyének 
érettem könyörögjenek, hogy te istenséged ki ne 
vegyen az ekklézsiából, ne tegyen bálvány em-
borré; szólni is kezdtem — de egyik som lehetett 
töllem. 

Hanem nagy hertelen az én minden nyava-
lyáimból atya-úristen, szent fiadért és szent fiad 
által, szent lelkeddel egyotembon, engemet kimen-
tettél, kigyógyítottál, minden orvosok nélkül és 
orvosság nélkül. 

És ímo mostanig éppen tartasz en gemot, ho-
lott mostan, 1603, írom ez ig^kot 8. novcmbris(no-
vi stili) kit azért írok meg, hogy megtessék min-
denek előtt, mikor és minemő jókat énvelem ér-
demetlen szolgáddal cselekedtél, és ez mai óráig 
meg is tartottál, uram isten : 

Az te szent fiadért, az én uram Jehova Jé-
zus Krisztusért, és ő általa az anyaszentegyházhoz 
való szorolmcdből. 

Ezeket pedig, uram) som érdememért, sem 
szentek, sem angyalok érdoméértnom cselekedted, 
én som kértem azért, hanem az to áldott fiadért!... 

Ez óta szerzőnk sokat betegeskedett, ami a 48 éves 
férfiút 1603. február 28-kán végintézet alkotására bírta. „No-
ha mostan — így kezdi azt — az én jó istenemnek kegyel-
mes akaratjából, sok betegségim között, annyi egészségem va-
gyon, hogy, légyen istennek bála, mind ilyen sok beteges ál-
lapotomban tűrhető egészségben vagyok; de tudván 
és a t. 18). Szenvedéseit nevelte kétségkívül nem csak elha-

, s) Appendix ad Catal. 129. 1. 
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nyagoltatása az udvar által, hanem nyilvános megsértetése 
országos méltóságában, melyet épen ez évben is kellc tapasz-
talnia, midőn a Rákóczi Zsigmondnak, mint Mágocsi Ferenc 
gyámjának ügyében, az ő hivatalos hatósága feltűnő mellő-
zésével, egy királyi kamarai bizottmány delegáltatott 19). 
Mind ezek, s a hazának folyton súlyosbodó állapotai: a köz 
szabadság sérelmei, a protestánsok üldöztetése, templomaik 
elvétele, a török elleni védelemben tapasztalt hanyagság, az 
úgy nevezett segédliadak, s most Básta helyett Belgiojoso 
dúlásai, melyek a török és tatár dúlásainál is nyomasztóbbak 
és fájóbbak voltak: mind inkább a szabadúlás óhajtásával 
tölték el neki is, mint minden jó hazafiak kebelét. 

V. Végre ugyan országgyűlést hirdetett Rudolf 1604. 
febr. 3-kára Pozsonyba, s Báthori is felkészült arra, de nem 
minden aggodalom nélkül saját személyes biztossága tekinte-
tében, mint ismét a 37. zsoltárból tetszik k i : 

Ez mostani indúló utamat is forgassad és 
birjad, szent angyalidat adjad mellém, és hajtsad 
szivit az fejedelemnek kegyelemre. 

Es az te szolgáló leányoddal is tégy kegyel-
mességet, velem egyetemben 

Hajtsad, uram, őtet is, és vezéreld velem 
egyetemben, míg vele éltetsz ez gyarló világon, 
bogy mind most, mind holtig teged dicsérhessünk, 
lelkönk üdvözöljön, s en is ez sok izzó háború-
bul menekedhessem. 

It t hitvesét é r t i , ki férjét el vala kísérendő az ország-
gyűlésre. S biztalansága elgondolásával felmerül búva gyer-
mektelenségo felett is : t. i. ha ő elvész, kihal benne családja 
is. A miért így folytatja könyörgéseit: 

Kérlek is, uram, ha neked kedves, add meg 
azt, azmit tőled régen kérek — quia omnia potes. 
—Adj az meghűlt fának ágat, és az ágnak zöldellő 
levelecskéket, az leveleknek virágot, az virágnak 
termést és jó gyümölcsöt. 

Ki ingyen irgalmas természető, hiu isten 

,9) Engel Geschichte des Ungrischen Reichs, IV. '288. 1, 



I V . B Á T H O R I I S T V Á N M I N T Í R Ó . 59 

vagy, és meghallgató élő szont islen, ki vég nél-
köl, unalmazás nélköl *) velőnk vagy mindenncmö 
nyavalyáinkban és szükséginkben. 

A 38. zsoltárban is együve foly veszedelméuek érzése 
gyermoktelensége feletti bávával ; s ebből egyszersmind aggo-
dalmának oka tűnik ki, mely nem más, mint a királyétól el-
térő hite: 

Ne cselekedjék az ember-ellenség is **) en-
rajtam, es ezt mondja : Hol ezeknek az ö istenek? 
Nem látja ezt az Jákobnak istene: oltsuk el az ő 
vi lágát : lássuk mit használt neki az ö hiti, mit se-
gített istenbeli bizodalma ? 

Láttassék meg, uram, ez az nemzetségekben, 
mert en . . . . magassan helyheztettem az en re-
ménségemet : vegyenek környöl engemet az to 
szentfogadásidnak fényes ködéi. 

Kiben s kivel együtt élni halni akarok: te-
veled együtt temetkezni, feltámadni, az szent vá-
rasban az Sionban, az Sionnak hegyin mind örök-
ké élni, uralkodni; 

Az en Krisztusomnak frigyes társa, az/qtya-
istennek örököse lenni, és őbenne örökké gyö-
nyörködni. 

Hálákat adok, uram, teneked: kérlek, sze-
gény szolgádat segíts meg, és szegény szolgálódat 
is látogasd meg, és csak anni terhet bocsáss, 
uram, reám, akit elviselhessek. És az en nyavalyás 
házasságomat formáld másképpen: úgy, uram, 
mindazáltal azmint neked kedves, nekem üdvös-
séges, tisztességes, keresztyéneknek javokra. 

Vezéreljed uram útaimat: no vi enim, J ehova 
quod non est hominis via eius, nec est viri ambu-
bulantis, ut praeparet gressum eius. 

Corripe me, Jehova; verum in iudicio, non 
in furore tuo, ne forte diminuas me. 

Ne mondják, uram, az bitetlenek, bosszúsá-

*) A nélkül liogy megunnád. — **) Az ördög, 
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godra ne nevetkezzenek ezzel, hogy akki annel-
kül is nyomorék, azt vered, nyomorgatod, u ram; 
azt nyomorítottad meg, ámbár bízik istenében. 

Azonban végre is mind inkább meggyőződvén misze-
rint „áskálnak utána, bogy kivehessek öt Ecsed várából" 2"), 
maradásra határozta magát, mondván: „Elmennék a gyűlés-
bon, ha Ecsed vára eljönne velem" 2I), s maradt várába be-
zárkózva. 

VI. Az országgyűlés azalatt meglett, de nem csak hogy 
a hazafiakat meg nem nyugtatta, sőt az önkényt beszúrt hí-
ves 22. te. által végkép felzaklattatott a protestánsok kedé-
lye 22). A felső-magyarországi rendek Gálszécsre gyülekez-
tek, honnan ünnepélyes végzést küldtek Belgiojósónak, mely 
bon kinyilatkoztatták, hogy a romai hitre nem térnok, liogy 
evangéliomi hitök gázlását nyugottan nem szemlélhetik, hogy 
király iránti hűségükben megmaradnak, de az ország és bit 
dolga szent legyen. Báthori, ki betegességo miatt o gyüléson 
nom volt jelen, tudtára adta mindazonáltal sógorának Ilomon-
nai Bálintnak, a gyűlés elnökének, hogy annak minden vég-
zéseihez hozzájárul, minden javai, sőt élete feláldozásával 
is 23). Ez volt első nyilvános és határozott szava Báthorinak; 
s o perctől fogva előre látható, mely állást veend kenyértö-
réskor a hazához és hitéhez hű férfin. Egyidöbon folyt a 
protestáns papok üldözése, a templomok elvétole. Hol az si-
került, új okok clesíték Báthori bávát, midőn nom, öröm s bi-
zodalom fakadt kebelében; mégis aggódva tokintett a tör-
ténendők elibo: 

. . . az pogányok megrettennok, az bálvá-
nyozók, pápisták, eretnekek megrémülnek, és az 
érdemekbe bízók megbúsulnak, mert nincs akki 
az ö jó cselekedetekbon megsegítse őket. 

J L íme, uram, ugrálnak ezokáért az (sátánok' 

20) A Sárospataki Krónika szavai, 24. 1. V. ö. Lampét az id. m. 
333. 1., ki Pápai Páriz Ferenczre hivatkozva, í r j a : Invitatus quoque erat 
ad haec comitia Steplianus Bathoreus, in arce sua Ecsed sanitatis causa 
delitescens, verum subolfactis insidiis stb. — 2 , j U. ott. — 2J) U. ott. 

21) Bethlen Farkas Hist, de rebus Transylv. VI. 107—8. 1. 
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mint az szarvasok, ugrándoznak mint az havasi 
kecskék. 

Isteni félelemmel egymás közt beszéllgottek: d a . 
et loquebantur magnalia Dei etc. 

En bizony, uram, cselekedeteden csak álmél-
kodom : mit hozsz ki bolőlle, azt csak te tudod ha-
talmas isten; ezt bizonyosson tudom, hiszem : se-
gítsíged által hogy az hívőknek mindenek javok-
ra csolekcdtotnek. 

f 
Es jó is hogy minket megsanyargattál, hogy 

az to igaz tiszteletedet, hagyomásidat, parancso-
latidat megtanoljok. 

Ekkor veszi, oldaljegyzése szerint oct. 17. 1604., a lő-
csei esemény hírét 24), s folytatja alázatra, öröm és hálára 
gerjedve: 

Mikoron, uram, ezt Írogatnám, alázatoson, 
keservossen, és vigadozván is â  to jó voltodon : 

Hozák ismég ostve, hogy az Kaifás főpa-
pot, minden jezsuitáival össze, locumtenensét Pethe 

2<) A Lőcsei Krónika azt ígv boszólli: „Eodcm anno (1604) die 8a 
Sbris ist allhier in Leutschau ankommen dor ehrenwürdigo Martinas 
PethoBischof zu Raab und Probst Capituli S.Martini Scepusiensis, sammt 
Hr . Christoph Thurzó Oborgospan von Zips, welche Beföhle von Ihro 
Majestaet den Magistrat oingoricht und begehrt, dass Man Ihnen dio 
Kirch, Selmion, alto und nono Klostor Spital, und alle Kircheugiittor 
oinzaumon (räumen) wolle. Drauf bath der Magistrat um ein Respirium : 
t rug die Saclio dor ganzon Gomeino vor, und erklärte sich endlich den 
lOton 8bris mit Consons dor ganzen Gemeinde dass sie nichts ahtrotton 
wollen. Bald darauf hat sich Bothskaj Fürs t von Siehon-Biirgen wiodor 
den König entbehrt , und Caschau zugoriikt. Als diesos Horr Petho Probst 
von Capitel gehört , ist Er also gleich, noch diesen Tag aufgehroclion, 
und hat aus den Land das Refugium genommen." Excorpta ox Chronlcis 
Seopusiensibus seu Leutschoviensibus, Wagnernél: Anal. Scopusii II. 
p . '20. — Laczkó ugyanezt így beszélli : „Potlie Márton de Hetes, a lo-
cumtenenj, Ló'csére mene a császár mandátumával, kóró a várostól a 
tomplomot, de meg nem adák neki. Mikor pedig urgeálná a dolgot, fonye -
getné ó'ket, és a tanácsot mogrokosztötto volna egy házban, kónszorítve 
hogy ongedelmosok legyenek a tomplom megadásában: inogliaraguvék 
r a j t a a község, házára mono, kövei bovoré a szállása ablakait, és rút 
szégyenvallással kiszalada Lőcséről." L. Mikinál, Erd. Történelmi Ada-
tok, III . köt. 50, 51. 1. V. ö. Toldynh 1: Sárospataki Krónika 26. 1. 
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Mártont az héres lőcsei váras kiigazította, ki az 
bálvánt akarta felmagasztaltatni véllek erővel is, 
kinek ablakánkövekkel is hajigáltak be az község. 

Elálmélkodom csak én, Jehova Jézus Krisz 
tusom! a mint velőnk, érdemetlen bűnös anyaszent-
egyházaddal, cselekeszel. 

Kik pokolra volnánk inkább méltók hogy-
sem irgalmasságodra, ha az te örökké való jóvol-
todból nem cselekednél. 

No mondja azért az egész ekklézsia : Áldott 
az^tyayki megkönyörült, áldott az tiu, aki tulaj-
don ereivel megszabadított, áldott az szentlélek 
úristen, aki minket megszentelt, confirmált; áldott 
az teljes szentháromság-úristen, ki örökké való 
egy igaz JehóvaJsten! 

VII. Mindenfelől a közelítő zivatar jelei mutatkoztak. 
Bocskai körül inár is csoportosúltak a hazafiak. Belgiojoso 
pénzkölcsönzés ürügye alatt, de sajátkép Báthori érzései, s 
kétségkivül Ecsednek is kikémle'se végett, bejelentette magát 
a zászlós úrnál. Hall juk a fejedelmi jelenetről magát kútfőn-
ket, Laczkó Mátét, ki előadásainak ily részleteit egyenesen 
a Lórántfi Mihály házában tudhatta meg, melynek udvari 
prédikátora volt. „Jakab János" — úgymond; t. i. így ne-
vezték, csupán keresztnevén, a míveltebbek Belgiojósót, ki-
ből a nép ajka Belga Józsát csinált volt — „a pápista ma-
gyar urak tanácsából Ecsedre mégyen kémlelni, micsoda ál-
lapottal legyen Báthori István: kellene-é tüle félni vagy nem ? 
mert ott fekszik vala a pásztor a bokorban, a kitül a feneva 
dak igen rettegnek vala. Az Űr (Báthori) eszében vévé a dol-
got, főember szolgáit (t. i. az oltalma alatt levő és hozzá hall-
gató vidéki előkelő nemeseket), k ik sokan valának, minden-
felé béhívatá Ecsedben, drabantit megszaporító, és Jakab-
Jánosnak üzen, hogy örömest elvárja, ha oda aka r menni 
hozzája. Elment Ecsedbe, és elálmélkodik a számtalan ud-
varnépen, és füfő népeken. A főnemesi népek néhol székben 
ülnek vala a gyalogok (azaz : nem ülők) között, kiknek keze-
ket fogja vala, azt kérdezvén: Ez-e az Ú r ? — Végre bémen-

f r 
vén az várban az Úrhoz, köszönték egymást. A z Ü r nem kele 
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fel előtte, veszteg üle; rnegmarasztá ebédre, és vendégelvén, 
ebéd után pénzt kér vala az Úrtul császár számára kölcsön, 
a nervust akarván álnokul kicsalni. De eludálá az Ur a prak-
tikát, azt feleié: Lá t ja kegyelmed: nekem sok udvarnépem 
vagyon, ezeknek mindenkoron kell fizetnem. — Jakab-Já-
nos kijővén Ecsedbiil, azt mondá: „Nem nagyságos úr ez em-
ber , hanem nagyherczeg." — Eltép szerencsésen átesett a 
nagyúr e gyanús látogatáson, ki, hogy büszke viseletével csak t 
szíve mélyében táplált aggodalmait takarta, ismét zsoltárai ta- ^ p M 

nusítják, melyeket másnap, octóber 3-kán ") , így folytatott: ' 
íJl '»á • ' : T 

Legkissebhik jóvoltodat meg nem köszön-
hetném soha, nem hogy meghálálhatnám, liolott 1 

minden irgalmasságodnál alább való vagyok. 
Ki csalt tegnap is, az Sennacheribnek *) 

horgot vetettél orrában, nagy jóvoltodból. 
Behoztad házamban, és hazudoztattad en-

elöttem, és mini az bálványt megbolondítottad. 
Nem engedted, uram, az te híveiden trium-

phálni, győzedelmesnek lenni. 
Áldott legyen, uram, ezokáért te szent és 

örökké való nagy neved, mind öröltkül örökké p \ * í s'< t , 
Ki el nem hagyod az tieidet, és az tebenned 

bízókat örök veszedelemre nem bocsátod. 
Ennekutánna is, en uram, en hűséges iste-

nem, valamire juttatsz, ihol: tied vagyok. 
Haugyan megölsz is, tebenned bízom) teál-

ta lad; az te igaz vallásod mellett akarok élnem 
halnom,; te felséged segítvéij. 

VIII. Báthori, mint eddig is láttuk, nem vala kiható, 
nem cselekvésre hajló természet: magában évődött ő, s míg 
barátjai erélyes kézzel szőtték a nagy támadás szálait, ő, s 
épen ez utolsó két évben, 1603 és 1604-ben, állandóbban 
mint addig, mysticismusáha merülve, részint tisztázgatta, ré-

2 l) Báthori sa já tkezű oldaljogyzet.e : „1004. 2-a die Oct. fűit liic 
Generalis Johann-Jakobus etc. C. S. B. (t. i. Comes Stephanas Báthori). 

*) Az assyriai királynak, ki majd egész Judaeá t meghódította, s 
egy táborában kiütöt t nyavalya által kényszeríttetett az országot el-
hagyni. 
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szint folytatta zsoltári ömlengéseit, kifejezést adva azokban 
belső küzdelmeinek. S így, daczára a Homonnainak megírt, 
vagy hü követ, tán kedvelt apródja Rimay János által vele 
tudatot t , elhatározásának, tettleg nem csatlakozott még a 
támadókhoz. Bolgiojósónak ekép nem csak nem volt mit föl-
fedeznie, dc mint a zsoltárok iménti kivonatából láttuk, érzései 
eltitkolása is sikerült; s oz annál könnyebben, mert, kétség-
telenül a ravasz olasz szándékai kijátszására nagy udvarral 
vcvén magát körül, aligha fogadta öt négy szem köz t , a 
nagy ebed felett pedig oly kényes természetű cszmecsore bi 
zonyosan nem létesült. És csakugyan 1605 elején is még Ru-
doif hívének tartotta önmagát, mint kéziratai homlokán ön 
kezével írt czíme is bizonyítja 26). De ezalatt Bocskai már 
lobogtatta a szabadság zászlait, s Báthori hosszasb habozások 
után végre nyilatkozott. Belső szolgája Bay Mihály igyeke-
zett őt sok okokkal levenni elhatározásáról, emlegette hogy 
nagybátyja, Somlyai Báthori István a nádor, volt az, ki Rudolf 
nagyatyját Ferdinándot mindennemű módon s fegyverrel is 
trónra segítette, hogy neki nem szabad csekély okokból ösoi 
nyomdokaiból ki térni , erényeiket hátra hagyni : azonban 
Báthori , legmélyebb meggyőződésből eléforrott határozata 
mellett megmaradt, s Ankreiter Mihály német komornika 
által megküldte neki országbírói kettős pecsétjét a végre, 
bogy a császárhoz vigye fel. Bay azonban, nehogy Prágába 
menve az Ausztriába és Morvaországba vezető utakat nyugta-
lanító hajdúk által olfogassék, azt Petlie Márton kir. helytar-
tóhoz vitte, ki azt Mátyás főhorczegnek kézbesítette 27). Ekép 
tisztába jővén magával Báthori, nyíltan kijelentette Bocskai-
hoz állását. Az ezt váró de még nem tudó nép ezidétt azt 
regéié, hogy egyik szolgájával egy ősz ember találkozván, 
ozt mondotta nek i : A te urad ha meg nem tér az ő vétkes 
cselekedetiből (t. i. a királyhoz tartott hűségét bátra nem 
hagyja), meghal. Köz vélekedés volt felőle - ezt veti hozzá 

2S) Azon így nevezi magá t : „Comes Stephani^Báthor , Judex Cu-
r iae ox misoricordia Jesu Christi Sacrao Caesareae Rogiaequo Maiestatis 
Comitatuum Simigionsis, Zathmarionsis et de Zabolchi Comes manu 
sua mpia." 

2:) Islvdnfi a XXXIV. könyvben, 500. i. 
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Laczkó Máté — hogy angyal volt" 28). Ha az eddigiekből 
nem tűnnék is ki, hogy Báthorit végre is csak vallása melletti 
buzgósága határozta el a királytól való elpártolásra; hogy 
annak védelme, s nem politikai változás és Bocskai fejede-
lemsége, s tán ezzel kapcsolatos ambítió s önzetes tervek le-
begtek előtte, sőt hogy a támadásnak törvénytelen térre té-
vedéseitől tartott, a hajdúk dúlásai pedig fájdalmasan han-
golták, s lépése a lelkiismeretes kebel aggodalmaival töltötte 
el: minden kétségen túl helyeznék ezt zsoltáraiban lerakott 
vallomásai, mik közöl még a következő verseket szövöm be : 

0 mi jóakaró istenönk, ki soha meg nem 
változol! ne engedd meggyaláztatni az te hívei-
det ez magyar nemzetben is. 

Majd azt mondják, hogy okoson felindítot-
tad őket, és benne hagytad legnagyobb szüksé-
gekben, prédára az idegeneknek 29). 

Minem úgy könyörgök, hogy meg nem ér-
demlenők, holott hallhatatlan *) bűnösök vá-
gyónk ; sem úgy nem könyörgök, hogy az mos-
tani felindult, f-'jedi lemmé leendő, és az ellenségtől 
most megvert szolgáknak nagy-jó voltát érdemét 
magasztalnám, mert ez is méltó te felségedtől 
büntetésre : ugyan ne higyje el magát, és ez sok 
istentelen népnek se kedvezzen ; 

dttoz sok mód nekül való dolgot ne cselekedje : 
De kedvezz, uram, az te nagy nevednek, ha 

mi érettönk káromlásban, gyalázatban jut ilyen 
rosszakért: / 

0 . . . öröktől fogva élt Jehova isten Jézus 
Krisztus ! parce populo tuo : kedvezz a te néped-
nek az te nagy nevedért! 

Minem Bocskai Istvánnak fejedelemségéért 
könyörgök, uram, en te szent felségednek; sem 

3S) Laczkó, Sárosp. Kr. 30. 1. 
29) T. i. az első csaták, az osgyáni, az edelényi, Básta György 

diadalmaival végződtek. 
*) Azaz : hallatlan. 

Toldy : Adalékok. ü 
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ez istentelen kemény nyakó ha jdúkér t ; sem az 
mi jámborság'Qnkért, sem hogy en Mózses próféta 
volnék, ki csak saruja kötelét sem ódhatnámieg 
(noha ö is bűnös volt) : 

Hanem az te nagy nevedért, uram uram, 
ne hadd anyaszentegyházadat minket is, gya lá -
zatra, balálra, prédára, útálatra ju tnonk ! 

Bocsásd meg bűneinket, téríts meg tehoz-
zád : hadd tudjonk megtérni; éltess : hadd éljönk ; 
vedd el az baromi képet róllonk az hét eszten-
dők, azaz sok nyomorúságos esztendőink után. 

S i smét : /" 
',< És, uram, akkef azt parancsolad hogy az 
mi erösségönk hallgatásban és reménségben 
legy(6n); és az mi lelkönket tűrés és szenvedés 
által b í r juk ; és hogy a ki mindvégig tökélletesen 
megmarad az igaz bitben vallásban, ez idvözül : 

Kéríők, uram, segéllj meg engemet, és tar ts 
meg örökké minden jókban. A d j erőt jóra, és go-
noszoknak eltávoztatására. 

Tudom, uram, meg nem bántatol ilyen igen 
méltatlan könyörgötől könyörgésemért , ki az 
zörgetést es kérést parancsolod és compiendálod. 

Segéllj, uram, és e lmegyek; i'-íA . Vés indú-
lok ; vígy kezemnél fogva, és lépem; tarts meg, 
és megtar tatom: 

Mert semmit senki nem vehet magának, lia 
onnan felyül nem adatik te tolled, világosságnak 
a ty já tó l ! 

Ily szent érzések közt tette meg a lelkiismeretes fér-
fiú május 2-kán a végső lépést. De csakugyan nem so-
káig élvezhette Bocskai, mint Fossler mondja, azon örömet 
bogy a legelső magyar főúr hozzá csatlakozott. T. i. Báthori 
hosszas betegeskedéstől és lelki kételyek és gyötrődésektől 
elkeserített életét, férfikora legszebb idejében,60-d. évében,júl. 
25. 1605 berekesztette 30). Temetésén jelen volt a felföldi ne-

30) Mint Istvánfi í r ja, s a Báthori Gábor által tétetett sírkő, mely 
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messég színe, s etinek élén a már fejdelem Bocskai István 3 1); 
a beszédet fölötte Báthori régi udvari papja, most tiszántúli 
ref. superintendens, Hodászi Lukács tartotta 32). — Báthori 
átpártolása a mozgalomhoz, és szinte nyomban bekövetkezett 
halála nagy feltűnést okozott a népnél, mely némi égi jele-
ket a szeretett főúr vég dolgaival összeköttetésbe hozni nem 
kételkedett 33). 

IX. Báthori hűsége azon valláshoz, melyben született, 
melynek oly mély és bensőségos kifejezést adott írásaiban, 
Péterfi Károlynak istentől elrugaszkodás volt; azon hűsége 
hazájához, mely, az ügyek törésre kerültével csak hosszas 
belső küzdések után vezette át végre is a megmentésre vállal-
kozott rokonhoz, s melyről az ogy Horváth Mihály, nem ol-
vasva is Báthori saját nyilatkozatait, méltánylólag emléke-
zik 34), Istvánfinak nem volt egyéb bosszúérzésnél, Péterfi 
szemeiben pedig öt háza szégyenévé bélyegzi! Amaz szerint 
„váratlan vala mindenek elölt Báthori elszakadása a király-
tól" : — tehát hűségéhez mind végig nem fért gyanú, s nagy-
nak kellett lenni azon oknak, mely Báthorit végre is elhatáro-
zásra bírta! S mely okokat hajlandó Istvánfi felvenni? „A 
harezok folytonos kényelmetlenségeit": de hisz ezeket egy 

így hangzik : Spect. ae Magn. D. D. Comiti Stephano de Báthor, Comit. 
Sümeghiensis, Zathmár et de Zaboleh Perpetuo Comiti, Heroi Magna-
nimo, Patri Patr iae inelyto, Musarum Maecenati benignissimo, paupe-
rum nutritori liberalissimo, Deo et hominibus charissimo, anno aotatis 
quiuquagesimo, Christi vero 1605. die 25. Juli i pie et sanete dofuncto, 
perpetuae gratitudinis ergo fratri (azaz bátyjának) de se optime merito 
Magnif. I). Gabriel Báthory moestus posuit. — Szirmay, Szatmár várme-
gye Esmérete I . részében a 104, 5. lapokon közöl két, latin distichonok-
ban készült s a nyírbátori templomban máig fennlévő omlékverset. 
Bethlen tehát jú l ius 27-két hibásan ír. — E k é p Laczkó e helyében : „Anno 
1608. 18. sept. Báthori István nagy haddal általjött a Tiszán Ecsedbiil 
taraczkokkal, és Tarczalra szállá" tollhibát kell sej tenünk. Alkalmasint 
Gábort kell érteni, miután ekkor más Báthori Ecseden nem lakott. 

31) Bethlen az id. m. VI. k. 339. 1. 
") loth Ferencz az id. h. 
") Laczkó, Sárosp. Kr. 30. 1. — Ilyekröl maga is tesz említést 

(1. alább zsoltárai XVI. töredékében). Hogy ö azokat máskép magyarázta, 
természetos. 

" ) Magyarok Tört. I I I . 376. 
6* 
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keletkező támadás csak nevelhette, bármely párton állt va-
laki, főleg ha Tiszán túl lakott. — „A németek gyűlöletét 
s az általok szenvedett s tűrhetetleneknek panaszolt méltat-
lanságok megbosszúlhatását" : de az e gyűlölet daczára végig 
állandó hűség megszegése annál inkább parancsolná e mél-
tatlanságokat tűrhetetleneknek Ítélnünk; És a Báthori által 
szenvedett bajokat a többi, az egész tiszai, Magyarországnak 
is éreznie kellett: egy egész tartomány szenvedése pedig, 
midőn bosszúért kiált, megmentést vár. — „Vagy a Calvin 
vallása öregbítését" : de köz ügy ez is ; és akkor honnan azon 
hosszú tűrés, mely csak minden korlátok áthágásakor szakad 
meg,másunnan,ha nem azon,míg lehetett, gáncstalan hűségtől, 
mely a lélek-árverések e jellemtelen korában kivételes volt ? 
— Istvánfinak ily psyehologiája mellett nem csoda aztán, 
ha így fejezi be lélekrajzát: „S ekép a különben főnemes és 
ősrégi nemzetségből származott e férfiú kevéssel halála előtt 
újításokra adta magát, és, amit annyiszor emlegetett volt, a 
becsületes élet fonalát a sírig nem nyújthat ta! Ennyire képes 
az emberi lélekben megfészkelt bosszúállás kiolthatatlan vá-
gya!" 8 5). Rendszerint ugyanezt variálják az Istvánt! után 
indúló jezsuita történetírók: senki sem cifrábban és szenvedő -
lyében tovább menve, mint ismét Péterfi, ki az előbbi író egész 
helyét átvévén, „méltó, úgy mond, hogy ha meg nem hal 
vala, előbb haljon meg, s dicsősége, melyet őseitől lopott, de 
magáévá nem tett, az emberek emlékezetéből kiirtassék" 3e). 
Eddigi előadásom felment minden e helyre tehető megjegy-
zéstől. De jó lesz ezekre is mindig emlékeznünk, valahány-
szor jezsuita történetírót használunk. 

X. S most általmegyek fennmaradt munkáira. Első az 
említett csonka „ Tjyxlau, mint maga nevezi egy helyt, mely, 
úgy látszik, jó szerkezettel bírt. Szigorúan dogmatikai, pole-
mizáló természetű, mihez képest nem ritka benne a más fele-
kezetek, különösen az unitáriusok és katholikusok megtá-
madása ; többször igazságtalan: de ez igazságtalanságnak is 
kútforrása tiszteletes, levén ez nem-mindennapi theologiai 

,s) István fi Regni Hung. Hist. Colon. 1724. 506. 1. 
*8) Curia Judicum Regni Hung. Tyrn. 1726. 83. 1. 
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tudomány, erős meggyőződés, és mély vallásosság. Különben 
az előadás nem értekező, hanem rövid mondatokban állító, a 
biblia módjára, helyenként emelkedett és költői, s ömlengő 
mint Zsoltárai. Ezeket ugyanazon mysticismus lengi át, mely 
a középkori monasticus szellemmel egy, s a század vala-
mennyi protestáns énekköltőit jellemzi : azon bűntudat 
t. i., mely alap nélkül a legnemesebb kedélyeket is gyöt-
röt te ; az emberi gyarlóság érzése, mely isten közvetlen 
segélyére szorul, hogy képes legyen ne csak a vallás igaz-
ságait felismerni, hanem az isteni parancsolatokat követni is ; 
az önerő és önbizodalom teljes hiánya, melyet a protestáns 
dogma a munkás erkölcsösség rovására ápolt,, s minél 
fogva az ember nem az erénytől, melyet gyakorolhatni 
nem hisz , hanem egyedül a megváltó érdemétől vár ja 
igazúlását; és végre azon keresztyéni alázatosság, mely az 
emberi méltóság büszkítő, s nemes és nagy tettekre erőt adó 
érzését teljesen megsemmisíti. A Dávid nagy istenéből Bátho-1 2 j ,, f | 
rinál csak a bosszúálló maradt fenn, az ő mindenható jóságos * 
istenéből egy rabok haragos kényura ; az isten képire terem-/ I J 'A 
tett emberből, s a Dávid istenbeni bizodalmon alapúié bátor- ) j - „ 
ságából s boldogságából egy, minden nagyságot nélkülöző ! 

érzésekben nyavalygó emberféreg. E szerint teliát ez ömlede- T 
zések hatása leverő inkább mint emelő, s a költő szánakozást 
gerjeszt inkább, mint részvételt. Ez örömtelen tartalma és 
szelleme a Báthoriféle zsoltároknak, melyek, fonákjai a Dá-
vidéinak, csak formájok által emlékeztetnek a zsidó nagy 
hymnusköltőre ; s még is érdekeseknek tartottam arra, hogy 
legalább töredékesen közöljem, mert illustrálják és kiegészí-
tik azon képet, melyet másutt e kor vallásos költészetéről 
vázoltam. Még szerkezeteikről kell megjegyeznem, hogy 
hiányzik bennök azon egység, mely Dávid énekeit müvekké 
a lakí t ja : t. i. az egy-egy eszme teljes és kikerekített kivitele, 
úgy, hogy azonegy darab is könnyen többekre osztható, 
amint egy eszméről másra átmegy. Részben mindazonáltal a 
belső összefüggés hiánya tán csak látszólagos, és annak tulaj-
donítható, hogy számos közbeeső ív hiányzik, mi által több 
zsoltár összeolvad, az egyiknek a vége, a másiknak az eleje 
nem levén meg. S azért alig adhattam mutatványúl egésze-
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ket, hanem csak részeket, töredékeket, a szerző érzése, gon-
dolatköre és előadási módja kitüntetésére. Elfeledém meg-
mondani, hogy néha deákra megy által, a szentírás különféle 
részeiből szőve be helyeket e nyelven; a 65. 66. 67. számok 
egészen deákul vannak. 

I. 

Örökkévaló méltóságos, áldandó, teljes szent báromság, 
egy bizony igaz úristen ! 

Vallom előtted magamat bűnösnek en szegény bűnös 
ember, ki az bűnösök között elsőbb vagyok, ki vétkeztem 
csak te ellened en istenem! 

Választott fiad lévén, magamat megrútítottam sokkép-
pen, és az sárban feküdtem szabad akaratom szerént, mint 
az tékozló fiú. 

Naponként is pedig, napról napra, bántalak uram, és 
búsítalak sok undok bűneimmel en utálatos ember: tégedet 
nem szeretvén úgy, az mint felséged parancsolta. 

Te pedig szerettél engemet ó en biu *) istenem! 
Hívásod előtt elrejteztem, kegyes intísid előtt fileimet 

bedugtam: 
Megunalmaztam felségedtől, Te pedig en hív istenem, 

minekelőtte felkiáltottam volna, bűneimet megbocsáttad, meg-
szabadítottál. 

Megmentettél nyavalyáimból, és szerettél engemet. 
D e ha még azokat hatalmaskodni hattad volna rajtam, 

az kiket netalán bűnnek sem tartottam, régen az kárhozatra 
jutottam volna. 

Vétkeztem, vétkeztem, uram, az te szent parancsolatid-
nak ellene, és az te törvényed ellen éketlenől és kamissan cse-
lekedtem, kinek rútságában most is undokól fetrengek és do-
hoskodom. 

Teneked, teneked, uram, csak egyedől vétkeztem, és te 

*) A hiu formával gyakran él Bátliori, söt legtöbbször, hü, hív he-
lyett ; de fordul elé a hív, söt a hívséges is. Hogy ped'g a hiu-ban az u nem 
a e-nek graphikai változata, a többször eléfordú1 comparativus hiúbb is 
bizonyítja. 
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előtted gonoszt cselekedtem, hogy igaznak találtassál az te 
szent beszédidben, és meggyőzz mindeneket az te igaz idle-
tiddel. £ 

Teneked, teneked, uram, vétkeztem egyedől, s azért val-
lom meg keservessen, kérvén tégedet, liogy az te kegyelem-
igéiö igaz beszédidröl, uram, emlékezzél meg irgalrnassan 
ig^retidben. 

Es meggyőzettessél az te igaz itiletedböl való haragod-
nak idein mitőlönk tieidtől, nagy bűnösöktől. 

Az Jézus Krisztus által való esedezésinkben, igaz eskü-
éseddel való, ingyen való igiretid szerént *). 

Vétkeztem, vétkeztem, uram, s naponként is mint gyarló 
mag vétkezem ellened, kikért életemben való kesergést vá-
lasztottam magamnak, és az on lelkemnek sürőséges fohász-
kodást. 

Szívemnek pedig holtig való penitencziát, de az te segít-
séged által, ki nélkül semmi jót nom cselekeszlietönk. 

De íme, uram, sokszor mint megesem utamban, kiből 
ha ki nem vennél, oda halnék, megsenyvedvén, büdösülvén. 

Nem érdemlem, uram, ajándékidnak nagyságit; mél-
tatlan vagyok minden irgalmasságodra, uram; legkissebbikre 
méltó nem vagyok. 

Az mire, uram, teremtettél vala, azt en általhágám, sok-
szor az mit en tollem kívántál volna méltán, azt en felséged-
nek meg nem adtam. 

Igaz szívvel vallom, hogy mikor en bünt cselekedtem, 
az helyett felséged en velem jót cselekedett. Mostan is így 
cselekeszel, uram, velem. Et quasi parturiens alloqueris me 
Domine mi. 

Ja j , uram, ennekem, és ja j , j a j ! 
Ki hiúbb, jobb, kegyesb, irgalmasb nálladnál, senki bi-

zony nincsen. 
Sok külömb-kitlömb jóra való intésidre nevotséggel fe-

lelt m (azaz csak elmúlattam, filém mellől bocsáttam). 
i/ 

*) Quamvis hunc locum ita etiamsintelligo, ut vineas cum judicar^s, 
hoc es t : cum tu juste Judex recte judicas omnes Alios hominum, vincas, eic 
hoc est vincaris a nobis miseris peccatoribus merito filii tui per spiritum 
sanctum. C. S. B. m. p. 
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Éktelen bűneimben zengéssel nyugodtam. 
Az bűnnel megterheltetett napokat vigassággal mulat-

tam el. 
Isteni jelenést mutattál, és intettél engemet álmomban 

is, kit en nem vöttem csak előmbe is! 
Mely ez vala, vajba megismerted volna az te megláto-

gatásodnak ideit etc. (Ezt azért írom ide, hogy álmomban 
volt az ideje, láttam ez szép álmot, kit isteni látásnak tartok, 
mert szentírásból áll). 

Noha, uram, megrettentem, de ismeg vétkeztem, mint-
hogy mostan is éjjel-nappal külömb-kiilömbképen vétkeztem, 
mint Ádámnak utálatos bűnös magva. 

Eltem mint dög és mint bolond, éltem mint bódog, ma-
ga *) bódogtalan. 

Öttem s ittam, de bizony ízetlenöl emésztettem meg. 
Semmit felségednek nem tulajdonitottam, haragodat 

noha tudtam, de ismeg hamar elfelejtettem. 
Semmi jovaidról illendőképen hálákat nem adtam, se-

gétségre, az mint kellett volna, nem híttalak mint kegyelmes 
uramat, édes atyámat. 

Úgy segítségre nem híttalak, az mint kívántad volna, 
érdemletted volna, en is tartoztam volna vélle. 

Felebarátimmal egyenetlenül éltem, atyámfiaival szere-
tet nélkül voltam, és minden parancsolatid ellen, uram, vét-
keztem ; s most is, ó en gyarló bűnös, vétkezem. 

Fertelmes bűnökkel megraktam testemet, és éktelen 
élettel gyönyörködtettem magamat, s ezt mondottam : Őrölj 
en lelkem, örvendezz szívem, és vigadozz ó en életein ; az bűn-
ről pedig és isten haragjáról meg nem emlékeztem. 

Gonosz tanácsimnak és éktelen életemnek, gondolati-
mon való szabadakaratos járásimnak mind beit adtam; és> 
úgy mint bolond tétova búdostam. 

Ifíiúságomnak szabadságos állapatját látván magam el-
hittem, és külömb-külömb éktelenségekre indúltam, és sok 
bűnöket cselekedtem. 

Fá j immár nekem, ki szántalan sok bűnöket cseleked-

*) Noha, ámbár. 
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tem, és mostan is mint Ádámnak magva cselekeszem napon-
ként ! Munda me stb. 

Ha rendszerént vétkeimet számlálni kezdeném is, en bi-
zony nem tudom, de te en istenem, szívemet, lelkemet és ve-
séimnek rejtekét is jól látod, tudod. 

Naponként való vétkeimet, te uram, jól látod, az eltit-
koltakat jól ismered egyedől, uram. 

Es az mely bűnöket bűnnek sem tartottam, avagy nem 
is tartok gyakorta, azokat is te tudod, en uram, s en istenem. 

Es engemet csak egyedől czirkálsz, ó en üdvözítő hiu 
istenem. 

Nincs semmi oly bün, kiből valami dögöt nem vontam 
volna magamhoz, mert legkissebbik parancsolatidnak megsze-
gése is az embereket megrútítja. 

Hol pedig minden parancsolatid ellen való cselekede-
tem, ó en istenem! 

Szent iunepidbcn felfualkodtam, hiába való életben 
múlattam, és részeges tobzódó nyugvásban foglaltam ma-
gamat. 

Hypokrita szolgád voltam, nem becsöllöttelek, sem 
szerettelek úgy, az mint kellett volna. 

Mikor sanyargattál, haragudtam ; feddettél, s nem vöt-
tem ; tanítottál, nekem nem tetszett. 

Elöüdőt nem gondoltam, és jövendő jórul nem gondol-
kodtam, nem elmélkedtem. 

Hamissan szent neved sokszor hiába vöttem, az mit fel-
ségednek voveáltam, fogadtam, azt meg nem praestáltam 
adtam. 

Hazugságot szóllottam, és magamat tökélletosséggel 
hizlaltam felséged ellen. 

Nincs jóról való gondolat bennem, gyakorlatossággal 
képmutatással gyakorta szolgáltam és szolgálok felségednek. 

Az testnek nyilván való cselekedetét cselekedtem, és 
annak gyümölcseit meg nem öltem: benne elébb-elébb 
mentem. 

Ha jót valamikor cselekedtem, de rút életemmel meg-
mocskoltam, és mint búdosó bolond, úgy éltem. 

Sőt ha felséged nem oltalmazott volna, és nem oltal-
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rnazna : ez világon nincs anni bűn, oly, kit nem cselekedtem 
volna. 

Undok vagyok, uram, felséged előtt, az föld sír alat-
tam, az nap, hold és csillagok, és az ég homályosok az en 
bűneim miatt. 

Az Krisztus koporsójába magával eltemetett bűneimet 
fejemre kaparom. 

Bünt bűnre hajtok, azból halmot rakok, kiket mint az 
bika fejemre hányok, és alatta úgy bömbölök. 

Az ebekkel sem érdemlenék uram, en kenyeret érde-
mem szerént; de jó vagy, és ó jó vagy te, ebkölykeken meg-
könyörülő hiu úristen. 

Nem vagyok, uram, en méltó fiadnak hivattatnom, pe-
széri állapatot sem érdemlek : 

Sőt menj el, uram, en tőlem, mert bűnös ember va-
gyok en. 

Az égre nem méltó szemeimet felvetnem, az te lakó 
helyedre; sem hogy az föld engem tartson, hordozzon, ki az 
te lábaidnak zsámolyszéke. 

O iffiú en bolond, és teljes életemben nyavalyás ! ki 
veszen ki mind ezekből engemet ? 

En nyomorodott utálatos bűnös vagyok, mogrothatandó 
por: élek úgy mint bűztől megsenyvedett dög: asszonyállat 
havi kórságos ingéhez hasonló igazságos férfi. \ 

Te pedig, Jehova isten, en uram és en istenem, örökké 
élsz, megmaradsz)öröké és öröké. 

Immár hát en mit cselekedjem ? Az úr szövétneket 
gyújtott, gyújt is naponként: keresi a kik bűnökbe bele fat-
tanak! leszállott meglátni az en életemet; és az úrnak irgal-
mát nem érdemlem ! S mire adjam magamat, ? 

Méltán ő felsége fiának magam nem hivathatom, mert 
nem illik fiúhoz jól tött atyjával versenkedni. 

És felnevelt atyjának bosszújára járni, haragra in-
gerleni ! 

Az atyákban szokott lenni az haragnak, az fiakban 
pedig az engedelemnek. (így). 

Micsoda pedig az úr emberekhez hasonlítván, és mely 
nagy az úrnak haragja az bűn ellen ! 
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Nem s 'égyenled-é az felséges atyádnak mondanod, nem 
szégyenled-e előtte megállanod a mondanod : Atyám, atyám ! 

^jaj mely hiábavalóság az ember ez világon, és ez világ min-
den ő díszességével egyetemben. 

Nincsen, uram, jobb nálladnál, és az te félelmed vége 
minden kazdagságnak. 

Az prófétának intése szerént, és a szent Jánosnál való 
biztató hagyomásod szerént, megvallom bűneimet, el sem 
tagadtam, sem tagadom is. 

Álnakságimat, hitetlenségimet és semminemő vétkei-
met, kiket, uram, nállomnál is jobban látsz. 

Ihon fejemet kezedben hoztam, bűneimet tőlled bálvá-
nyok eleibe nem vittem, sem is viszem (te velem lévén). 

Szabad vagy velem: valamit cselekeszel, megérdem-
lettem, megérdemlem, holtig meg is érdemlem. 

Csak te benned bízom: teneked éneklek, és az te neve-
det segítségre hívom. 

Az te igiretidben szánj meg, uram, engemet, ments 
meg, gyógyíts meg engemet, és enni nyavalyákban ne hagyj 
elesnem, ne gyaláztassam meg az te boszúságodra. 

Szent lelkedet ne vedd el tőlem örökké, kinek nincsen 
bánattal való ado nánya. 

Add meg üdvözítő Krisztusodat! Lám magad igirted 
az ó és új testamentomban, ugyan önnön maga által, vég 
nélkül, minden igyeinkben, bűneinkben. 

Válaszd el, uram, válaszd el az en igyemet az nem 
szent nemzetségtől, azaz az pokolbeli ördögtől: ne uralkod-
jék en rajtam soha: és ne pofazhasson arczúl engem szegé-
nyedet, mert egy szegény árvád vagyok enn. 

Ki nem enmagam teremtettem magamat, s nem tu-
dom metszek *) születésemmel, uram, ha velem nem leszesz ! 
mert en bünt vettem rám, de le nem vethetem róllam nállad 
nélkül. 

r 
Es adj ennekem szegény kutyakölyöknek az te aszta-

lodról lehulló morzsalékodba, ó en reménségemnek örökké 
való gyámola, kegyes reménye, díszessége, szép öröme mind 
örökkön örökké Ámen. 

*) Metszek (a kéziratban : meccek) azaz : mit tegyek, 
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Ó dücsőséges méltóságos en uram, teljes szent három-
ság úristen, teljes az ég és az föld az te dücsőségeddel! 

Ki engemet teremtettél semmiből, irgalmasságodra, sze-
mélyedre, hogy engemet megtartanál örökkül és örökké. 

/I0 k Adok, úristen, fe'ségodnek nagy halákat, áldom az te 
szentséges nevedet minden javaidért mind örökké. 

Áldom az te nevedet minden javaidért, kikkel engemet 
megáldottá], és tartottál az te bőséges áldomásidból, csak ten-
nen magadért cselekedvén velem ingyen való kegyelmot. k 

Mindeneknek felette, en uram és en hiu istenem, adok te 
szent felségednek áldást, báláadást, lelkembeli javaidért. 

Ki mint Ádámot, Évát, azonképen engemet is, mindon 
enni sok istentelenségimből, nagy bűneimből előhozál. 

Megkeresél és helyemre állatál, az irgalomnak bélire, 
ingyen, híven, kegyelemből, szerelmedből, velem jól cseleke-
detből, méltatlan voltomra. 

r 

Ar és üdvösségre való méltó fizetésem nélkül szerettél, 
en uram s en istonem, engemet. 

Felvöl az porból és az földről engemet, holott atyám és 
anyám engemet elhattak vala. 

Sok szántalan bűneimért el nem vesztetté], veszede-
lemre jutnom sem engedtél, kiket cselekedtem, s naponként, 
óránként, szempillantásonként cselekeszem. 

Ez után sem hatsz el engemet, en biu istenem uram, 
mind világ végeiglen semmi szükségembe. 

Ki enn-legkissebbik bűneimért is mogérdemleném az 
poklot, de, felséges bíró, felséges közbejáró lévén, te vagy az 
en hiu istenem! 

Hova fussak azért az megharagudt igaz istentől, ha 
nem az megkönyörült, megengeszteltetett igaz istenhez, ki 
irgalmas, kegyelmes is. 

Ki en uram és en Jehóva Jézus Krisztusom engem el-
te velyedett juhocskádat nyájadban hátadon visszahoztál. 

Naponként is az te szent atyádnak jóvoltából és nagy 
irgalmasságodból hátadon bordozsz, míg beviszesz az örök 
életben, szent lelked által : 

r 
Es megtartasz örökkül és örökké absque dubio. 



IV. B Á T f l O I i l ISTVÁN MINT ÍRÓ. 77 

Kiben, uram, bizony semmi kárt nem vallasz vala, ha-
szinte mételyes juhod nem voltam volna is! 

De te szent és irgalmas vagy, ó, nagy irgalmó Jehóva! 
ki szereted az mi lelkeinket, és legelteted az te szent mezödön, 
örökkül és örökké. 

Mostan is pedig nem nézed bűneimet, hanem velem 
bajlakodol és dajkálódol; 

Nem hatsz elvesznem, az emberi nemzetnek szerető ura, 
hiu istene, ki szereted az Izraelt az Krisztus által. 

Engemet, uram, érdemetlen bűnöst megsegítettél szent 
lelkeddel bűneim közepett, megmelegítettél szárnyaid alat t : 
úgy, uram, az mint az jó anya tyúk szokta fiait tollai és 
szárnyai alá gyűjteni, szorítani, melegével meleggetni. 

Noha en nem az egek és az föld ellen vétkeztem, ha-
nem te ellened, uram istenem, és te felségedet naponként 
bántom, é3 bántottam is, külömb-külömbféle bűneimmel. 

Megfordítál engemet, és fellceresél szent szerelmedből; 
nem hagyál elromlanom az en nagy nyavalyáimnak idejín. 

Tudom, ó nagy irgalmó hiu isten! ezután is mostan is 
felséged ezent cselekeszi velem, halálomnak óráján is, és 
mindenkor, és minden késértetpimben. 

Megmutatod hogy isten és nem ember vagy, az em-
berré lőtt Jézus Krisztusért. 

Hogy valakik benned bíznak, el nem vesznek, el sem 
hagyattatnak, meg sem gyaláztatnak, uram ; mert te jó és hiu 
isten vagy, uram isten. 

Megmutatád, uram isten, az árváknak és özvegyeknek 
irgalmasságodnak jótéteményit! 

Az szegényeknek jovaidat, az nyomorúltaknaksegétsége-
det, és mindenekhez jóakaratodat, kegyes könyörőlö voltodat. 

Megmutattad, mert nem hiába teremtetted az emberek-
nek fiait. 

Megmutattad, mi kegyelmes atyánk, az keseredettek-
nek magadat, az te kegyességedet az szegényeknek. 

Vígad uram ez okáért te benned az en lelkem; ha pe-
dig, uram, valami marhámban gyönyörködnél, azt te előd-
bon hoznám jó szíből. 

De ilyent sem hozhatok, mert magam sem magamé va-
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gyok. Az egek és az föld, s az tenger is és ezeknek teljes 
voltok tieid és tetőlled fondáltattak. 

Nem szükölködöl, uram, semmi íiélkül, de en szűköl-
ködöm felséged nélkül, és hogy mondottad hogy kérjek, s 
megadattatik : kérek, de engedjed hogy kérhessek, uram. 

Mondottad hogy keressem s meglelem: keresem, de 
így, ha felséged indít és segít. 

Parancsoltad hogy zörgessek: azt cselekedem, uram, 
de te felséged segélljen és tanítson, quia vana salus hominum. 

Ó úr Jehóva! mit adhatnánk mi teneked, ha mí ben-
nönk is csak az magadét koronázod meg ? Bizony, uram, soha 
en az te jótéteménidről elege/bdő hálákat nem adhatok, söt 
meg sem tudom köszönnöm jó módjával. 

De noha gyarló bűnös vagyok, de az te szent segítsé-
gedből igyekezem teljes életemben, felséged segétvén, hálá-
adó szolgád lenni, örökkül és örökké Ámen. 

III . 

a velem leszesz, uram, és segítesz, soha több is-
tent sem vallani, sem segítségre híni te kivöllötted nem aka. 
rok, sem senkiben bízni, és segítségro híni. 

Kinél sem igazb, sem hiúbb, sem dücsőségesb, jobb sem, 
sem méltóságosb isten nincsen, soha sem (is) leszen. 

Akarok azért elvettettetett lennem, uram, az te ajtód-
nak küszöbe előtt, hogysem az istentelenekkel együtt ural-
kodni (noha en is nem angyal, hanem nagy bűnös vagyok). 

Mert nincsen jobb nevű az egek alatt, kiben nekem üd-
vözülnöm kellene, hanem csak az úr Jézus Krisztus neve ; 

Kinek szent neve előtt égieknek, földieknek, és pokol-
belieknek térdek meghajolnak. 

Bizony, uram, en legkissebbik jótéteményedért hálá-
kat nem adhatok. 

Mindazonáltal dicsirlek, áldalak, magasztallak, en 
uram, teljes szent háromság, egy bizony, irgalmas, élő Je-
hóva isten ! 

Csak felségednek, uram, adassék minden istenhez illő 
igaz tisztesség, dicsiret és dücsöség örökkül örökké. 
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Az en üstököm, uram, csak az te kezedben vagyon, és 
az en nyakam az te szentséges talpad alatt legyen, azaz ha-
talmad alatt, 

Es nem az büdös pápának talpa alatt, ki mind testi és 
mind lelki módon (noha ők tagadják) de magának kívánja. 

Az en liberum arbitriumom, szabad akaratom, servum 
arbitrium legyen, uram, azaz hogy ne hagyj, urain, az en 
szabad akaratomra engem. 

Vagy kívánom en, vagy nem, hanem szent fiad által, 
szent lelkeddel, vezérelj, vigasztalj, erősíts holtom-óráiglan ! — 
akarom is Amen. 1 "'" • * 

IV. 
v~ 
Tudom en, hiu igaz istenem, nem gyönyörködöl az en 

veszedelmemben, mert tied, uram, minden testen az biro-
dalom. 

Szabados szent úr vagy, uram, mi rajtonk. Annak oká-
ért ha megölsz is, uram, te benned hízom. 

Te benned és tőlled vagyon az mi életönk, de mi től-
lönk vagyon veszedelmönk. 

Nem vagy te, ó isten, az hamisságnak akarója, és nem 
lakik te előtted az gonosz. 

En szegény bizonságot teszek, mert igaz vagy miuden 
te utaidban : és valaki reád bízza magát, az bizony soha meg 
nem csalatkozik. 

Nem te vagy, uram, oka, az bűnnek szerzője sem te 
vagy, uram isten. 

De te vagy, uram, az jóknak adója, és az üdvösségnek, 
minden érdemem nélkül. \J 

V. 

Te vagy, en uram, en istenem, nekem esedezöm, szói-
szólóm az te szent atyád előtt, kinek nevénél több név nem 
adatott az ég alá, kiben üdvözölhessünk, csak az te neved, 
Jézus. 

Kinek szent nevében, égen, földön, pokolban valóknak 
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térdek meghajolnak, kinek isteni szent székire támaszkod-
tam egy edől; ; 

Kinek szent nevének dicsiretének, dücsöségének min-
denkoron őrölök, és az te igaz vallásodnak kiterjedésére, 
hirdetésére, szent atyáddal, szent lelkeddel egyetemben, szí-
vemből őrölök, és szüntelen örvendezek. 

Tudom on, hívséges és igen igaz istenem, az teged tisz-
telöket (te jóvoltodból) megtiszteled, és az teged megutálókot 
megutálod. 

Ki, uram, nem igazakéi t jöttél ez világra üdvözíteni, 
hanem az hamissakért, mert az egész világ gonoszban vagyon ; 

Nem elveszteni, megitélni, hanem megtéríteni, üdvözí-
teni : holott secundum dictum tuum domine, nem az egészsé-
gesnek való az orvos, hanem az betegnek. 

VI. 

De en, hiu istenem, en mindenkor csak az te irgalmas-
ságodat várom éjjel nappal, mert te igen jó, bő isten vagy, 
sok irgalmó, nagy türö, kcgyelmő, könyörőlő. 

Jobb ezokért nekem egy nap te előtted nyomorganom 
ekklézsiádban, hogysem sok napig virágzanom az bitetlenek 
között. 

De kérlek, uram, kémélve, kegyessen sujtolj ilyen szegé 
nyedet, mert csak tied vagyok en, egy és szegény vagyok enn. 

Mert választottam, uram, elvettetettnek lenni te előtted, 
hogynem fényleni az hitetleneknek gyölekezetekben. 

Mert, uram, noha láttatol néha idegen dolgot magadtól 
cselekedned, de az alatt az te tulajdon dolgaidat cselekeszed 
és viszed, uram, véghez. 

Es mindenekben igaz itileted szerént cselekeszel, ha 
minekönk ki nem nyilatkoztatod is. 

Ha az fák tővel állanának fel, az föld rám bunílna, az 
ég rám szakadna, az teremtett állatok arczczal rám támad-
nának is; 

De még is, uram, egy csepp szent véred nagyobb min-
den bűneimnél, és ugyan nem kárhozom. 

Ha megölsz is, uram, ugyan csak benned bízom, ha 
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nem tudom mire juttatsz is, ugyan csak te vagy az en üd-
vezítőm! , ( 

Kiben az atya is ten örök idők előtt választa minket, 
bogy csak te általad üdvözölhessünk, és nem senkiben 
egyébben. 

Erről tesznek az próféták és az egész ó és új testamen-
tom bizonságot, hogy valakik csak te benned bíznak, el nem 
vesznek, hanem örök üdvösségek leszen. 

Te vagy az tanácsos iste n, ki az atyának kebeléből alá 
jövel hozzáqí7es mindeneket n ekönk megjelentél, kinél több Ph 
soha senki az atyát nem látta, ki neki egyszülött fia vagy. 

Es csak azok ludák meg az istent, a kiknek ingyen 
való szerelmedből megjelenté'), és szenteiddel is prédikáltat-
tad, hirdettetted. 

' T 

Mostan is csak azok ismerik meg, uram; mely te tisz-
tességedet az hitetlen pápa magának akarná tulajdonítani, és 
azért ront, gyűlöl minket, hogy mi ezt ő neki nem adjuk. 

Tanácsos és erős isten vagy, mert mikor kifogyonk ta-
nácsonkból erőnkből mint Jozsafát király, és nincsen kire 
szemeinket vetnönk; 

Akkor minden emberi segítsíg nélkül levén, é3 az em-
berekben megfogyatkozván, csalatkozván, csodálatosképen 
örökké való isteni erőddel, az te nagy nevedért, gondolatonk 
kivül és érdemönlcnok felette, várásonk reménségönk kivül 
megsegítvén megtartasz; 

Megoltalmazsz, megmentesz, tanácsot is jót adsz: Jöve-
tek en hozzám minnyájan, kik bűnnel megterheltettetek, és 
fáradoztok : en megkönnyebbítelek titeket. Y 

Valakik, uram, tolled tanácsot kérdőnk, s megfogadjuk, 
tolled megtartatonk, m p g som szégyenőlönk örök szégyennel. 

Örökkévalóságnak atyja vagy, quia tempóra et quae-
cunque existunt, a te, per te, et in te existunt. 

Az te szent országodat te teremtetted atyáddal szent 
lelkeddel egy istenségben, három szent személyiben. 

Es nyerted szent atyádtól meg minekönk érdemed ál-
tal mint közbejáró személy, ó igaz erős isten és bizony ember ! 

Adományéi pedig te sajátodat adtad mint erős Jehóva 
isten. 

Toldy : Adalékok. 6 

l'o £ 
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Örökkévalóságnak atyja vagy, ki az örökkévaló or-
szágra újonnan szülöd, gyarapítód, tartod, tá piálod, oltalma-
zod az te keresztyén anyaszentegyházadat, róllonk gondot 
viselsz, és az te szent a tyádnak bemustrálsz. 

^ Elvevén az erős fegyveres ördögnek raj tonk való ha-
talmát, te ó legerősb fegyveres: ötet megrontád, ragadomá -
nyát elosztád, és az meghervadhatat lan és rothadatlan koro-
nát fejőnkben felteszed, uram isten ! 

Örökkévalóságnak atyja vagy, ki öröktől fogva szent-
atyáddal szent lelkeddel együt t uralkodál, mikor sem 
ég, sem föld, sem vizek, sem szelek, sem semmi mozgó élő 
és éltető elementomok nem valának. j,4ti* 

Békeségnek fejedelme vagy, ki az megbaragudt között 
és mi köztönk emberi nemzet között, kik kárhozatnak fiai 
valánk, örök békeséget szerzél, mind isteuiséged szerént, 
mind emberséged szerént in una persona, érottönk közben 

já róvá lől: perfectus Deus, perfectus homo. 
Esedezönk az Atyánál, tanítónk, k i rá lyonk, mesterönk, 

paponk és prófétánk mind örökkön örökké! 
Söt megöletett, eltemettetett, mennybe felment, feltáma-

dott, áldozatonk, jó illató kedves drága citron lől mi érettönk. 
£ 

VII . 

Ne játszodozzanak, uram, velőnk az istenséged károm-
lói, ellenségi, tegedet megcsúfolván mi bennünk az ö bolond 
ságokból : 

Sőt lássuk meg mely hatalmas istent vallok en az ke-
resztyénekkel egyetemben te segítségedből. 

Mert, uram, nem fér az on vétkem egy fontban az Jé-
zus Krisztusnak csak egy csepp vérének harmadrészével is, 

Mely nem csak az enyimet, de széles ez világnak ször-
nyű vétkeit meghaladja. 

Cselekedjél véllem irgalmasságot, uram, az te jó ked 
vedben, és ki isten s nom ember vagy, ne pusztíts el bűnei-
mért engem kiáltó bűnöst, az Jézus Krisztusért, ki isten és 
ember, kit, uram, te bizony soha nem cselekedtél, $em cse-
lekeszel is örökké. 
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En, uram, az te szent kezedben ajánlom lelkemet teste-
met és mind a kikkel bírok te általad, és minden keresztyén 
híveidet, anyaszentegyházadat, abba való tagokat. 

Ha drágább marhám volna, uram, lelkemnél is, te reád 
merném bízni: ez okáért örökké reád bízom, uram. 

Cselekedjél, uram, ez után is nagy kegyelemmel velem, 
ki ezelőtt ötödik nyáron 18. augusti veteris calendarii az ko-
porsóból hozál fel. 1599. 

Sem az sérbe *), sem pokolba, sem eltemetésre jutnom 
nem hagyál, és ez mai napig, mikor eztfrom, hog^ 1604. írom2), r '' - ' jUÍ> 

nagy kegyessen megtartottál, és kezemben való más fájásom 
ból is szépen orvosság nélkül meggyógyítottál. 

Sőt sok előszámlálhatatlan jókat velem cselekedtél, s A 
naponként, uram, cselekeszel velem háládatlannal, antequam 
ad te clamarom. Annakokáért áldom dicsérem, uram, az te /A-
drágalátos szent felséges nevedet, ki kiáltásomnak előtte meg-
hallgattál, segítettél, és íme most is éltetsz. 

Ki mindennél nagyobb jótéteményed, hogy lelkemben 
s elmémben is éltetsz, és az pokolbeli ördögnek elrontani 
nem engedtél, sem engedsz soha is, uram, az te nagy nevedért. 

Könyörgök, ne jőj itiletben velem szegény szolgáddal, 
mert egy élő ember sem igazíttatik meg, uram, te előtted. 

Te neked te neked, uram, vétkeztem egyedől, és előtted 
gonoszt cselekedtem, hogy az te beszédidben megigazíttassál, 
és győzedelmes légy azokon, a kik teged hamissan itilnek 
és meg is győzettessél az mi köuyörgésénktől, az mi uronk 
Jézus Krisztus által. 

Kivel és szent lelkeddel élsz, uralkodni, örökkön örökké 
Ámen. 

VI I I . 

Uram uram, ki en kegyelmes istenem vagy, és en édes 
oltalmam, kőváram, erős tornyom ; 

Elfeledkeztél-e vég nélkül, uram, en róllam szegény bű-
nösről, és te teremtett nyomorék férgedről, avagy, uram, aka-

V -

9 Sírba. 2) „Veter. Calend." 
6* 
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rod-e megmérni igazságod szerént az en nagy számlálhatatlau 
bűneimnek sokasságit, uram, en ellenem. 

Elfogyott-e hát, uram, a büntűl megijedt félemlett em-
bernek segedelme: az segítség-kérőnek uom adatik-e kegyes 
válasz, és az régen kiáltó nem hallgattatik-e meg ? 

És az te segítségodi'n! való j ó szándék valljon s nemse-
gít tet ik-e meg tetőled, uram ; és az megtérésre te általad ada-
tott jó igyekezet (ki te munkád) félbe hagyatik-e, nem erősít-
tetik-e, nem vitetik-e véghez az te erődből? 

t 
í m e en szegény bűnös régen kiáltok, és az enn meghall 

gatásomat halasztód az en bűneimért, jól tudom, de azért 
j ó m r a fordítod, elhittem. 

Bizony, uram, igen megfáradtam; még is várom az ke-
gyelmes választ derék szerént, k inek zsengéjével engem hi-
tem és várásom felett való könnyebbséges örömmel látogat-
tál, k iér t neked örökké való hálákat adok. 

IX. 
' i . f 

Enn Ádámnak magva szempillantásonként utrunque vét-
keztem, s vétkezem holtomiglan : elannyira, uram, hogy zúg-
nak en bennem az bűnök mint az folyó vizek, és fortyognak 
mint az örvényeknek tekergő megszorulássi; felhányódnak 
mint az köveken sebességgel folyó vizek. 

Mely mi Jézus Krisztusonkban lakozik, szent atyjával 
egyetemben, az szent lélek úristen, 

Mely mi Krisztusonkkal egyetemben összeköt minket 
az szent lélek isten hitönknek általa, nem külömben, mint az 
fejőnket tagainkkal, avagy az szőllővesszőt az sző)!otőké,vel, 
avagy az asszonyállatot jámbor férjével...;) 

De még ennél is inkább összeköt 'es láthatatlanképc-n 
egyesített, 

Úgy annyira, hogy immár nem mí hívek élőnk immár 
hanem Jézus Krisztus él mi bennönk. 

Lelki módon egyesített minket, egyesít is az szent lélek 
minket az Krisztussal naponként, és az ö bőséges minden ja-
vait származtatja mi reánk. 

Úgy mint az főből az tagokra, az szöllötőkékböl az vesz-
szőkre jő az éltető nedvesség, és az mint az asszonyi állattal 
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az férfi egy test vér lévén, gondviselések is egy minden ja-
vokkal egyetembe: 

Tgy immáron, noha me^'áradott az btín, feljül áradott, 
feljül bővölködik az kegyelem az en minden bűneimnél: ho-
lott az kegyelem feljebb bővölködik az bűnnél, kikkel bán-
talak és bántottalak, 

Ennekokáért szíből lélekből kcrlek, en kegyelmes 
atyám, az en Krisztusom itilőszéki előtt,(ki minden itiletet szent 
fiadnak adtál) ne hányjad szememre az en nagy és rút bűnei-
met, álnokságimat. 

Az en uram Jézus Krisztusnak áldott szent nevéért kér-
lek, ki önnön magára nekem megeskütfc, ki, tudom, meg sem 
változik soha: 

Mert az isteni végzés erössen és tökéletesen áll erős fon-
damentomon, tudja ez úr az övéit kik legyenek. 

Venite ad me omnes quicunque laboratis et onerati es-
tis, ego reficiam vos etc. 

j 
an~ rwSfj 

Gyújts fel ("szíveinkben az te szerelmednek tüzét, 2 ^ 
hogy teged szerethessünk, ki minket örök üdök előtt szeret-
tél, és elkészíted magad mi érettönk, szerethessünk tegedet, 
te általad felebarátinkat, és gyümölcsöt teremthessünk sze-
retet és szenvedés által. — -

Igaz félelmedet adjad, uram, ßzivönkbe mint atyádfiai 
nak, hogy, minthogy engemet szeretsz, en is szerethesselek, 
félhesselek, segítségül híhassalak, csak teged uram istenem ; 

Igazán is ismerhesselek, az ó és új testamentomnak igaz 
magyarázatjának rendi szerént. 

Adj erőt, uram, az jóra, gonoszoknak eltávoztatására, f C j f r 

hogy láthassak jó napokat. 
Nyelvem tartóztathassam te általad gonosztól, ajakim 

álnokságot ne szóljanak. 
Hanyatoljak, hajoljak el az gonosztól, és cselekedjem 

jót, kereshessem az békeséget, és azt megnyerhessem ; 
Legyenek az te szent szemeid, uram, en rajtam, és az 

en könyörgésemre nyitvákfszentséges fileid. T ' * 
Legyen az te ábrázatod az gonoszokan, hogy eltöröljed 

őket, és nevezeteket Az földről. 
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Adj erőt, uram isten, jóra : igaz hitbe, jó vallásban vé-
gig megmaradjak, jó lelkiismeretben, csendeszségben, lelki 

jókba gyaporodást, te benned végig megmaradást ; 
Az te jó lelked vigyen engem az jó útra, és viseljen 

engem nyavalyást kedved szerént minden en cselekedetimben, 
hogy te benned örökké örvendezzek. 

J á r j anak tábort, uram, az te szent angyalid körölettem 
kik őrizzenek, vigasztaljanak, bátorítsanak, uram isten, te 
általad, mint felségedet az kerben. 

XI. 
Uram, uram, uram, no őröljön rajtam az hamisságnak 

lelke, és az en véremen az hitetlen ne őröljön, ne hízzék meg 
testemmel lelkemmel az hazugságnak lelke. 

Ne mondjon vigaságos éneket az mi nyomoi'úságinkon 
vigadván az ördög, s az ő tagjai ne kaczagjanak en raj tam 
kik noha sokszor vétkezőnk, de te benned bízónk. 

Mert azt mondják, az hitetlenek: nincsen isten. Ne vallj, 
uram, értem rossz férgedért ily nagy mérget, boszúságot, ék-
telen, ok nélkül való gyalázatot, káromlást, kissebbítíst az te 
nagy nevedért. 

Mert noha, uram, néha magadtól idegen dolgot cseleke-
szel, azírt mindazáltal hogy az te tulajdon dolgaidat végbe 
vigyed, mert te akkor is szenteltetel mikor az bűnöst meg-
bünteted : 

De azért, uram, az te irgalmasságod minden cselekedetid 
felett vadnak. 

Az te juhocskáidnak esetek ne legyenek, uram, te 
nállad megszámlálván, kiket, uram isten, melegítvén táplál-
tál ez óráig ifjúságokban szent kebeledben, és az te tövis ko-
ronádon legeltettél: 

Es itattad az te oldaladnak általöklelt forrásának hí -
vösítéséböl, vizéből, megelégítvén szentséges, áldott, piros 
drága véreddel. 0 mi istenönk és örökö3 uronk! 

Éa az kikéit teremtettél, ne utáld meg bűnökért her-
telenséggel uram, az te szent teremtésedre, sokságó könyö-
röletedségedre nézvén, hertelenséggel ne vesd el, uram, 
előlied. 
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Sőt tarts meg minket tieiclet te benned, és nem senki-
ben, ki haragod közt is szent irgalmó isten vagy. 

Mert olyan vagy, uram, mihozzánk mint az méh, ki . 
noha megcsíp, de lépes mézet béven ád kicsiny csípésért és 
az ö csípésének sebébe senki meg nem hal. 

Ne fordíts el, uram, szent orczádat mitőlönk s tőlem 
t • ' / fő bűnöstől nyomorulttól, ki az m'zők előtt megnémólál, 

orczádat cl nem fordítád az pökdösők előtt, és az arczól 
csapdosást és kékeket örömmel viseléd mi érettönk. 

Ne gyűlölj, uram, bűneinkért minket, cselekedjél irgal-
masságot mivelönk, és dicsiretet mondonk, uram, az te nagy 
é3 szent nevednek nemzetségről nemzetségre mindörökké. 

Nyisd meg, uram, az en számat, hadd dicsirjen minden 
üdöben, és az en szívemet lelkemet tisztíts meg, hogy egye-
temben álmomban is veled beszélljen, elmém csak róllad el 
mélkedjék, gondolásom te róllad legyen. 

Az en ajakim szólják az te nagy dolgaidat, nyelvem 
hirdesse az te csodálatosságidat, örökké csak tegedet szólja-
nak beszélljenek az en ajakim. 

Hogy házám népeivel és minden hozzám tartozókkal, A. 
uram, minden üdöben mindenek felett csak teged dicsirhes-
selek, áldhassalak: ne múljék, uram, félben az enjó igyekeze 
tem, ki csak te tolled vagyon : 

És a/ki teljes életemben benned csak egyedol bíztam, re-
méljem, maradhassak meg oltalnyA alatt minden ellenségimtöl 
végiglen Amen et iterum Amen. 

XII. 
A W . 

Uram egy pálczával jöttem ki az en atyám házából, és j , / 
íme seregekkel bírok; azaz mezítelen jővén atyám anyámtól, 
és íme felségednek örökös társoddá töttél, en jóakaró kegyel-
mes uram, fejedelmem, holott (követvén szólok) az ebekkel 
disznókkal sem érdemlenék sorsot. 

Kérlek, uram isten, vezérelj boltom órájaiglan, és az en 
kimenetelemnek ideiben is, hogy vehessem hasznát az te 
szent vallásodnak, és igaz igiretidnek. 

Mert te vagy, uram, az en istenem egyedöl, kőváram, 
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bástyám, és mindenem, erössígem, erössítöm : bizonyos nagy 
reménségem. 

Add meg, uram, add meg ismeg az megújító szent lel-
k e t , ^ , az te szent lelkedet, adjad az szent jegyeket is.-még 
erősségemre: szent lelkeddel tégy bizonságot bennem örök 
üdvösségemre. 

Ne vegyed el, uram, töllom ilyen drágalátos szent java-
idat, ajándékidat, és noha így ostem, no vess el engem az te 
szent szemeidnok ingyon való tekinteti elől. 

Es ne szakaszsz el az te szent szerelmedtől, szentséges 
jóvoltodtúl. 

XIII . 

Elhivín azt kétségnélkül, en szép Jézusom, hogy ba 
erőd nem volna (ki erős isten vagy), engemet nem biztattál 
volna az te szent szép igaz igireteddel, 

Annakokáért, uram, jó ennekem itt megmaradnom, kit, 
uram, végiglen engedj meg ennekem. 

Elhittem, uram, en azt teáltalad, hogy engemet az te 
szent személyedre nem teremtettél volna, és u j óbban az ha-
lálból fel nem vöttél volna: 

r 
Es az te drága ismeretedre nem juttattál volna, és drága 

ajándékiddal nem legeltettélMvolna, ha velem irgalmasságot 
cselekedni nem akarnál, ki szereted az tieidnek lelkeket, és 
elfedezed az bünt az penitentiáért: 

Ki semmit nem teremtettél az mit gyűlöltél volna: de 
kérlek, uram, ne késsél. 

Nem vagy te, uram, az veszedelemnek akarója, sem oka; 
ki nem gyönjmrködöl az mi veszedelmönkbe, de az hamis 
nem lakozik, uram, te előtted. 

Mi tőllönk vagyon veszedelmönk, és csak te benned va-
gyon, uram, megtartatásonk, üdvösségönk. 

XIV. 

Valameddig az okos lélek tagaimban lakik, és szent 
lelked bír engemet, nem leszen nekem te küvölled más istenem. 

VjltdtU 

lO A. 
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Tc leszesz nekem megszabadítom, atyám, uram, oltal-
mom, megszabadítom. 

Enn életemnek teljes öröme, az en állásomnak virágzó 
gyönyörösége, jó illató gyönyörö harmatos illatja, lelkemnek 
csendessége, illatozó mezeje, reám alvó bűnösre vigyáz ójál-
vásomnak el nem linó őrzője :JJákobnak igen igaz bin istene ' ff 
ura, keresztyéneknek atyjok. 

Teneked) mondta az en lelkem: Megkeresem az en uram-
nak színit, és megiíjólást csak ő benne találok. 

Megnyitom magamat, megnyilatkoztatom szívemet, és 
az lidvösségnek királya bejő az en kapumon, ki az ö szent lel-
kének kolcsával megnyitja szivemet, megsepri Krisztus véré-
vel lelkemet, és megmossa, öjttözi, rigaija sebeimet. 

Do még is, uram, volna egy kis könyörgésom, és ha lel-
tem volna kedvet kegyelmet te előtted, az te szent szemeid 
előtt, vedd elő alázatos könyörgésimet, esedozésimet; 

Es a kik neked kedvessek, életemben elődben öntvén, 
hallgassa^: meg. 

Ne vess meg, uram, engemet az en életembe li sok fer-
telmes bűneimért, és az elmúlt napiért, estveliért étszakaiért is-

Es az en gyarlóságos sok esetim, tíram, uram, ne űzze-
nek el ellőled engemet nagy szegényt. 

Ez világ ki gonoszságban vagyon, és parázna világ, ne '-ft)./! 
szakaszszon el, uram, tolled, holott az ember nem csak hajló 
afbünre, deugyan mind bűn tététől fogva talpiglan. 

Adjad adjad, uram, ennekem mindenkor, vég nélkül, 
szent lelkedet: O en atyám istenem, az en uram Jézus Krisz-
tushoz való szerelmedért viselj igazgass engemet mindörökké 
utamban bizonyos reménséggel, reménségem kivől. 

Adjad, uram, az en lelkemnek örök csendességét, lelki-
ismeretemnek igaz örömét, úgy hogy ha kesergek is, te ben-
ned az úr Jézus Krisztus bő vére meggyökereztessen, és te 
benned végig megállhassak. V~~ 

XV. 

Semmit, uram, érdememért nem kérek, mert az en ér-
demem sulyok fejemre, akasztófa nyakamban, pokol lel-
kemben. 

4 3 l 
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Hanem az Jézus Krisztusban való igiretidre emlékez-
tetlek, melyet esküvéseddel megerősítettél, ki arra kötötted, 
uram, magadat, bogy valamit az ő szent nevében kérek, az te 
akaratod szerént megadod cnnekem. 

Az te bívséges beszédidőt úgy tartom, hogy ha az kár-
hozatnak kapuján vo'nékis , hátra rántanál uram ; ha az ha 
Iáiban volnék is, megelevenítenél, melyet en velem sokszor 

A^Ú cselekedtél uram, kiváltképpen az ötödévi nyáron, kiről ír-
tam, írok is, szólok is míg élek. 

Narrabo opera domini in regione vivorum. 
, Az ég, az föld elmúlnak (megváltoznak), de az te be-

g szédídben egy pont meg nem változik. Nem is megyen az te 
beszédedbe semmi te hozzád vissza hiába, haszontalan. 

Semmi nem, uram, az ou kérésem egyéb az szent lélek 
istennél, az Krisztus Jézus által való fogadásidért, és az ö 
szent érdeméért. 

Kinek szentséges vezérlő doctorsága nélkül semmi va-
gyok, és haszontalan; 

Annakokáért gyönyörködtess, uram, engem szentiolked-
del örökkön örökké te benned. 

Hihessek csak te benned en istenemben, és igazán vall-
hassalak, qui es trinus et unus . 

Új életre vezess, uram, engemet,vidám tekintető Jehova 
Jézus Krisztus, ki az kegyelemre mindenkor kész és vidám 
kedvö vagy, uram; szentlolkeddel oktass, taníts mind végigion. 

Ne éljek en immár többé, engedjed meg szent lelked-
del, ölhessem meg en testemet: élj csak te úr Jézus bennem, 
ne regnáljon soha nálam halandó testemben az bűn, ne ural-

/ i k o d j é k soha mi rajtonk. 
A*.t\«yi X y Segéllj uram szent lelkeddel, adjak Hálát míglen leszek 

ez világon igaz hittel, áldjalak édes lélekkel. 

Hogy mikoron en kimúlom, 
Láss jó szemmel, en istenem; 
Szólj szépen és fogd en kezem, 
Mosolyogván, en (idvösségem. 

Mondd ezt nekem, édes uram ; 
Szólj így, szentséges megváltóm: 
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Hogy te vagy csak en oltalmom, 
En istenem, üdvözítőm. 

Az te urad, kiben hittél, 
Bíztál és reménlettél, 
Lásd meg az en tenyeremmel, 
Oldalammal lábaimmal. 

Jőj be az en országomban, 
Légy velem az paradicsomban, 
Kit en az en szent véremmel 
Elkészítettem örökösök 

Teneked is, többeknek is, 
Megszerzettem, készöltél is, 
Nem moät, öröktől fogva is, 
Bennem voltál választva is. 

Nem néztem álnokságidat, 
Nem néztem nagy bűneidet, 
Cselekedtem ezt magamért, 
Őrölj örökké ezekért. 

Dicsirtessél, uram Jézus, 
Ki meghálál ó úr Krisztus, 
Ez nap, nagypénteken, Jézus, 
Eltemettetél, úr Krisztus, 

Mi értőnk, s azért áldott légy, 
Dicsiretes, szentséges légy, 
Áldott, áldott, szentséges légy, 
Mindenek közt te áldott légy. 

XVI. 

Nővé fat készít bárkának, 
Híre sincs az vízözönnek, 
Hinn Nővé az úristennek, 
Es igaznak találtatok. 
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/ 

Megigiré Ábrahámnak: 
Fiat ád vén gazdasszonnak, 
Hinn istennek beszédének, 
Vén jámbor meg sem csalaték. 

r 

Isten ezt mondá : Ábrahám ! 
En vagyok az erős isten, 
Elégséges mindenekben, 
Erős vagyok földön mennyben. 

J á r j en előttem cltodbe, 
Neked s magodnak istene 
Leszek, kegyes őrizője, 
Most és örökön örökké. 

Jegyed neked imez legyen : 
Fiad mikor neked leszen, 
Kit megadok teneked enn, 
Metéléssel jegyes legyen. 

Ez frigy en köztem meglegyen, 
Es te közted erős legyen, 
Te magaddal egyetembon, 
Nyolczad napon törvény legyen. 

Hogy az ti férfi gyermoktek, 
Nyolczadnap környolmetszessék 
A kik ezt nem cselekednék, 
Az nép közöl kiíratnék. 

Az isten népei közöl 
Kitörletnék, azok közöl, 
Lelke ö számlálások közöl, 
Távol lenne nyáj ok közöl. 

Oka mert ez megutálta, 
Frigyem semminek tartotta, 
Völle élni nem akara, 
Szerzésemet mert megunta. 
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Izsák világra születők, 
Víg Izsáknak nevezteték, 
Kinn Sára megmosolyodék, 
Kit nem hittem, megadaték. 

Izsák immár nevekedék, 
Új parancsolat adaték, 
Ábrahám hogy már áldoznék, 
Izsák fia megöletnék. 

Nagy hit lön az Ábrahámba, 
Mert igiretben ez vala, 
Hogy őtet szaporítaná, 
Mint az égnek sok csillaga. 

Engede ő az istennek, 
Kedvét keresé urának, 
Mert jobb engedni istennek, 
Hogysem ez világi embernek. 

Hinn ennek az szent Ábrahám, 
Maga igen vén Ábrahám : 
Elmegyek en, megáldozom, 
Konczra fiamat vagdalom. 

Ez ő nálla elhitt vala, 
Hogy fiának az ő liamma 
Nagy emlékezetben maradna, 
Istennek igazságába. 

Hogy csak hammából fiának 
Az igiret megadattatnék, 
Isten szava el nem múlnék, 
Erős isten cselekednék. 
r 

így liigyen minden az úrnak, 
Atya fiú szentléleknek, 
Az teljes szent háromságnak, 
Kik segíttetni kívánnak. 
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Ezt az keresztyen nem mondja: 
„Elkésett az úr utába" ; 
Sőt magába meggondolja: 
Nem késik az úr dolgába, 
Jővén eljő oltalmára. 

Nyomorúságba ha esik: 
„Nem jő az úr, már nem kellek, 
Módját nem látom en annak, 
Gondjára volnék az úrnak". 

Jővén eljő, e's nem késik, 
Neked meg sem fogyatkozik, 
Csak higyj, meg nem csalatkozik 
Reménység, nem szégyeneszik. 

Sőt ba az úr késendik-e, 
Ne ejtsed magad kétségbe, 
Várjad, nyomorólt éltedbe 
Megsegít, csak légy jó hitbe. 

Azt tudod-e hogy te érted 
Káromlatná, te miattad 
Az népektől, te végetted 
Az úr magát, csak te oktad ? l) 

Minden szegény örvendezzen ! 
Ez ének mostan zendőljön 
Szent háromságnak filiben 
Dicsiretben, tiszteletben! , / 

XVII . 
Valljon ki fáradott, munkálódott értőnk az teremtésben 

fáradás nélkül való munkával '? 
Valljon ki hatalmával teremtetek jTz világ, ki által lő-

nek mindenek, és ki viseltetik avagy ül vala az vizeken, hogy 
mindez világ megállhatna, jó rendbe formába lenne, emberek 
felruháztatnának okos lélekkel, isteni Ázent értelemmel ? 

*) O k - t a d ? talán mint : mi-att-ad ? 



IV. B Á T f l O I i l ISTVÁN MINT ÍRÓ. 95 

Uram, kinek állónk mi drágábba te nálladnál, ki egyet-
lenegy szerelmos fiadnak nem engedél, értőnk adád ez világra 
oly nagy kínra, hogy általa üdvözölnénk, kicsoda elégségesb 
oltalmonkra te szent felségednél ? 

Kedvezz, kedvezz, uram, az te bűnös népednek, mine-
könk vétkeseknek, és nekem fő bűnösnek, felséged koldussá-
nak, ez világon mindennél bünösbnek ! 

Hogy ez megtessék : liogy nem csak az kenderrel él 
az ember, de minden te beszédeddel, az ki az te szent szád 
ból származik. 

Mert, uram, csak az te igíddel él az mi lelkönk, testűn-
ket is csak az te szádnak erejével tartod, gyakorta még az 
elrendelted eszközök bor és czipó nekiil is szükségekben. 

Bántasd meg, uram, velőnk vétkeinket, és téríts meg 
minket, s megtérönk te hozzád. 

Bánd meg, uram isten, te js az büntetést, a?kit méltán 
reánk készítettél. 

Szánd meg, uram isten, rajtonk nagy-sokféle ostoridat, 
kémélj meg te nyomorék féi-geidet, szent fiadnak bő vérét 
tekints meg, miérettönk megholt Jézus Krisztust. 

Vezérelj, biztass, bátoríts, oktass, tanácsolj és segéllj, 
megerősíts, megszentelj, végiglen megtarts és el ne hagyj. 

Hogy hallgatásban és reménségben legyen az en erös-
segem. jv«. 1 ífev-c-l. 

Keresztyéni szent tűrésben, vigyázásban vigasztalj, 
tarts meg engemet. 

Oltalmazz az nagy haláltól, az örök kárhozattól. 
Az Krisztus vérével megmoss, uram atyám, szent lel-

keddel kenogess, szent igéddel bekötözgess, gyógyíts, szent 

Igaz isteni szerelem bírjon engemet, kit nem en, 
hanem felséged szeretett engemet. Szeress, uram, örökké, ad-
jad hogy en is szerethesselek tegedet, felebarátomat is sze-
rethessem. 

Adj fiúi szent szerelmet, engedelmet és rettegést, ne 
szolgai kárhozatos nagy félelmet, ad j isteni szent ismeretet, 
az ó és új testamentumnak igaz magyarázatja szerént. 
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Fénljék enn bennem az hitnek gyümölcse, ennbenuem, 
en uram, en istenem. 

Igaz és buzgó huss (?) szívet, jó lelkiismeretet, csendes 
szívet elmét, bátor lelket, szépséges életet, szép kimúlást, az 
örök boldogságot adj, uram, ennekem. 

Igaz isteni ismeret tündökljék mibennönk, és fénljék, 
hirdettessék te szent igíd búzádba beküldött igaz aratóid, 
predikátorid által. 

Engedjed meg, uram isten, bibessön(k) végig megmaradó 
hittel, erős buzgó reménséggel, nem úgy, mint az gyilkos ha-
zug lelkek, k ik hisznek, de csak ret tegnek; de mi mint 
fiaid, mi magonkhoz kapesolhassonk. 

Hogy ez mindeneknél nagy nyilván legyen, mert az 
tengereknek örvényiben megtarthatsz, sok háborúktul meg-
védelmezhetsz, és viszont egy kis tolesában bele ölhetsz. 

Ki en csak toged vallalak, most és eunekolötte is, egye-
bekkel is csak hozzád igazgattam, holott valami jókban va-
gyok, csak te általad élek, uram isten. 

Mostan is az en uram Jehóva Jézus Krisztust érdemet 
lenné nem teszem, segítsígednek általa, mert ha az halálnak 
adsz is, csak te benned bízom, de te, uram, segíts az en gyarló 
erőtel enségemet. 

Halálomért szent halála, érdememért szent érdeme, rút 
életemért szent élete, feltámadásomért feltámadása ; 

Megigazúlásomért feltámadása, temetésemért temetése; 
Hamisságimért ártatlansága, kárhozatomért poklokra 

szállása, ki en érettem az örökké való pokolnak gyötrelmi 
hez hasonló ként szenvede, mind lelkében testében, usque ad 
praefixum tempus. 

Sok gyalázatokat, gyalázatos halálnak nemét, sőt gya-
lázatos életet éltében 011 érettem és mi érettönk szenvede, 
tűre, mindeneket. 

Ez lön a mi érettönk való pokolra szállása, melyet min-
den emberekért, és főképen az hívekért cselekedéjL 

Pokolba alá nem szállá, limbust szemével sem látá, po-
kolból és purgatóriumból senkit ő így ki nem hoza, csak lel-
két atyjának ajánlá. 
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De isteni hatalmával, és az ö nagy érdemével poklot^ 
és az kárli ozat.ot, megrontá ö az nagy halált. 

r t — 

O en Krisztusom, az en kicsin gyarló hitemet építsed 
örökké való állhatatosságos fogadásoddal, nádszál sceptro-
moddal, keserves késértetimet negyven éjnapi késérteteddel, 
szívem teli fájdalmira serkedezzen szent oldalodból kiomlott 
szent véred. 

Arczól pökdösésed, arczól verettetésed, tövis koronád, 
az en örök balálban való fetrengésemért. 

Légy segítséggel, uram, immár, immár, immár, mert no-
ha megfáradtonk, do meg nem úntonk : 

Napot, üdőt, helyet nekf nem praescribálok, é3 módot, 
do to segéllj ily erőtlent, régen várót, tűröt és ehezöt. 

Igaz isten, aki tanácsot adsz, igiretet töttél, és paran-
csolsz, adj egyetemben erőt is hozzá. 

Mindenek előtt tessék meg en rajtam nagy bűnösön, 
legyek, uram, en az bűnösök példája őzben, liogy te kivölled 
való Jehova igaz isten nincsen. 

Ki nem aluszol, sem szunnyadozsz, Izraelnek királya, 
ki az Izraelt őrized. 

Senki jubocskáidat ki nem veszi kezedből, nincsenek 
az te ajándékid bánattal. 

Az te juhaid, uram, az te beszédidet hallgatják, kit en-
gedj meg, uram, ennekem is Ámen. 

XVIII . 

Hívónk, uram, teged szánkkal, de szívönk távol vagyon 
te tolled, és csak nyelvvel és nem szívvel tisztelőnk és lélekkel, 
mi hiu istenünket, jóakaró kegyelmes atyánkat. 

Eláradott mi köztönk, rend és személyválogatás nélkül, 
azjsaijjl az álnokság; az gonoszság felforr naponként, nincsen 
jól az dolog ez földön, mint az Lótnak Novénak idejekben. 

Nincsen ki jót cselekedjék, nincsen, nincs is csak egy is 
ez világon : mind haszontalanokká löttenek, és hiába valókká 
az embernek fiai. 

Az egekből prédikáltatsz, uram, csodáiddal ; jegyekkel 

Toldy : Adalékok. < 
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ez világon hirdettetsz '), kiknek mi nemliiszönk; megkemé-
nyítvén nyakonkat, az térésre semmi gondonk nincsen ; kinn 
az talponk alatt való föld sír, és magát tőlönk megvonta 2). 

Zsírtalanná tötted, úristen, az egeket fejőnk felett, és az 
földet soványnyá és keservessé, hogy az föld méltatlan hor-
dozzon, azonképen az ég ok nélkül harmatozzon. 

Szíveinket keserőségessé, testeinket fájdalmassá, erőn-
ket bátortalanná és félelmessé az járásra. 

Elménkkel nem bírónk, az álnokságos gondolatokban 
torkig úszónk, ó eun lépésemnek díszessége! 

Innen vagyon, uram, uram, hogy kiáltonk és meg nem 
hallgatsz, kérőnk és el nem veszszük, az mi cselekedetink 
ganéá és pókbálóvá löttenek: pókháló módjára levegnek ez 
földön. 

Nem úgy cselekeszszük a j j óka t , a<mint, uram, to pa-
rancsoltad, kikkel ugyan tartozonk mint érdemetlen szolgák, 
minden érdemi fizetés nekül. 

De még hypokri tajó cselekedeteket is (noha neked nem 
kedves), dc mint Akáb király sem cselekeszönk, kivel valami 
kis penitencziát mutatnánk. 

lei perelhet, igaz isten, teveled, ki igazb, nagy isten, te 
nálladnál ? Es valljon s micsoda az mi jó cselekedetinknek és 
érdeminknek jutalma érdemünkért: nemde egyéb-e balálnál? 

XIX. 
/ 

O en uram Jézus Krisztusom, cselekedjél az te örök isteni 
hatalmaddal végnekül en bennem, ki oly hatalmas isten va-
lid még az szent szűznek megszenteltetett szent méhében is, 
hogy az Erzsébet asszonnak méhében is megrepestetted az 
te isteni vigasztaló erőddel az gyermek szent Jánost, az te 
praeeur sorodat) hop mestered et. 

Végy be, uram, oltalmad alá, a ki bevöttél gondviselé-
sed a lá ; serkenj fel, kegyelmes uram, hozzám ; rázz fel en-

1) It t a lap stélzn, szinte Báthori kezével ez áll : r 1604. mense octí^T• 
et nor. in Várari fuerunt terrestria sigma multa praeteri t is annis. C. S. B. 
mpr." — *) I t t fö dindulások értetnek. ' ÍZt-\ * khjbl i - t t 

( f "" '" - ' 
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gom, kells fel az en bűnös mély álmámból. Látd-e, uram, rég-
tőlfogva m ut vesztegek mély büri(őü álmomba hortyogván. 

Most is te vagy, uram, nekem az en hiu istenem, s 
mind örökké is te leszesz. Nem leszen, uram, ne+rem te nállad-
nál, nekem több istenem, de te segíts, on hiu istenem, 
mindenekre adj erőt, ó on Jehova istenem. 

Odozd meg, uram, az en szívemnek köteleit, kenegesd 
lelkemnek sebeit, vidámíts elmémnek tömlöczös életét, for-
máld minden jóra gondolatimnak járását. 

Mert az szél ahhol akar, ott fú ; honnan jő, hova megyén 
nem tudjuk: így, uram, csak tetölled vagyon az meny/bői 1) 
az újonnan való születésünk. 

Mint az szélnek erősségét, az árvíznek sebességét meg 
nem bírhatjuk, és az tengerhabokat meg nem győzhetjük : 
úgy azon gondolatimnak elmémnek habjait az en erőmből 
semmiképen bizony meg nem bírhatom, meg sem tartóztat-
hatom. 

Úristen, te tudod, mert csak te vagy egyedül az en jó és 
hiu istenem uram, noha sokszor elestem és esem é[étemben 
mint ember :/úgy újíts'fel, uram, mind végiglen az en füstölgő 
csepőmet, és engem romlott nádacskát ne törj össze uram. 

Ültess le, uram, engemet is, érdemetlen t,ehező ebküly-
ket, az melyhez leültetted az napkelettől fogva napnyugatig 
valókat; Ábrahámmal,Izsákkal , Jákobbal leültek az teszont 
országodban az te asztalodhoz. Ez helybe, uram, nekem testi 
jók nem kellenek. 

Add meg, uram, ilyen szeretettel való kérésimet, kit 
szívemből lelkemből bocsáttam te hozzád, melyben nem any-
nyira testemért mint lelkemért esedezem, kiáltok : ne űzz el 
engem reád futót, ne vess el előlied nyomorék szogént, mert 
az te hozzád menőt, te, uram, ki nem veted* 

Hogy tegod minden keresztyének dicsii jenek, en is áld 
hassam szent nevedet, hogy mivelünk tűrsz minden sziiksé-
genkben, mi hijú 2) istenünk uronk. 

Mert esik te vagy, uram, az cn jó váram, istenem., oltal-
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mam, kiben minden iidcíben bizom, és reménlek, en istenem 
általad. 

Mindezek pedig, uram, nem en tőlem vadnak és lehet-
nek, hanem az te ingyen való jóvoltodból és kegyelmessé-
gedből, mely en bennem vagyon: kiért, uram, csak egyedől 
neked nagy hálákat adok, áldom szent nevedet; 

Azzal az tisztelettel, kiről az prófétánál azt mondod: 
tisztességemet másnak nem adom. Elveszszenek az istenek, 
kik az eget földet nem teremtették. 

Gloria in exoelsis Deo. 

XX. 

Tegedet uramat istenemet segítségei liílak: kérlek ne 
szégyenőljek meg, en uram, en hívségcs jó istenem. Segíts (si-
ess) az en segítségemre, oltalmamra, mert en istenem vagy te. 

Kelj fel, uram, kelj fel, ne aludjál, nc feledkezzél el az 
en mogszorongattatásimról, régtől fogva valókról és jöven-
dőbe való nyavalyáimról, szegénségemről ki sem aluszol, 
sem szunnyadozsz, Izraelnek istene királya,Ciki őrzöd az Iz-
raelt, az keresztyéneket. 

Mert, en uram, egy szegény árva vagyok és csak te ne-
ked hagyattatott, az szegénnek és árvának csak te vagy 
segél lője. 

Teneked teneked csak. uram, egyedől vétkeztem, és 
gonoszt te előtted cselekedtem, hogy meg igazittassál az te 
kezeidben, és győzedelmes légy az te itilőid ellen ; 

Es találtassál az te szent fogadásidban igaznak mi hoz-
zánk bűnösökhöz, ki így szólasz: Jőjetek minnyájan on hoz-
zám, valakik munkálosztok és megterheltettetek, enn meg-
könnyebbítelek titeket. 

Ki igrn igaz vagy beszédidben, azaz igiretidben, mert 
az ég és az föld elmúlnak, megváltoznak, az te beszédid pe-
dig el nem múlnak, meg nem változnak. 

Sőt könnyebb volna az égnek földnek semmijé lenniek 
hogysem az te beszédidben egy pont hiába múlnék. 

Mert te mondottad hogy az úrnak beszéde örökké 
megmarad. 

MlT.'ir 
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XXI. 

Te vagy, uram, az békeségnek fejedelme, ki az mi meg-
hűlt lelkiismeretünket szentlelkednek olajával kenegeted, és 
kötözgeted az te szent vérednek tisztító írivel az mi szívón-
két lelkűnket minden kétségbeejtő bűnöknek ellene; 

Nem hatsz rajtonk és en rajtam is hatalmat venni az 
elrontó késértetnek, ki jöttél az ördögnek cselekedetét elron-
tani ez világra. 

To teszed, uram, csendeszszé halálonknak óráján is tu-
lajdon őröddel hatalmoddal és az te érdemednek szentségével 
az en és minnyájonk lclkönket szívónkét; lágyítván az mi 
lelki nyavalyáinkat az te szent jó illató balzsamomolajoddal, 
az te szent nevednek olajával, evangéliomoddal, mely alá 
foly vala az Áronnak szakállán. 

Erős igaz Jehova isten vagy, kit torkom szakadtába 
minden eretnekek ellen kiáltok, ki az atyával, szentlélekkel 
egy erős egyenlő Jehova isten vagy, ki Ábrahámnak azt mon 
dád : En vagyok az erős isten. Ugyan ezent az első kötáblán 
való parancsolatid bizonyítják. 

To vagy az békeségnek fejedelme, kit szent Dávid el-
fogyhatatlan irgalmó istennek nevez, ki az embert és oktalan 
állatot tartod, kinek irgalmassága minden cselekedeti felett 
vagyon. 

De to vagy az igaz bosszúálló hatalmas Jehova isten is, 
ki az Fárahón való bosszúd megállásában magadat megszen-
teléd; az tieidet hatalmason megszabadítád, megmented, ke-
gyeimessen vezérléd útaikban, és bevivéd az Kánahánnak 
földébe, Ígéreted szerént letelepétéd, minden istentelenek el-
len, az tejjel mézzel folyó fődre, kiknek atyjoknak meges-
küdtél vala. 

Terullad, uram, az teljes szentírás, ó és újtestamentum, 
bizonságot teszen, hogy igaz isten s igaz ember légy. Az ó 
testamentom várt, az újnak megadattattál. 
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V. 
SZENCZI MOLNÁR ALBERT. 

1574—1633. 

Előterjesztetett jú l . '26. 1869. 

Szörény talontoma daczára Szenczi Molnár Albert, mint 
nyelvész és prózaíró, s főleg mint zsoltárköltő, századokra 
kiliató befolyással volt irodalmunkra; s mind ezért, mind ro-
konszenves egyénisége miatt, megérdemli, hogy részvétet 
gerjesztő mozzanatokban gazdag életét, a fennmaradt adatok 
erejéig, részletesen elbeszélljiik '). Szépapja János, mint Má-

') A fő, sőt egyedüli kútto, melyből meríthettem, Molnárnak saját 
munkái elébe vetett Előszavain, Ajánlólevelein, s némely kovés más bo-
lyéin kivül, melyeket mások is használhattak, vagy használhattak volna, 
azon becsos A l b u m, melyet gr. Kemény József a magyar Akadémi-
ának ajándékozott, moly 15'JD-töl 1613-ig hozzá írt eredeti lovelok s né-
mely más öt illető irományokból á l l ; s melynek alapján kísérlett meg 
egy életrajzot ugyancsak gr. Kemény , de azt csak 1604-ig vitte. 
Én egyenesen az eredeti Albumhoz tartottam m'igamat, s így ez élet 
folyama egészen más arezot öltött nál im, mint valamennyi előzőimnél, 
kik, Keményen kivül, róla írtak ; s minden mi eddig róla mondva volt, 
az is mi iiodalomtörtéucti tankönyvemben áll, hibás, vagy pontatlan, s 
a lényegesekben is hiányos. Hol ezokon kivül még ogyéb is használha-
tó volt, az a maga bolyén idézve van. — (Csak midőn o dolgozat sajtó 
alá volt menendő, kaptam meg Szabó Károly úr, az erdélyi múzeum 
nagy érd. .könyvtárnoka szívességéből a Hosten hiába hajhászott „Erdélyi 
Prod . Tár" VII. füzetét (Kolosv. 1837.) melyben Szallmtári Pay Zsig-
mond adja Molnár életét, használva Kemény József említett Albumát, 
melyet ü „Moluariana Colleetió" nak nevez, s melyről mondja : „Ezek-
ből vétettettok az itt levő tudósítások is nagyobb részint. Sőt ezekből 
Írat tathatnék egy bővebb és nagyobb biograpliiája is Molnárnak, ha an-
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tyás király katonája, a székelyföldről kiszakadván Magyar-
országra, a Mátyusföldén telepedett le, s itt a Dunára mal-
mot építvén, innen ragadt rá a „Molnár" név 2). Albertünk 
Szenczen, Pozsony vármegyében 1574. évi augustus 30 án szü-
letett3). Otthon vett első oktatás után, 158ö-ban tizenkét éves 
korában Nagy-Győrré, onnan 1587-ben Gönczro ment tanu-
lását folytatni, hol mestere Károli Gáspár épen a magyar 
biblia nyomatásával lévén foglalatos, őt ez íigyben gyakran 
átküklözte a visolyi nyomdába *). Ezután 1588 Debreczenben 
tanult 5), majd, bővebb míveltség utáni vágya, a még csak 

nak kinyomtatásához reménység lehetne. Sok szép és nevezetes adatok 
vágynák ezekbon, melyok a tudományos és vallásos dolgokra nagy vi-
lágosságot önthetnének, molyért Magyarország egy nevezetes tudóssáuak 
és régiségek búvárának (gr. Kömény?) igen helyes ezen Ítélete : „ Mííti 
lenne azokat monnél előbb világ eleibe nem bocsátani." V. I.— íme tollát 
ezt kí.-érlettem meg én. Szabó úr barátságából Pap Zs. kézi példánya 
is előttem fekszik, számos kézirati új toldalékokkal, de sem ezek, sem az 
életrajz nem nyújtott ú ja t (pár tény kivételével, ahol Papot idézem), 
mert közös kútfőből merí tünk. De nem használhattam, melyet Pap é 
Kemény ismert, Molnár önéletrajzát, mely a maros-vásárhelyi Teleki 
könyvtárnak egy ezím nélküli autograph eodexében foglaltatik ; (Kemény 
Új M. Muz. id h. 329.) ; nem Bud Péter két kéziratát ugyanott : Gellius 
Molnarianus, sen Miscellanea de vita, scriptis et peregrinatione Alb. M. és : 

Memoria Alb. Molnár (Bibliotbecae Sam. Com. Teleki P. III . 266. I. és 
Kemény az id. h.) : mert , fájdalom, bogy a m.-vásárhelyi könyvtár kin 
cseit használni lehessen, Marosvásárhelyt meg kell lakni, kivévén ha az 
embert Telekinek hí ják) . 

2) Bod Péter szerint, a M. Athénás 181. lapján. 
3) „Natus sum in oppido Szene Anno Red. bum. 1571. XXX. aug. 

die Lunae liora 8. matutina, quando adventantes paganae mulierculae ad 
hebdomadale forum, matrem nicam Vrsulam visitare solebant." Kemény 
Új M. Muz. 185!'. I. k. 329. 1. E szerint igazítandó meg minden más elté 
rő adat, Lampe, Bod, Benkö és másoknál. 

4) „Mely első kibocsátásnak szolgalatjában (a visolyi bibliát érti), 
akkori gyermekségemben is, részessé tött engemet az istennők gondvise-
lése. Holott az időben lábánál forganék az böcsületes embernek, Caroli 
Gáspárnak, az göuczi prédikátornak, az ki főigazgatója volt az kinyomta-
tásnak. Ez engem gyakorta az visoli nyomtató helyben kiküldött az ö tőle 
írott levelecskékkel" : í r j a az általa 1608-ban eszközlött második kiadás 
Ajánlólevelében. 

s) E sorban (N.-Györ, Göncz, Debreczen) említi maga bazai iskolá 
zásait a Postilla Scidtetica Ajánlólevelében ; más helyet pedig nem, noha 
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tizenöt e'vos ifjonczot 1589 Bécsbe vonta 6), honnan Piski Ist-
ván héthársi kapitánynak ugyanott 1590. oct. 10. kelt ajánló 
levelével, de különben pártfogó és pénz nélkül, még ez ősz-
szel a wittenbergi akadémiára ment ki7) . Első évben, végső 
szegénysége miatt, úgy látszik, immatriculálva sem volt "), 
és c jak szorgalma által nyerhette ki, hogy a következő tan-
évre, 1591. nov. 2 kán, rendesen beíratván "), egyszersmind a 
tandíjtól is felmontetett 10). De meg nem élhetvén ott1 1) , a kö-

Lampe Hist. Eccl. Kof. 743. 1. s u tána Benkő Transsilv. I I . 344. Kassán 
ós Váradon is j á r a t j ák . 

6) „Cum liic (azaz Bécsben) per aliquod tempus honostis literis 
operám uavasset" í r j a Bécsben, 1590. oct. 10-én kelt, őt külföldre ajánló 
lovolében Piski István. Levele az Albumban, melynek eredetiei lesznek 
egyszer mindenkorra értendők, ahol kézirat i forrásra hivatkozom. 

7) Vitebergában és Argontinában tanulgattam az tudományoknak 
kezdet i t : Post. Scult. Az „artes liberales' '-oket é r t i .— Hogy 1591-ben 
már künn volt, bizonyítja bátyja Benedeknek ez évi június '2. Witten-
bergbe írt válasza Albertnek segedelmet szorgalmazó levelére, melyben 
többi közt ezt í r j a : „Nehéz néven no vegyed, hogy illen szükségedkoron 
sémit nem küldhetünk, mert bizonyára hogy mink is szegények vagyunk." 
Azonban „míg en az levelet megírám, az apám kért három forintot-, azt 
küldhetem föl, annál többet sem. Vegyed jó néven, míg jobb lehet." Az 
Albumból egészen közölve Keménynél az id. h. 311. 1. 

s) Hogy mindazonáltal fel járt az egyetemre, az imént idézott levél 
o szavai világosan mutat ják : „Isten adjon minden kívánságod szerint jó 
előmenetolt az tanúságban" : ez utóbbi szó, t. i. azon időben „stúdiumot" 
(Molnár Diction II . k.) azaz iskolát is j e len te t t : „adák ütet tanúságra1-1 ; 
„mikoron a tanúságban tudományának miatta (azaz végette) verágoznék" 
(Nádor-God. 677.1.) ; az egyetemek pedig a középkorban Studium gene-
rale-nak is neveztettek. 

Eredeti schédája az Albumban látható. 
10) „2. Nov. Albertus Molnár, Szencinus Vngarus, gratis" : így 

van a wittenbergi egyetem anyakönyvébe beírva 159 l-ben L. Bartholomaei-
des Memoria Vng. 9.1. —A buzgó tanulónak folytonos megillető szegénysé-
géről bátyjának 1592-iki levele is tanúskodik, melybeu egy kölcsön kért 

forintot küld neki. A levél, kevés kihagyással, Keménynél az id. h. 311. 1. 
11) Hogy 1592. május 8-dikán még Wittenbergbeuvolt, tanúsí t ja egy 

itt s az nap kelt térítvény, melyben Johannes N. Szemciensis meg-
nyugta t j a hogy: „Tradidit mihi Albertus Szenczj hos libros in pátriám 
reforendos : 1. Novum Test. Graeco-Lat. Erasmi, 2. Históriám novi orbis 
Americae, A. Proverbialia Dicteria And. Gartneri, 4. Problemata Aristote-
lis cum Alb. Magni de Secretis." Az ilyet is jó tudni, mert az illetőnek 
olvasmányi körét mutat ja . 
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vetkezett évben H'idelberybm keresett szerencsét 12), tán mert 
ott magyar pártfogóik által tartott, tanítóságra és papságra 
készülő, számos protestáns magyar i f jak folytatván tanulmá-
nyaikat, ezektől, mit wittenbergi földiéitől nem nyert, sege-
delmet reméllt. Azonban ő itt, mint ott, talált ugyan baráto-
kat , de elégséges segedelmet nem ; s így a szükség öt 1593. 
májusban Strassburgba űzte 13). 

II. Strassburgban 1542 elején Hedio Gáspár tbeologia 
tanára egy ápoldát indítványozott, melyben jótékony emberek 
adományaiból városbeli és idegen szegény ifjak tartatnának. 
Ezen „Collegium Wilhelmiticum" nevet nyert iutézet mind 
a helybeli, mind más németországi akadémiák és egyházak-
nak számos job s embert adott. Ebben talált Molnár, saját fo-
lyamodására 14), mindjárt megérkezte után legalább élel-
met 15), egyik tanár ajánlatára pedig innen-onnan némi ap-

12) A 10) jegyzetben id. keletnap nélküli lovél már Heidelbergbe 
volt utasítva, s liogy ez 1592. végén íratott, Újfalvi Veresmarti Máté egri 
tanító postscriptuma bizonyítja : „Literas tuas misi Debrecinum, potens 
obnixe Dnum Tarazki ut tuam causam agerot. Quid profecerit, nescio ; 
nihil ad me de eo scripsit. Si non absolnit, ego praestabo ; absolutum 
et pro viatico tibi primo vere mittam. Tarnen ex meis etiam aliquid addam, 
quod nunc, summa inopia, negligo." Itt a tavaszra czélba vet t strassburgi 
út lesz értve. 

13) Elkészülvén Heidelbergböl, az egyetem rect .ra apr . 30. bizo-
nyítványnyal látta el (kiadva Kémény által az id. k. 312. 1), de mely nem 
mondja, hogy az egyetemen tanult, és csak földiéi tanúbizonyságára hivat-
kozva dicséri, és a ján l j a őt szegénysége miatt mindenkinek, ki őt segí-
teni képes. Nem is említi maga sem Heidelberget mint azon időbeli tanu-
lási helyét. L. a 7) jegyzetet . 

I 4 j T. i. ezt kérte a strassburgi akadémia elöljáróságától „Omnium 
studiorum nervis, imo etiam victu quotidiano deslitutus, eo importunitatis 
protrtidor, ut quando aliud perfugium nullum suporest, Vestram Ampli-
tudinem, tamquam gravissimum studiorum patronum, coníidenter appelltin 
pro meis necessitatibus. Quapropter obnixe reverenterque peto, ut V. A. 
me miserum advenam, et omni ope humana destilutum, suorum in numerum 
alumnorum aseribat." Keménynél is, 312. ak. 1. — (E folyamodásának fo-
galmazata a ,9) jegyzetbeli irattal együtt saját darabja Molnárnak az 
Albumban, a benne tett javí tásokra vonatkozó e jegyzettel : „Scripseram 
Argentinae A. 1593. mense Maio. Inscriptionem D. Philippus Glaserus 
mutavit", a Hist, prof., kinek tehát már megnyerte volt kegyét. 

15) Mert hogy lépése sikeres volt, egy 1595. martiusban sajátke-
züleg tett feljegyzése muta t j a , melyet azon ápolda alapítója leányának 



TOI DY FE1ÍENCZ. 

rólékos segedolmot 16), különben nem folytathatta volna pá-
lyáját, melyen még is annyira ment, hogy 1595. májusban a 
philosophiábau baccalaureus lett 17). Ez alkalommal a már is 
közönségesen kedvolt fiatal tudóst többen nyomtatott deák 
versekkel üdvözölték 18). Nem fizethetvén szigorlati díját, a 
senátus kötelezvényt fogadott el tőle, melyet később be is 
váltott ,9). Ugyanez évben tisztelkedett ö kegyeletesen, mint 
maga említi, Baranyai Decsi Jánosnál, kinek Közmondásos-
könyve neki utóbb oly nagy hasznára volt 2Ö). Ez évi augus-
tusban kirándult Genfbe is 21), hol az általa annyira tisztelt 
Beza Tivadarral, a calvinismus akkori első rangú bajnoká-

temetéséro az egyetemi rector által kiadott nyomtatott felhívásra vetett. 
„Huius pientissimao et bene de we mcritae matronae funus ego. cum 
quinquo aliis eiusdem collegii alumnis gestavi in coemeterium 8. Galli." Alb. 

16) Tanára Lang József egy, részére köröztetett íven mondja : „Quo-
niam obstat ei sumptuum, qui adstudia requiruntur inopia (az étel uem 
levén még minden), ne in medio hoc studiorum eurriculo suecumbere co-
gatur, viros bonos et bonaruin artium fautores ac patronos adolescentis 
optimi nomine rogatos etiam atquo etiain velim, ut qua parte possunt 
bis i/isius pratclaribus conotibus adesse, opemquo forre libentor velint" stb. 
június 15. 1593. Keménynél is 313. 1. — Ennek folytán történhetett többi 
közt, hogy Jacobus Liscovicius egy fél forintot küldött neki,s mástól szá-
mára egy köpenyt szerzett. L. Liscovicius levelét az Alb. 

17) Az Album belső tábláján üveg alá zárva látható borostyán ko-
szorúja, sajátkezű ez omléksoraival: „Corona mea lourea, multis aerumnis 
elsollicitudinibus inArgentinensilyeeoparta Anno Christil595. Mense Maio." 
— A tétel, melyro Molnár a vitában felolt, ez volt: Cur Dialectica sola 
generis nomen retinuerit et Logica sit dicta : non itom Grammatica ac 
Rhetorics." — Hártyára írt diplomája júl. 1. kelt. 

18) Négy ily nyomtatott carmen gratulatorium maradt fenn az 
Albumban. 

13) „Ego chirographo hoc meo tostor, debere me fisco Academiae 
Argentinensis libras duas argenti, quas per rerum mearum tenuitatem 
in probations Baccalavreatus numerare non potui. Promitto stb." Hogy 
beváltotta Ígéretét, mutatja épen eredeti kötelezvényének Albumában 
találtatása. (Az egész okmány Keménynél is, id. h. 314.1.). 

20) „Quem ante multos annos Argentinae adolescens observanler co-
lli" mondja Pi l l -ben Szótára második kiadásának előszavában. Hogy e 
találkozás 1595-re esett, kimutattam Munkáim I. k. 15(5. 1. 

' 1 Mint az Albumban fenmaradt kapujegy bizonyítja : „Par la porté 
Cornevin, du 13. jour du mois de Aoust l'an 1595, est entré Albertus Mo-
nard"stb, 
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val, megismerkedett 22). A visszatérőt jobb szerencse fogadta. 
Wentey Feroncz, Bocskai István titkára, ki ez időben meg 
fordult vala Strassburgban, jóállapotja felől értesíthetto Mol-
nár a tyját 2 3 ) . Úgy látszik tanítással keresett; Bocskainak, 
saját pártfogása alatt ott levő némely ifjú rokonait is segí-
tette tanulásokban, a miért szinte nem maradt jutalom nél-
kül 24). S ekép, noba bátyja útipénzzel kínálta, ha haza kí-
vánna jőni 25), Molnár azt el nem fogadta; folytatni vágyván 
tanulmányait, s kétségtelenül a bölcsészeti másod fokra, a 
magisteriumra, is készülvén; különben is helye levén még 
mindig az ápoldában, s koronként ajándékokkal is segíttet-

22) Ez nem szenved kétséget, ha Molnár jelenvoltát Genfben, buz-
góságát bitvallása, és tiszteletét Beza iránt tekintetbe veszszük, kit zsol-
tárköltészete egyik élőképéül is vo t t ; valamint az ennek gyengélkedésé-
ről barátja Kiigler Dávid által adot t hír, mely utóbbi novemberben men-

vén Genfbe, Molnárt ekép tudósít ja : „De Beza autóm quod seribis, equi-
dem seribis vorissime : vir tarn doctus, tain ministor verbi divini fidelis, u t 
nihil supra, cumprimum hue vonissem, gravi morbo afflictus iacebat, vir 
illó divinus. Sed rursus divino favento auxilio convaluit, et aliquoties con-
cionatus est, id qurd vehementer laetor, et tecum baud immerito commu-
nicandum putavi." 

23) Wentey t. i. haza térvén, Molnártól leveleket hozott, s most tu-
dósítja ő t : „Mihelt Szenczre ju to t tam, mindjárást az Kegyelmed a ty já t 
megkerestettem, hozzám hivat tam, az Kgld levelét megadtam neki, és 
együtt ettem ittam vele, a ; Kyld jó állnjiatja felől mindent megbeszélletlcm 
neki, kin igen örült." Gyula-Fojérv. 4. mart. 1596. 

24) Nem éitlietem máskép Wentey imént idézett lovelénok illető 
helyeit. „Kegyelmed az én kérésem szerint az i f jaktul szolgálatját meg 
nem vonta. . . Azt Kid nagy jól és okoson cselekedte ; mert az mely levo-
lot Kid onnekem írt, azt én asszonyom 0 Nagysága előtt megmagyaráz-
tam (t. i. Molnár deákul írt), igen jó néven is vette Kldttil, nem is leszen 
0 Nga Kldhöz háláadatlan érette ; én is pedig, ha isten halálomat halaszt-
ja, meg igyekezem Kidnek szolgálni, hogy Kid az én kérésemet híában 
nem hattá, hanem maga dolgát is hátra hagyván, nagy szorgalmatoson 
szolgált Kid nekik stb." A levél egyéb helyeiből kitűnik, hogy az i f j a k 
nevelője(„praeceptora l i), kikre bízva voltak, elhanyagolta őket stb. 

25) „Hamikor haza akarsz jőni , hát írd meg ennekem ; ha szükség 
leszen, tíz tallérig, avagy tíz aranyig, talállok megadásra (azaz visszafi-
zetésre) az jámbor uraim közt" í r j a Molnár Benedek apríl. 7. 1596. Egy-
szersmind küld neki feleségétől egy arany forintot, I lona húgától egy kez -
kenőt ; s kérdi vajon a Máté deák által (ez Veresmarti Máté volt) neki 
küldött egy fi tot megkapta-e ? 
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vén 26). é tűrhető állapat közepett váratlanul a legsúlyosabb 
megpróbáltatásnebezedett reá. Vagy hitvallását, vagy pedig az 
egyetemet, eddig szerzett barátait, s már-már másod hónát 
Strassburgot el kelle hagynia. Mióta t. i. az 1577. évi egyez-
ményi okmány (a híres formula concordiae) a Luther híveit 
Németországban szorosban összecsatolta, s az ezek és Calvin 
felekezete közti ellentétot teljesen constatálta, a birodalom 
több részeiben a kálvinisták véres üldöztetése s több iskolák-
ból kitiltatása következett. Strassburgban is kenyértörésre 
került köztök a dolog. Molnárnak nyilatkoznia kellett: ö 
rendületlenül Calvin mellett állván, a bújdosást és Ínséget vá-
lasztotta. De a mód, melylyel tanítóitól s a Vilhelm-collegium 
elöljáróitól elbocsáttatott, bizonyítja, hogy hitvallásához való 
állhatatos ragaszkodása e vad türelmetlenségnek közepette 
sem szállíthatta le azon becsülést, melylyel azok jelleme s 
tudományos kitűnősége, úgy azon szeretetet, melylyel összes 
egyénisége iránt viseltettek 27). De ennek daczára is a „luthe-
rista" intézet a kálvinista táponcztól visszakövoteltc a bárom 
évi jótétemény árát, s Molnár, a visszafizetésre képtelen le-
vén, kötelezvény kiállítására szoríttatott 2S). Barátai a sze-
retet megható nyilatkozásaival igyekvének enyhíteni a szám-
űzöttnek keserveit29), ki július utólja felé végbúcsút vett éle-
tének ezen, munkában és nélkülözésekben, de a szellemi ha-

26) így Kiigler Dávid azt ír ja neki nov. 10. 1595. Genfből, hogy 
felette örül : „te donum a matre mea accepisse"; A levélborítékon most 
is ez á l l : „Strassburg im Wilhelmer Collegio." 

27) A Collegium Wilhelmiticum iuspectorától neki adott szép olbo-
csátvány, az Albumból, látható Keménynél is, 315. sk. 1. Cum autóm Ee-
clesiae et religioni urbis nostrae operám et fidem addicere nollet, sed con-
scientiae suae tranquillitati consulere mallet, alio sese conferendum de-
crevit" ez az ovatos expositio. — Különben észre kell vennünk, bogy tudo-
mányáról mondatik : „in omnibus artibus ac disciplinis honestis, tum 
vero in Unguis quatuor : germanica, latina, graeca et hebraica laudabiles 
studiorum fecit progressus." Hasonló igen ajánló bizonyítványt adtak a 
collegium praefectusai is, Fuchsius Consul, és Rikhelius Tredecimvir Ar-
gent.inensis Reipublicae j szebbnél szebbeket az egyetem tanárai, köztök 
Hawenreuter, a bölcsészet tanára. 

2S) Megvan ennek is a quaestor kezével írt formuláréja az Album-
ban, s kiadva Keménynél, id. h. 316. 1. 

29) Egy csomó búcsúvers látható az Album ban. 
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ladás s a jók rokonszenve által nyújtott örömökben is gaz-
dag, három évi színhelyétől. 

I II . Bevégződvén ekkor a tanév is, mig az ú j megnyíl-
nék, a bárhol egyformán szűkölködő vándor, tapasztalás 
okáért, ogy helvét és olasz útra szánta el magát. Bizonyos, 
hogy megfordúlt Bázelben 30), Milánóban 31), Rómában 32), s 
többny :re gyalog. Télire ismét Németországba tért, s most / 
már másodszor, s még ezen évi decemberben 33), Heidelberg-
ben állapodott meg, s az itteni orthodox egyetemen beiratkoz-
ván, most már főleg a thcologiát volt hallgatandó34)- Négy in-
ségteljes év várta őt itten, melynek szenvedéseit a strassburgi 
barátok hűsége s folytatott levelezése, s az újak ragaszkodása 
csak részben enyhíthette. Fabricius Tamás sárospataki pred. 
híja ugyan Patakra iskolatanítúnak 35), s Tályai Nagy István 
buzdítja ezen, mint igen tisztességes állásnak elfogadására: 

30) Hogy Schweizon vitte által ú t ja , Reiss Henrik üdvözlő versé-
ből tűnik k i : 

Mens incerta fűit, donec porvenit ad aures 
Nuncia fama meas, quod t ua missa salus. 

Helveticis Lat ium Lavinaque Iit tora ab oris 
Nupor inoffenso te potiisse pede. 

(159G. nov 13-káról). Bázelre pedig nem csak a természetes útirány, ha-
nem erdélyi Hoggaeus Márton ú t ra adott verse is mutat : 

Helvoticam sospos cum tu porvenoris oram, 
Est Basilea tibi conspicionda prius. . . 

31) Kapujegye szerint sept. 17. hagyta cl e várost, gyalog Rómának 
vévén ú t j á t : „Alberto Ungaro, per Roma a pedi." 

32) A világvárost, szinte a kapujegy szerint, oct. 12. hagyta el. S 
e kis emlékből tudjuk meg, hogy Molnár rőt szakállú s közép termetű 
vo l t : „Alberto Molonar di 23 anni, barba rossigia, mediocre statura." 

33) Mint némely hozzá intézett vers és levél kelte mutat ja . 
3 i) A felvételi jegy ugyan általában szól : „Albertus Molnár Zen-

ti iensis Vngarus nomon Academiae Heidelbergonsi praostito iuramento 
dedit 22. Ian. 1597. Henrico Smetio Mod. D. Prorectore" ; de némely hoz-
zá intézett levelek ezímzetei szabatosban ; így Tolnai Fabricius Tamásé : 
„bonestis disciplinis et praesertim studio Theologiao in incl. Acad. Heidel-
bergonsi vacanti" ; Heysen Károly montringi prédikátoré 1599. : „SS. or-
thodoxae Tbeologiae Candidate" stb. Azért is mondja a Post. Scultetica 
előszavában: „üregdeák koromnak pedig Heidelbergában, Herboruában, 
Altorfiumban és Marpurgumban töltöttem el esztendeit." 

33) Levele látható Keménynél, id. h. 316. 1. 
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de Molnárt az epedő tudományszomj, melyet itthonn nem vélt 
kielégíthetni, s a szelídebb erkölcsű Németország megszokása, 
tán már akkor táplált irodalmi vágyai és tervei, s ha ezek 
otthonn megtudódnak, a hazából óhajtott segély reménye is 
visszatartóztatták : de e remény csak részben, és, ha az Al-
bum e korra ne'zve teljes, csak egyszer teljesedett be, midőn 
Fabri eius neki 1598. octób. 18-kán ötven forintot küldhetett36); 
sőt végre e reménytől is elesett, midőn eddigi egyetlen párt-
fogója a hazában Fabricius is elhalt a következett évi febru-
áriusban. Próbált ugyan Ambrosius Sebestyén, késmárki pap, 
éi deltében lépéseket az újhelyi zsinaton, mert most már Né-
metországtól is megvált volna Molnár, ha szilárd állásra szert 
tehet, de választ nem vett azoktól, kiknek ez ügyet szívökre 
kötötte. „Vides ergo me nullám certam spem de futura pro-
motione ostendero posse" í r ja neki e derék férfi, sep. 16. 
1599 37). Molnár Ínsége tetőpontját érte el; s ez elhagyatott-
ságában! elkeseredését mutatja, mit gr. Kemény helyesen vett 
észre, az, hogy az e századbeli magyar tudomány fö dísze 
Dudith András egyik leveléből e helyet írta, mintegy ön-
hangúlata kifejezéseűl, Heysen biztató levele há tá ra : „Patriae 
quae mo non ornat, sed deserit, egentemque esse cum uxore 
et libéria aequo animo patitur, semper anteponendam iudico 
cam gentem, quae me et honoribus et vitae commodis, meos-
que, cumulare pergit" 3s). Csakhogy Molnárt a külföld sem 
tetézte jótéteményekkel. Elbetegasodett, lelke megtört a szük-
ségben, s úgy látszik öngyilkolási eszmékkol küzdött. Tud-
nillik strassburgi barátja Kügler Dávid egy aranyat küld-
vén neki, írja 3 9) : „A te Ínségedet és szegénységedet fájlalom. 
IIa a vallás tisztasága miatt szabad volna nálunk élned, erőnk 
szerint sogítenénk; de, intelek, ne szakadj meg o torhed alat t : 

3«) Levele jú l . 1-jéröl u. ott 317. 1. 
37) Levele u. ott 313. 1. 
3S) L. Keményné1, u. o. 
39) Kelet nélküli levelében, de mely más időbo be nem illeszthető', 

az Album utolsó darabjai közt. „Moneo tarnen . . ne sub hoc iugo suceum-
bas, . . noc dospera de fortuna otiam commodiori, tnas cnim dotes oximi-
as novi, perspecti túa mihi est l inguae latinae exporieutia, candor, lepos, 
quin . , saepius in seribendis cpistols tu am ingenii felicitatem admiroi1 ' stb. 
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gondold meg liogy isten megalázza gyakran [az ö\éit, hogy 
azután annál inkább felemelje. Ne essél kétségbe egy jobb 
sors iránt, jeles tehetségeidben bízva . stb. Más szíves ba-
rátja, Keckermann, pedig júl. 16.1599: „Az ördög kísérte-
tit távoztasd el a hit és tűrés pajzsával. Tiszteld testedet (éle-
tedet?) szent Pál intése szerint! En tanácscsal tettel is sege-
delmedre leszek"; s javasolja, keressen másutt szerencsét40). 
Egészsége ugyan javúlt, de lelkileg még mindig szenvedett, 
mert aug. 10. ismét Kíigler, örvend e változásnak is, de, ú. m. 
„egy hiányzik, lelked vidámsága, mely a bú és szomornak 
meg-megtérö maradványai által háborgattatik. . . . E lelki 
betegséget űzd el" ; s kedélyesen javasolja, járjon ki egy-egy 
barátjával a szabad vidékre, lásson illő állás után, gondoskod 
jék feleségről, ki bajait vele megoszsza s tb . 4 1 ) ; Heysen pe-
dig azon évi soptemberben készségét jelenti rajta segíteni, 
de e készség, úgy látszik, csak arra Ierjedhetett ki, liogy öt 
valami tanítói állásra ajánlja. A sikernek azonban semmi 
nyoma4 2) . Végre, tán a Keckermann tanácsára, csakugyan 

l ű) Diaboli tontaHonos elide scuto fidoi et patientiae. Corpus in 
honore haboto, secundum D. Paul i admonitionem. Ego tibi cousilio et opera 
nunquam dooro." — „Dens forte alibi rectius providoret quam Hoidel-
bergae." L. Keménynél a 319. 1. 

41) „Aquam aspersorunt non tam amicorum, quam tune litterae, 
quibus tie sanitate divina bonignitato tibi reddita certior factus sum. Hoc 
unum tibi deesse audio : laeti t iam animi, quae recurrentibus subinde 
moeroris ac tristitiae reliquiis turbatur , et lioc ipsum est quod saepissimo, 
imo quoties to alloquendi facultas mihi data, to hortatus sum, ut corrige-
res et emondares : impossibile enim est, alium finem eiusmodi continuas 
spoculatioues, quibus te deditum totum scio, s rtiri. Quapropter nunc 
quoque te monitum volim, haue animi aeg.itudinem animo pcllas, et, uno 
aut, altoro socio amicove assumto, in campum exspatiaris, vel de conditione 
aliqua honesta, deque vxore, omnium laborum et fortunarum socia, cogiles : 
id si feceris, senties meain admonitionem usui maximo tibi fuisse . Ke-
ménynél a 317. 1. 

42) L. Keménynél a 318. 1. — Azon régi románezra, melyet Szilágyi 
István közöl az Új Magyar Muzeum 1853-iki I. köt. 571,2. lapjain, s mely 
valami Nagy-Molnár Albertnek tulajdoníttatik, ki szükségből juhpásztorrá 
lett s az ördöggel czimborált volna, emlékeztet Keckermann id. Ievelénok ama 
helye : , Diaboli lentaliones elide stb." Azonban e majdnem szószerinti ta-
lálkozás az „ördög szövetségével," Keckermanuál s a romáuez végén, moly 
azonban amannál kétségkívül az öngyilkossági sugallatra ér tendő; 
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kimozdult Heidelbergből43), mert 1600. évi húsvétkor Alt-
dorfban volt, a nürnbergiek egyetemi városában, hol azonban 
semmi kilátása nem nyílván, csak hamar visszasietett, de Rit-
tersliusius Konrád tanártól, Németország akkori nevezetes 
jogtudósától, kivel most ismerkedett meg, s ki öt egész éle-
tére megszerette, üdvözletekkel terhelve Heidelberg több no-
tabilitásaihoz, kik közt a nagy nevű Freherus, Camerarius 
Lajos, Grutcrus János, Lampadius stb voltak. Az altdorfi út 
fö czélja nem sikerülvén, végre egy döntő lépésre vállalko-
zott: Magyarországba ment*1). 

IV. A czél, melyet Molnár ez első magyar útjában szom 
előtt tartott, nem volt egyéb mint hogy irodalmi szándékainak 
•pártfogókat nyerjen. Megfordult Késmárkon id. Ambrosius Se-

pusz a véletlennél nem egyéb, miután a toldalék végszak tartalmát Mol-
nár életo folyásának most már részletes ismerete teljesen mogczáfolja, 
nem eshetvén a végszaki opisód más, mint életének heidelborgi másod 
szakaszába (1596—1600): erre pedig tagadólag felöl az eredeti Album, 
mely Molnárnak hóról lióra hollétéről tanúskodik, s minden ily bolond-
ságot, még képileg véve is, biztosan kizár. Én egy, az egyetemi polgárok 
közt kolendő, deákok énekének tartom, melyet — bár a Aíayy-Molnár név 
inkább másra látszik mutatni , de — a versalkat és a kifejezés csínja 
után ítélve, Molnár fordíthatott, még pedig nem elébb, mint zsoltárirása 
korában, vagy később. A 8. és 9. versszak kétségkívül későbbi toldalék, me-
lyet egy, tán Molnárról elterjedt mese nyomán vetett mellé később valaki, 
ki ezt mondván : „Ez verseket szomorún . . . ír ta Nagy-Molnár" stb., nem 
vette észre azon kedves, vidám, önolégedett hangulatot, melyet a m. for-
dító oly szerencsésen viszhangoztatott. 

43) Ahol, úgy látszik, valamely neki e végre engedményezett udvar-
téren sajátkezüleg épített szobácskában meghúzódva lakott volt, melyet, 
Heidelberget elhagyván, Rumpius Keresztely barát jának engedott ideig-
lon által. Ez legalább 1601. april. 22-én hozzá Hernbornba írt levelét 
így kel tez i : Heidelborgae ex Musaeulo, quod (ua manu extructum milii 
reliquisti." S a mi különös, Molnár ennek még éveken át birtokosa ma-
radt. 1608-ban t. i. Lavater János Gáspár lakta, s a visszatérendővel an-
nak ára vagy bére iránt alkudni készült. Ez évi május 19-én t. i. Hánau-
ba í r ja n e k i : „Musaeum tuum possideo. Reditum saluum Tuae Humanita-
tis exspectaturus. De prelio, non dubito, quin simus facile convenluri" ; jún. 
19. pedig : „Dedi in musaeo 7uo." Alb. 

44) Nem Görliczbe, mint Kemény értelmezi if j . Ambrosiusnak Gör-
liczben aug. 26. kelt levele e passusá t : „dum apud nos esses" ; mert az 
„apud nos" annyit jelent, hogy „szüleim házánál," tehát Késmárkon. T. i. 
az Albumban találtatik idősb Ambrosius levele, kelve „7. Juli i Anno 1600. 
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bestyén prédikátornál45), kitől már 1599-ben találunk levelet 
Molnár Albumában, mely e derék evangelikus papnak hozzá 
való meleg vonzódásáról tanúskodik. Megfordult Kassán, Bé-
kési Jánosnál „ki — ú. mond — az én tanúságomra (azaz 
akadémiai pályájára) az istentől néki engedett jókból másfél 
száz forintot adott, kit megfizet isten ö kegyelmének"46). Meg-
ismerkedett Siderius Jánossal, a nagy tekintetű abaúj-tornai 
esperessel. Megfordult kétség kívül honában, Szenczen és 
Nagyszombatban is, s ekkor nyerte meg, úgy látszik, Aszta-
los Andrást, a nagyszombati gazdag s nagylelkű polgárt és 
tanácsbelit, pártfogójáúl: legalább mostantól fogva lép az fel 
Molnár életében nevezetes tényezőül. Ezek mellett rövid tar-
tózkodása idejét a magyar irodalom termékei és hiányai bő-
vebb megismeréséré fordította, s első vállalatid a visolyi bib-

Keismark, melyben értesíti Molnárt: „filium meum iam ablegavi Gorli 
eium." Következik ifjabb Ambrosius levele, kelve „Gorliczij 20. Aug. 
1600", melyben írja : Cum in patria adbnc essem (t. i. Szepesbeu), Do-
minus Pater me prius in Vngariam*) antequam in Gormaniam irem, mit-
tere sibi consti tuent. Sed toto animo do patriae nostras (a patr ia nostra 
itt már széles Magyarországot jolonti) calamitatibus, quas ipsi Turc.a quo-
tidie infert, cogitans, facile a proposito suo se abstralii passus est. Qua-
propter me in eelebre gymnasium Gorlicense ablegavit, in quo iam ultra 
mensem . . . versor." IIa Molnár Görliczben volt volna Ambrosinsnál, 
szükséges vala-e neki ezt. apának s fiúnak is megírnia? De ifj. Ambrosius 
júliusban jött Görliczbe, Molnár pedig júliusban már ismét Hoidelbergben 
volt, t.. i. oda írta meg neki júl ius 7-én az id. Ambrosius, fiának Gör-
liczbe küldetését. Azon felül Molnár, sajátkezű feljegyzése szerint, mind 
az id., mind az ifj. Ambr. levelét (amazét hihetőleg czébe rekesztve) sept. 
4-ikén kapta, holott, ha ö Görliczben megfordúlt volna ifj. Ambrosinsnál, 
ez neki kétség kiviil ott személyesen kézbesítette volna apja levelét, nem 
várva, hogy Molnár elébb Heidelberg be menjen, hogy neki oda utána 
küldje a ty ja levelét, s azonfelül neki bőven megírja oda jövetele körül-
ményeit, melyeket kevés élő szóval lehet vala a jelenlevő Molnárral kö-
zölni, ha ez ott vala. — Kzt rövidebben végezhetem, de hadd álljon itt e 
kis diatribe, exercitatio eriticának, mely hogy kezdő történet.vizsgálók 
számára nem épen haszontalan, a figyelmes Kemény tévedése is mutat ja . 

45) Az elébbi jegyzetben idézett görliezi levél szerint. 
4S) „Ezelőtt hét esztendővel — így ír maga 1607 „piinkesd ünnepi-
*) T. í. a szepesi ember még ma is, (vagy legalább ezelőtt ötven évvel, mint 

saját tapasztalásomból állithatom) ha Zemplényről v. Abaujról stb. bes/.éllt, azt már 
li ii g e r n nek nevezte, mi azon időben jöhetett szokásba, midőn a 16 szepesi város 
zálogkép Lengyelországhoz tartozván, az öszves szepesiek megszokták Magyarországot 
más országnek nevezni. Vagy néprajzi név volna ez, mint mikor a magyarországi né-
met, Sfhlowakei-ról beszéli V 

Toliiv : Adalékok. 8 
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liát tűzte ki, mely tömérdeksége es nagy ára miatt kellőleg 
elterjedni nem bírván, annak kisebb ős kényelmesb alakban, 
tömöttebben, csinosban, es javítva kibocsátását már most ha-
tározta el magában. Eke'p ezen, eddig ismeretlen útja Mol-
nárnak fordulópontot jegyez életében. Hihető, hogy már ek-
kor vett itt és ott meghívást tanítói állomásra ; visszatérte után 

> legalább ilyek elég erélyesen intéztettek hozzá: hogy pedig 
azokat el nem fogadta, jele miszerint komolyan el volt szán-
va felekezetének nem más, mint az irodalom terén, élni. 

V. S visszament Heidelbergbe47)- Első munkája i t tTos-
sanus Dániel „Lelki Iskolájának„ fordítása volt, melylyel 

^ Békési János iránt akarta háláját leróni 48). S most rendbe 
szedvén itt dolgait, még ez év novemberében Hernbornba 
ment49), hol philologiai és theologiai előadásokat hall-
gatott50), főleg Piscátor Jánosét, kinek Hernbom leginkább 
köszönte azon időben jó hírét. Új elöljárói is, kiknek Ileidel-
bergböl kitiinöleg volt ajánlva, megszerették a derék fiatal 
tudóst, és csakhamar némi tanítói hivatallal óhajtották váro-
sukhoz kötni, de sem ilyen nem akadván51), sem még most 

ben"— midőn Kassán éntőlem magyar könyvet kért volna az tiszteletes 
Békési János . stb. L. Élőbeszédét Zsoltárai első kiadásához. 

47) T. i. 1600 júl. 7-én id. Ambrosius már Heidelbergbe utasította 
Molnárnak írt levelét. 

48) L. Elöljáró Beszédét Zsoltárai első kiadásához (Herborn 1607): 
„Ezelőtt annakokáért hét esztendővel, midőn Kassán éntőlem magyar 
könyvet kért volna az tiszteletes Békési János (ki az én tanúságomra 
az istentől nekie engedett jókból másfél száz frtot adott, kit megfizet isten 
ö kegyelmének), mihelyt feljutottam Heidelbergában, menten magyaréi 
fordítottam az Dániel Tossanus doctor Vigasztaló Könyvét, melyet először 
francziai nyelven írt, aztán németül fordított és Lelki Iskolának nevezött. 
Melylyel én az megmondott kassai személynek akartam háláadó voltomat 
megmutatni." 

49) „Venit snperiore anno ad nos Heidelberga . mond a berborni 
egyetem rectora 1601. júl . 17. kelt bizonyítványában. Piscátor herborni 
tanár pedig júl. 18-án bizonyítja, hogy ekkor már „per octo circiter men-
ses" múlatott uálok ; tehát novemberben kellett Heidelberget elhagyva 
Herbornba jönie. 

50) „ . . bonarum literarum ac praecipue sacrarum studiosus." 
Piscátor id. levele. 

51) A tanúskodó helyek : Albertus Molnár venit . . . superior! anno 
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Corvinus nyomdájában nem kaphatván állást, kivel már 
kötött volt ismeretséget52), július második felében Frankfurt-
ba telepedett át. Itt Sauer János nyomdásznál csakugyan ta-
lált, mint corrector, alkalmazást, mely állásában magát tel-
jesen jól érezte53). Czélja t. i. világosan a nyomdai techniká-
val megismerkedés volt, s eként könyvkiadói szándékainak 
elébb-utóbb létesíthetése. E szándékok elseje a bibliának már 
említett ú j kiadását vette czélba. .Túri György tanuló társát, 
e korbeli neves latin költőnket, kivánta e munkában és ér-
demben részeltetni, de ez inkább haza kiváukozván, épen 
nem buzdította Molnárt54). Példánya sem volt. T. i. az ekkor 
Magyarországból jövő Szegedi János és Érsekújvári Gáspár 

ad nos Heidelberga, ubi in illustrissima Academia ita aliquot annis se 
gessit, ut a clarissimis viris inde nobis quam diligentissime commendare-
tur. Nobiscum vero ita vixit, ut omnibus bonis gratus et aeceptus esset, 
atque etiam nostrae Bcholae ornamentum . . . Hinc . . erűm . . propediera ad 
officium singulari ipsius pietati et eraditioni dignum promovere cuperemtts stb. 
(Rectori bizonyítv.). — „Lectiones sedulo audivit, disputationibus crebro 
interfuit, doctas argumentationes protulit. . . Non solum ego, séd et colle-
gae mei ad publicum docendi in schola mumts promovere eum cupiverunt, 
•scd occasio et facultas nondum fuit data" Pitcdtor id. levele. 

5í) S ki hét évvel utóbb csakugyan kiadta Zsoltárait. Most hol-
miának Frankfur tba átküldésében vett részt. Nolde Ernő levele 1G0L júl. 
30-ikáról. 

s3) Ex illo (famulo) stat.um et conditionem tuam intellexi — írja 
neki Nolde júl . 30. —, de qua tibi gratulor, Deumque O. M. oro, ut por 
Spiritum Suum S. te regere, et laboribus tuis felicem et prosperum suc-
cessum larglri velit ad nominis sut glóriám et ecclesiae aedificationem," — 
Taksonyi Péter pedig apr. 13. ily czímzet Blatt ír neki : „11 no Alberto 
Molnár Senciensi Vngaro, mine Francofurti in typographaeo Correctori 
sedulo." 

Ez, még Herbornban lakva, ez évi martins 24-én í r j a : „De 
editione Bibliorum Vngaricorum nescio quid sperem. Nullum enirn exem-
plar secum attulerunt novi isti domini populäres ; tum esset etiam infiniti 
laborig, si editioni vellemus praeesse, cum interim nullius in earn curam 
patroni accesserit voluntas aut subsidium, sine quo typographicus labor 
infelicissimus esse solet : alioquin propositum ipsum omni laude dignissi-
mum, ecclesiae patriae utilissimum, publice et privatim optatissimum 
nbn dubito. Quare neque hoc sperare possum de inea conditieme. ut tibi 
in illo conatu istic alicui possim esse auxilin," 

11* 
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sem hozták meg neki a visolyi bibliát5 5); Siderius pedig, a 
tekintélyes esperes, Molnár új pártfogójától, Asztalostól, har-
minezhat aranyat eszközölt ugyan s küldött, de keményen 
meghagyva neki a haza-jövetelt56). A levelet M. megkapta, a 
pénzt azonban Heidelbergben visszatartóztatta annak ho-
zója57), tán akkorra, midőn M. csakugyan haza készülne. De ő 
állhatatos maradt. Az irodalom terén akarta ő vallását, nyel-
vét, hazáját szolgálni, s ezt alkalmasban lehetett külföldön, 
mint itthon, hol a technikai s a tudományos eszközök keve-
sebbek, s hol, ha hivatalt vállal, akár gyermekek tanítását, 
akár prédikátorit, mely a vallásos viszályok o korában, a 
mindkét egyháznak folyvásti katonáskodó volta mellett nagy 
mértékben igénybe volt veendő a buzgó papot, irodalmi szán-
dékai létesítésének oly kirekesztölog élhetni nem reményit. 
Elébe tette tehát szent szándékainak küzdelmek közt is biz-
tosabb tel jesíthetését az otthoni, bár munkás és jobblétot 
igérő életnek. E g y barátja volt, ki ez irányban buzdításaival 
támogatta, Taksonyi Péter, azon időben a lieidelbergi akadé-
mia polgára, ki csakugyan hozott is Bécsig visolyi bibliát, 
melynek, Asztalos rendeletéből, Hoidelbergbe maga után kül-
detését várta, s neheztelve nyilatkozik azokról, kik Molnárt 

5S) L. az iménti jegyzetben Túri levelét. 
50) „Tu tuis rebus consule,etad nos sine mora (ne te nerc alieno impli-

care debeas) quamprimum redeas. Voluntas patroni tut est, cui refragari minimé 
debes. llabebis illuin impo.sterum quoque tibi faventissimum, et in te semper 
muuificuin, simodo spei de te conceptae et meae simul eommendationi satis fece-
r '.s. (Tehát csak akkor pártolják !) Ex Sepsi 29. febr. 1601. Tuns Siderius.' 

• f ) kemény, id. h. 320. 323. 1. Thár i t veszi gyanúba. De másnak 
kellett, lennie, mert Taksonyi 1601. sept. 13-án többi közt azt í r ja Molnár-
nak-: „De patrocinio ex Hungaria tibi misso, dispice. Literas ad tum, qui 
habet apud se (t.. i. kinél a pénz van) mitte, quibus tibi transmitti petas : 
alias, ut. est tibi ignoto alienior, vix (properabit banc), ubi sua peennia 
consumta eguerit, remittere vei roganti. Author etiam tunc ego cum 
D. Petro Watsio, D. Io. Megyerino, et. D. Georgio Tbúrio fueram. 
ut tibi prima oceasione transmitterentur (bibl ia?) : sed ii. quorum magis 
aetas quam authoritas (absit detraetio) valuit , aliter censuerunt." — T. i. 
Thúri ismerőse volt Molnárnak, tehát nem „tibi ignotus" ; s Tliúri Tak-
sonyival együtt sürgette volt Heidelbergben a bibliának is neki megküldé-
sét, mit az öregebbek gátoltak, s a könyv az egyetem könyvtárában té-
tetett le. 
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Magyarországhoz kívánják kötni38). Mástelül Siderius újra 
sürgette a haza-jövetelt, hol haraggal, hol atyailag; sürget-
ték Megyeri Jáno3, Súri Mihály hcidelbergi tanulók, pártfo-
gója nevében is5 9); de Taksonyi újra biztatta öt, Asztalost 
pedig úgy látszik leveleibon megnyugtatta, ú g y , hogy 
ez az év végén csakugyan megígérte, miszerint elin h'ttatja 
Bécsből a visolyi példányt, s goudja lesz a készülendő új ki-
adás haza-hozatalára is6"). Említem cze'<et,hogy képzeletünk 

5S) „Non in vanum collocares operám — írja a jó Taksonyi most 
idézett 1601. Sept. 13-kai levelében — sed aeternam tui apud omnes hun-
garicae nationis Hdeles memóriám et beatam pareres reeordationem, quin 
omnibus Ulis, qui lé velut invitum Hungáriáé limitibus affigere hactenus conali 
sunt*), vol unico eapite alicuius libri biblici excuso, superiorvm, et hungaricis 
ecelesiis commodiurem, tauquam tilium eximiae spei et frugis uberrima« de. 
cet, ostenderesAlb. (Keménynél a hely hibásan olvasva a 323. 1.. s a fé-
lőbb *) gal jegyzett hely méltatlanul Túrira fogva í g y : „érti tám itt irigy-
kedő Thúri Györgyöt is"). 

ä ' ) „Binas nos accepimus a I). Siderio literas non ita longo tempo-
ris intcrvallo datas, in quibus utrisque scria vestri facta est meiitio. In pri-
oribus quidem nonnibil vobis succensere 1). Siderius videbatur, quod taritis 
in pátriám reditus oecasionibus posthabit :s. peregrino isto in orbe etiarn-
num commorari vclitis. In posterioribus pie jiaterneque vobis suadet, imo 
edieit, ut iam tandem pátriám tcr quaterque miseram sálutare, camque ve-
stra praesentia oruare, et rebus quibuscunque possitis. possitis a ütem in 
multis, lcvare et adiuvare in animum inducatis vestrum. Interim ipse 
sancte vobis promittit de bonestissimo loco vobis prospccturum. — S alább 
elmondván, hogy több társsal haza készül: Nobis piaceret si vos huic uo-
stro comitatui adiungere possetis, sed hoc vobis tantum volumus relictum." 
Alb. (Keménynél hibásan olvasva az id. h. 323. 1.). 

60) „Eorum profectioni (a kik haza mentek) quod te coinitern non 
adiunxeris, utut reprehenderiut üli, excepto D. Miehaele (Súri Orvos Mi-
hályt érti), imo et Megyerino, semper tarnen factum probavi, et probaturus 
sum tantisper, dum occasionibus melioribus usus, quod spero ex tuis serip-
tis, dulcissimae illi patriae communi te stiteris, et desiderium, filius tam-
diu abseus matris Hungáriáé, maiori quam iam fecisses gaudio expleveris. 
Interim, si licet illi typographiae, de qua scribis, te intermiscere, e re nostra 
fuerit, cum et diligentcr admodum de Bibliis transmittendis cum nunc, 
cum alias ad D. patronum (Asztalos) scripserim, et trimestri ante literas 
ab eo acccperim, eum ea esse intoutioue, ut qnamprimum oxemplar trans-
mittat, utque etiam de occasionibus oxemplarium, quae imprimerentnr, 
devehendorum rationem iueat" : í r j a Taksonyi Heidelbergböl martius 29-
kén. Alb. (Keménynél is 324, 5. 1.). 
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legyen mily nehézségekkel já r t Molnár megindulása a pályán ! 
Es most is hiába várván a könyv megjövetelét, egyelőre csak-
ugyan felfüggesztő szándékát, s 1602 aprílben elhagyván 
Frankfurtot61), lhidelbergbe tért, midőn pedig itt nem talált 
alkalmazást, itteni egyetemi tanárai Ambergbe ajánlották, 
hol az ottani syndicusnál nevelői helyet nyert. Kedvezett is 
munká'nak eleinte állapota6-), s júniusban azon hírt is vette, 
hogy a biblia rttban van. De öröme rövid ideig tartott, mert 
September végén már arról értesült, hogy a könyv — útközben 
elveszett 1 Megkerült ugyan az ismét novemberben, de Aszta-
los, folyvást szorgalmazván, s most már Taksonyi is, Molnár 
haza-térését, háromszáz tallért ajánlott segélyül azon nyom-
dász mk, ki a kiadásra vállalkoznék, Molnárnak csupán ennek 
kieszközléseért illő díjt63). De Molnár nem így akar ta : ő 
nem Asztalos senzálja, hanem saját kezére a magyar biblia 
javító kiadója akart lenni, s fáradsága után bővebb jutalmat 
is reménylett. Nem felelt. — Más baja is volt: házi viszonyai 
elmérgesedtek, növendéke anyjának viselete, irányában tűr-
hetetlenné vált, s így 1603 januárban a syndicus házától, és, 
bár az egyháztanács szívesen tette volna papi vagy tanítói 
hivatalba, de idegenek attól el levén tiltva, Arnberg városá-
tól is búcsút vévén61), Altdorfba telepedett át, s ott ismét az 

61) Azon bizonyítvány, melyet neki Fr«ukt'urtból elmentekor 1602. 
apr. 1. a helybeli reform, papok — Isaaeus Genius, eecl. fraucofurtensis 
Belgicae minister nomine presbyterii, és Clemens du Boys, eecl. Gallicanae 
orthodoxae fraueof. minister — adtak, az Albumban van, s látható Kemény-
nél is 325. I. 

62) „Qnas ad D. l 'areum dedisti literas, legi; quod cominodam nac-
tus sis occasionem tractamlorum studiorum. ut decet, gratulor tibi" írja 
Taksonyi jún. 22. 1602. 

63) „l)e Bibliis quid sit faciendum, iguoro, oa iam prae mauibus, 
licet sero, habeo. Si esset ahcui animus, ut scripsisti, suscipere eius impres-
sionem (kiadó nyomdászt ért Taksonyi ezen Heidelb. nov. 17. 1602. írt 
levelében), a D. Patrouo donaretur nt minimum 300 talleris ; et siquidem 
alicui hoc persuadere posses, tibi D. patrónus pollicetur viaticum, vcl po-
tius honorarium te diguum." Alb. 

**) „Wigandus Spauhemius scholae ill. Ainbergae Rector" 1603 
január 21. az altorfi egyetem rectorához, a híres Rittershusiushoz inté-
zett ajánló-levelében í r j a : „fűit . . . hactemis nobiscum per menses 9 pae-
dagogi munere pie lideliterque, quod sciam, perfuuctus. Est teuui quidem 
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egyetem hallgatói közé beiratkozott"). Daczára Molnár foly-
tonos hányatásainak, itj. Ambrosius Sebestyén heidelbergi 
leveléből erős szándékát értjük meg Németországban állan-
dóan megtelepedni'1',), minek oka, mint már mondatott, iro-
dalmi tervei voltak. Itt vette a válasz nélkül hagyott Tak-
sonyinak 1603 február 13. kelt rövid, hideg, levelét, melybe 
neki e barátja Magyarországba elutazását jelenti, s miután, 
ú. m., Molnár sem neki nem felel, sem pártfogója részére le-
velet nem küld, semmivel sem biztathatja. A biblia pedig, 
Érsek Pál híradása szerint, Asztalosnak az elutazás perczé-
ben érkezett utasítása folytán, a hoidelbergi egyetem könyv-
tárába tétetett le, míg kiadására mód nyújtatnék6 7) . 

in re, sed eius nec tennis virtus, uce laus est." Alb. — Ismét, s az nap, 
Ladislaus János szinte Rittershusiusnak : „Is Ileidelberga superiori aestate 
ad nos veuerat, et quia multis ilie eruditis viris de mcliori nota fűit cogni-
tus, venerat commeudatus. Hinc factum est ut. a Doctore Gernaudo Iuris 
Cons, et urbi» Syndico susceptus, et filioli unici curae et institution! fueri t 
praefectus, quo in muntre gnavum se et fidelem praebuit. Verum, qualis fere 
est paedotribarum etiam bonorum couditio, nou diu illi hac qualicunque 
commoditate frui contigit. Vxoris euim, avarae et morosae admodum do-
minae, ut audio, importunitate effeetura est, ut Doctor ipse, in gratiam 
coniugis, Albertum iudicaret dimittendum, sane incommodo et difficili tem-
pore (tél közepén), quod multi, quibus hic iuvenis est notus, fuerunt admirati. 
Privatus igitur hic degendi adminic.ulis necessariis, alias circumspicere 
commoditates necesse habet. Ac tametsi tioster senatus ecclcsinsticut valde er 
eupit, tarnen in praesentia non habet, quo pacto ratiouibus illius possit, con-
eulere, cum praescrtim huius potestas a politica potestate uuper valde im-
minuta et restricta fuerit. Accedit quod nemo peregrinus ad ullum munus ve 
in templis vel scbolis obeundum admitlatur, nisi gravibus causis et peeuliari 
ipsius Electoris rescripto. Haec cum ita se habere nou ignoret, hinc Altor-
phium et Noribergam pctcre decrevit" stb. Alb. Keménynél is 326. 1., sot 
Struviusból : Acta Literaria e Mss. eruta, Jonae 1706. II. 369 sk. 11. után 
Schediusnál : Zeitschrift von u. f. Ungern. 1803. IV. 247, 8. 1. 

6S) Azért leveleinek czímzetein most már ezt olvassuk : In floren-
tissima Norlcorum academia Altorfii degenti — In incl. Altorfiaua Acade-
mia studiorura philosophicorum et theologicorum gratia degenti — Altorfii 
in Norica scilioet academia literis humanioribus operám danti — stb. 

" ) „Te tuum domicilium in Germania collocate velle, haud libeuter 
audivi. Scis, mi Alberte, quibus nati simus : non nobis, sed partem sibi 
patria, partem amici vendicant. Sed sapienti sat dictum" : így igyekszik 
öt i f j . Ambrosius lebeszéllni Heidelb. mart. 3. 1603. Alb. 

") Érsek Pál írja Heidelb. máj, 2. 1603 : „D. Taxonius una cum 
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VI. 8 ím eljutottunk Molnár irodalmi pályája kezdeté-
hez. Nem most kezdte ö azt, de már folyó munkáiról csak most 
veszünk határozott tudomást. Taksonyi és Érsek Pál utolsó 
levelei megdöbbenthették az érzékeny fiatal férfit, s június 
30-kán 1603 írt az elsöbbiknek Nagyszombatba, hol ez, a 
többször nevezett közös pártfogónak szárnyai alatt s ennek 
házánál lakott mint tanítója a reformátusok számára Aszta-
los által saját házában és saját költségein nyitott iskolának. 
Vajha legalább ez egy levelét bírnók Molnárnak, melyből 
állapotáról pontosan értesülnénk, s melyben, mi főbb, egész 
élettervét nyíltan eléadta, mint addig még nem68). A válasz 
Molnár kérései, jelen munkái, úgy irodalmi szándékairól szól. 
Első ismét a biblia. Ez ellen Asztalos tiltólag lép fel, nem 
mintha bánná igéretét, s még kevesbbé mintha restellené sege-
delmeit, hanem kétségbe esvén a protestantismus boldogúlása 
felett: azok lévén, úgy mond, az ördög incselkedésoi, bogy 
a józan vallás minden útjait bevágván, félő nehogy minden 
áldozat hiába essék6 '). T. i. az ellenreformátiói igyokvések 
immár tartózkodás nélkül léptek vala fel, s az ország a val-
lásszabadság vég veszélye, — vagy, bár nem tudva még, egy 
nagy támadás elöestvéjén állott. — Albertünk másik szán-
déka Molnár Gergely latin nyelvtanának új kiadása volt, me-
lyet Asztalos helyeselt, de annak ajánlását nem fogadá el, 
nehogy gróf Nádasdi Ferencz megsértessék, kinek a munka 
némely elébbi kiadásai ajánlva voltak7 0); s nehogy, ha ab-

aliis tribun Domiuis popularibus in pátriám rediit 1-l-a febr, — Biblia 
Vngariea apud me reliquerat: verum domain nondum redierit. ram a pa-
troné darentur ad cum literae de Biblüs in academiae bibliothecam repo-
nendis, donee excudendi oceasio seso ofl'erret." Alb. 

68) „Imprimis tibi gratias habemus, — írja Taksonyi — quod . . . 
nos de tuo statu certiores feceris, ac conatum, quem intra pertura olim 
coneeperas ac etiamnum eodcin ardore foves, tuuin . . . veris." 

6S) „Dominus patrónus iubet te a cura Bibliorum expriinendorum 
animam retrahere, quautumvis euim cum non poeniteat promissi sai. 
muJtoqae minus pigeat expensarum tain saueto erogandarum labort, ta-
rnen. quia ii sunt actus iliaboli, ut omnes ailitus sanae praecludat ductrinae, me-
tas oboritur. ne et oleam et operám, quod dicitur, perdamus" Taksonyi 
levele Nagyszomb. aag. 12. 1603. Alb. és Keménynél 327. 1. 

70) K levél egy nevezetes könyvészeti adatot tartott fenn. „Quod 
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bin a fiatal emberek segélyezése s a szándéklolt biblia- ki-
adás megemlíttetnék: Asztalos, ki vallása miatt azimént a vá-
rosból kirekesztetett, netán a városból, vagy épen megyéjéből 
is számkivettcssék71). Tudósítja továbbá Taksonyi Molnárt, 
hogy a heidelbergi káténak létezik már fordítása, melyet neki 
még is megküldött volna újra nyomtatás végett, ha általában 
a biblia azon új kiadása most eszközlendö volt volna, mely-
hez Molnár énekbe foglalt zsoltárait, s a német bibliák mód-
jára egy bö mutatót is szándékozott vetni. Vcgre még a latin-
magyar szótár is említtetik, melyet ha —- úgy mond Tak-
sonyi — befejez, ezzel az irodalomnak nem csekély szolgála-
tot teend. — Ugyané levélből értette meg Molnár atyjának 
halálát is. 

VII. S mindezek közöl csakugyan a szótár volt az, 
mely először létesült. T. i. nem most fogott o alioz. Már 1603. 
jún. 2. írja neki Rhumelius: Szótáradat logközelebb vissza-
küldöm. Kedves volt előttem az, de még kedvesebb, mit a ki-
ejtésről és hajlításról írtál. Werner munkáját nem bírom 
(Wernherrét érti Magyarország ásvány vizeiről), de igen 
Clu8Íust a magyarországi növényfajokról. De látom, hogy 
annak cinevezéseit betűrendben már beiktattad szótáradba72). 

adtinet ad editionern Grammatieae Molnaris populáris nostri doctissimi 
Latinae, cam hactenus probaturum D. patronum scito, quatenus prist',uae 
dedication! strenui Comitis Eraucisci Nádasdi nomine celcbratae uon of-
fieiet, quia nempe omnia propemodmn exemplaria. diver sis in tocisVngariae, 
Germaniae, Viennaeque edita, id ipsum iutenderunt, ne quid maculae tanti 
viri nomini inureretur : censet idem iam quoque faciendum esse." E ki-
adásokról eddig tudomásunk nem volt. 

71) Folytat ja t. i. : „Eam ob rem, nec ut nobis inseribatis, quan-
tumvis voluntatem boni consulat tuam, permittit, nec, si inseriberetur ( 

quod tamen serio te praecavere hortatur, suae illius in nos beneficentiae et 
liberalitatis, editionisque Bibliorum Vngaricorum futurac mentioncm de-
bere fieri author est. Alioquin sequeretur, ut suo proditus indicio, ut iam 
religionis ergo senatoria cathedra excessit, ita in posterum civitate exclu-
sus, territorio Vngariae, vol saltern Comitatus Tosoniensis, quod Deus 
avertat, diaboli et organorum eius malitia areeretur." A levél végén pedig 
ismételve inti Molnárt, ne bocsátkozzék e kiadásokba : „hoc tristi et plus 
quam lacrymabüi saeculid stb. Alb. 

72) „Onomastieon tuum brevi ad tc redibit. Gratuin est quod roisisti, 
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Most a szótár kiadása végett, 1604 elején, Nürnbergbe ment, 
s annak nyomatását Hutter Illésnél meg is indította73); az ez 
évi frankfurti húsvéti könyvlajstrom legalább már a sajtó 
alatt levők közt hirdeti azt74), s Molnár, több barátaival mu-
tatvány íveket közölvén, tölök, a kor szokása szerint, köny-
vének ajánlására szolgáló verseket is nyert75). Júliii3 elején 
Rudolf császárhoz intézett ajánló-levelét és a könyv elébe ki-
metszett arczképét is közölte nürnbergi barátaival76), Septem-
ber elején pedig a könyv már kötés alatt volt, s készen egy-
úttal a Molnár Gergely vj kiadása is77). Ezek meglevén, Mol-

grat'us quod rle pronunciat'one et inflexione. Weriieri tractatum 11011 pos-
B de - sed Clusii Observationes Pannouieas. . Video illas ipsas herbarum 
determinationes tuo Onomastico eodem online alphabetico insertas." 
Rhu melius levele az Alb. 

73) Legalább Pasor György herborni tanító 1604. máj. 2. ezt írja 
Hutter Illésnek : „Dominus Molnár, qui suam iam tuae typographiae na-
vat operám " Tehát neki dolgozott, mint kiadójának. Hutter maga 
ÍB jóhíríí tudós, különösen hebraeista volt. 

71) „Spero — írja Rittershusius Konrád, az altorfi híres jogtanár apr. 
26-kán 1604 — spero brevi absolution iri librum, cum iam viderim inser-
tum catalogo franeofurtensi (Mess Catalog) eius titulum," 

75) így írja ugyané levélben Rittershusius : „Spéci ruin a Lexici tui, 
quae misisti, placuerunt et mihi, et üno Rhumelio. Is epigramma hoc in 
tuam et operie laudem seripsit, mihique misit, ut porro darem t ibi" — 
Keckermann Bertalan tlieol. licentiatus viszont Danezkából küldött neki 
jambueokat júl. 30. (Alti.), melyek annál fogva is érdekesek, mert a jó 
versíró bennök Agriát (Egert) llágárral azonítja, s a magyar nyelvet 
mint ragozót a zsidóval rokonitja (!) — Rittershusius maga hexametereket kül-
dött júl 21.; Remus György, az ismeretes hebraeista, disticlionokat és Ei-
dylliont, Piscátor János disticlionokat stb. {Alb.) 

76) „Tuae epistolae ad S. C. Maiestatem dedicatoriae exemplar collega 
meus mihi transmisit. . . Legi earn diligenter. Putarim autem pauca in ea 
mutanda, quae, si placet, annotabo, et remittam brevi, cum meo epigram-
mate in tuum illud opus. — Pro effigle tua gratlas ago tibi una cum D. 
Rhumclio. Is euperet se quoque eadem forma depingi ad vivum : ideoque 
me rogavit. ut ex te quaererem de nomine pictoris et sculptoris illius, 
deinde de pretii quantitate" Rittersh. júl. 6. 1604. Ekkor tehát Ritt, csak 
avant-la-lettre példányt látott. 

77) Rittershusius ez elibe írt distichonai ily feliratot viselnek : In 
Elcmenta Grammaticae a Gregorio Molnaro collecta, ab Alberto Molnaro 
enrrecta," Kelete azonban nincs. 
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nár visszatért Altorfba, miután Hutter, ki pedig már a bib-
liára is vállalkozott volt, adott neki okot a tőle elválásra'8). 
Fáradsága jutalmát a császártól várván, Prágába készült, 
mely utat a jó Remus a közelítő tél tekintetéből sürgetvén» 
maga ajánlott neki kölcsönt"). így segítve, octoberben csak-
ugyan Prágában találjuk, hol Kepler János, a század nagy L 
csillagásza, ki maga is protestáns, s mint ilyen hat év előtt 
Ferdinánd föherczeg rendelete által, mely Stíriában szám-
űzéssel, bírságokkal, jószágvesztéssel s börtönnel sújtotta a 
protestánsokat, Gráczból kitiltva, Magyarországban talált volt 
menedéket, a magyar protestáns tudóst nyílt karokkal há-
zába fogadta80). Lelt hatalmas pártfogókat is, kik utat egyen-

7S) Július 6-kán még azt írja Rittershusius : „Bibliorum Hungarico-
rum impressionem ab co (Huttero) suscipiendam libcntor audio, et Deum 
oro ut vestrum institutum fortunet" ; aug. 12-kén már e z t : „Opto ut 
expedias te a tuo hospite eiusque operis, quam primum et quam commo-
dissime" ; Remi/s pedig sept. 8. Altorfba intézi levelét, ezt írván : „Benő 
habet te ab Huttero, quem alium aettimabam, bona cum gratia abiisse." Alb. 

79) „Iter Pragense quo maturius institues, eo rectius rebus tuis con-
sulps, imminet eniin, paulatimque ingruit, hiems. Ego X florenos mutuos 
tibi dabo, amiei officium facturus pro posse. Reddes bona fide redux. Neque 
enim dubium, quod ex Dedicatione praemium sis reportaturus, simodo per 
idoneos homines Maiestati Caesarea«, quae raro et fere nunquam in publi-
cum prodire dicitur, offeras opus tuum." Alb. 

80) „Gratulor etiam tibi — így örvendez neki Rhumelius János Kon-
rád, oct. "-'3. 1604 kelt levelében — quin mihi gaudeo, quod utaris lecto et 
tecto M. .Joannis Kepleri Wilani, Mathcmatiei Caesarei, a tque illisis con-
salaneus : salutabis meo ore virum mihi amicissimurn, dum Tubingae in 
solenni convivio mei doctoratus fidem perpetuae amicitiae dedit. Putabam 
illum iam dudum periisse. Nescio enim quis rumor aliquando ad me dela-
tus sit, Danubium illi Graecio Stiriae discedenti inimiciorera, piseibus es-
eam propinasse. Dolebam profecto Poetae et Mathematici ingeniosissimi 
obitum, imo in Iaerymas soluebar. Nunc, ubi illum vivere audio, revivisco." 
(Ar. utóbbi sorok mellesleg Kepler életéhez is szolgáltatnak egy érdekes 
kis adatot : veszedelemben foroghatott épen Magyarországban voltakor a 
Dunán, s híre terjedt, hogy abba bele fúlt. S ím a Rajna mellett lakó Rhu-
melius csak most, midőn a Tycho de Brahe társa immár ennek utódja lett 
a csillagász császár mellett, midőn már Paralipomenáit közzé tette, tudja 
meg Molnártól, hogy Kepler él, hogy cs. astronomus ; mi az azonkori köz-
lekedés és nyilvánosság mivoltát is festi nekünk — a mívelt Németor-
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gettek neki a császárhoz81). Rhumelius azon felül Waokor 
Máté cs. bolsö tanácsosnak ajáulotta, a tudósok buzgó barát-
jának, és Miss Elisa Wcstonnek, egy angol kölíönének, ki 
Prágában élt, s mint katholikus nö nagy tekintotben állott; 
Rittershusius pedig Carolides Györgyhöz utasította, a császár 
által kedvelt s borostyánnal kitüntetett költőhöz, s a híres 
Gruterustól is levéllel látta el82). A császár tanácsosai, hihető-
leg Molnár hódító erkölcsei és képességei után, kívánatosnak 
tartván öt a római egyháznak megnyerni, körülvették Ígé-
retekkel, de siker nélkül83); sőt ö erkölcsi bátorságának nem 
közönséges jelét adta, midőn nekik az ellenreformátiói igyek-
vcsek által végre is előidézendő támadást megjövendölte. 
Mindamellett Bécsbe utasíttatván az egyetemhez, az ennek 
caneellariusához intézett levéllel s útiköltséggel útnak indult, 
midőn Bocskai támadása csakugyan kitört. Ez egyszer, 
mint látszik, Molnár nem volt őszinte. Elfogadta a könyvé-
ért rendelt jutalmat81) nem csak, hanem az ajánló-levelet s 
az útiköltséget is, s ezzel sem Becsbe nem ment „nem akar-

szágban is!) — A Rittershusius levele azonegy időben az egyetemi rector Bs-
chatius Mártonnál kereste öt fel, kinél úgy látszik kezdetben lakott. Lehet 
hogy a szigorú katholikusnál magát Molnár nem .jól érezte. 

91) „Gratulor tibi — írja Rhumelius ugyanazon levelében — quod 
eos patronos Pragae offenderis, qui tibi viam ad laborum tuorum remune-
ra tonem t'clicem sterilere queant." Alb. 

« ) Oct. 28. 1604. 
s3) Rittershusius legalább ezt írja az iménti kelet a l a t t : „Quod non 

fueris passus te a magno illo aulico (hihetőleg Unverzagt Farkas) inesc; r , 
laudn tuam constantiam. Logi sunt, et magnifies promissa, quae illi cre-
pant, et ostentant." 

84) Ugyanis Miskulczi Isloán Heidelbergből 1605 febr. 7. írja neki : 
„Ego vero gratulor tibi plurimum de Patrono Summo et Maximo, quilalo-
res tuos si non munifice, ut ii postulabant, honeste tarnen et rémuneratus est. 
et ventum ad maiora assurgendi non obscure suppeditavit, si aura illa 
pestilens, quam rectius turb'uem dixer's, quae iam sese passim exerit, et 
quae bonis et candidis veritatis amatoribus interitum minitatur, conatibus 
tuis non esset obfutura. Haec enim est pestis actatis nostrae, ut multa pol-
liceatur, pauca vero aut nihil praestet." — Mujer Máté pedig, ugyanonnan 
febr. 17. í r ja , mint aggódott volt miatta, mint féltette Prágában, hallván 
„Caesarem adversus populäres grandé aliquid moliri, ut nimirum ccclesiae 
ojrthodoxorum Iesuitis restituantur, quod si faeere recusent, iram eius, 
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ván próbára vetni Krisztusban való igaz hitét", sem hazájába 
a már kitört háború miatt, hanem egyenesen Altorjba sietett 
vissza85). 

VIII. De nem sokára, t. i. 1605 évi februárban az ot-
tani rectortól kitűnő ajánló-levéllel látva el, kilépett az ot-
tani egyetemből86), miután Agosiában egy pfalzi főnemesnél 

adeoque hostilia omnia expectent. Hoc, optimo Molnár, in causa erat, cur 
maximé t,ui eaussa essem sollicitus ; verum cum iam a popularibus ac-
ceperim, te saluum mtmmisque instruction rediisse, maximum ex ea re percepi 
gaudium." 

8ä) Molnár maga tizenhárom évvel később beszélli, mikép őt Bécsbe 
„igazították Prágából az Rodolphus császár O Felsége tanácsosi, az én 
dictionáriomomnak bémutatásakor, és elbocsáttanak 50 frt útiköltséggel, 
és a Wolf Unvertzagt pracsesnek tulajdon közével írt ilyen levelével az 
bécsi akadémia cancellariusához, hogy nékem ott oly alkolmatosságot 
rendeljenek, a mely által katholikussá tétettethessem, mert ők katliolikus-
ságnak híják az pápistaságot. De én oda el nem mentem, niert nem akar-
tam próbára vetni Krisztusban való igaz hitömet. Az levél most is nálam 
vagyon ; az pénzt Altorfiumban költöttem cl. Hazámban készülő szándé-
komat ez költséggel véghöz nem vihettem, mert szinte akkor indúlt, ne-
vekedett az Bocskai István fejedelemi támadása, melyet meg is jövendöl-
tem az császár tanácsosinak, midőn közönséges reformátióra való szándé-
kokkal fenyegetnének" (ellenreformátiót ért, milyet 1598 Stiriában indított 
Ferdinánd) „és az pápistaságra szép igéi-etekkel intenének. Mely jövendö-
lésemet ha az élő isten ugyanott létemben bé nem teljesítötte volna, alég/ia 
iiressen nom bocsáttak volna az impérium kamarási." Ezeket, folytatja, 
feljegyezte „azok ellen, az kik csavargó nevemmel gyönyörködtették ma-
gokat.." L. Mulnár Postilla Sculteticáját, Oppenli. 1017. 

86) Melyből Molnár jellemzésére a fő helyet kiírom. „Testamur . . 
bűne Albertnni biennium apud nos commoratuin, et ita quidein. ut pieta-
tis. eruditionis et honestatls opinionem apud omnes bonos, inpi-imis prae-
ceptores suos, primo aditu exeitarit, eandemque plurimis indiciis magis 
magisque augere et conservare. cum omnium approbatione, studuerit. 
Cum omnibus pacifice vixit, et nihil eorum omisit, quae ad bonesti et pii 
viri cominendntionem angendam requiri solent. Hoc quoque tempore, quo 
nobiscuni fűit, Dictionarium Latino - Vuigaricum novo exemplo et mag-
na industria conscrlpsit" stb. 15. Kai. Mart. 1605. egyetemi pecsét alatt. — 
Remus érzékenyen búcsúzik tőle : „Vale et salue dulce decus et delicium 
meum" ; s ugyanő ki. a hol lehetett, segélyt is szerzett vagy nyúj to t t 
neki, 1604 decemberi levelét így végzi : „Vale, et me ama, mi Alberte, 
quem in oculis fero et mediiUitus amo. Ita est. Remus ex animo sincero." 
S így minden levele a bizodalom és meleg szeretet kifejezése, 
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előnyös nevelői állásra hivatott meg37). Kitudódván csakha-
mar, hogy M. Calvin hitét követi, kénytelen volt ugyan e házat 
elhagyni, do szíves ajánlója Dunaverus már készen állt egy 
új, s Molnárra nézve, mint a következés mutatta, minden ed-
diginél szerencsésb alkalmazással, a Stíriából protestáns val-
lása miatt kiűzött Stilnziug Szobáid úrnál, ki öt most két jo-
gász fia mellé vette nevelőül83). Molnár ment rögtön, s Rit-
tershusius május 24-kén már örömét fejezi ki a felett, hogy 
Stänzing úr Altorfbn küldi fiait. Rövid volt tehát távolléte 
e várostól. Ismét beiratkozott az alig elhagyott egyetembe, 
söt lakást is Rittershusiusnál vett nevendékelvel együtt89), 
a honnan már csak 1606 évi november 1. búcsúzván el, vette 
ki az egyetemtől végbizonyítványát. Altorfi lakásának e 
második fele minden tekintetben Molnár legszerencsésb élet-
szakaszai közé tartozott. Rittershusiussal egy fedél alatt lak-
va, neki folytonos asztaltársa, a közel Nürnbergben lakó 

87) „Conditionem tunm apud Gemmelium nobilem palatinum tibi 
gratulor" í r ja Remiit 1605. mart. 6 . ; s ugyanő ez időbeli, bár kelet nél-
küli, levelében : Discipulos tuos freno opus babere nil miror. Vtrum prae-
stiterit calcaria adhiberi ?" 

8S) Ajánlója Dunaverus tudósítja öt aprílban már Gemmelius úrral 
folyt párbeszédéről: „lile : Quibus partibus addictus est in religione ? Ego'-
Evangelicis. Ille: Eors Calvinianis ? — Et si ? aiebam, quod ignoro. Quid 
Istud ad teneros tuos aetate, l i teris? Rudimenta grammatices illos docebit. 
non controversias theologorum et strophas altercantium partium." Félbe 
szakasztattak a társalgók, de hallván elboesáttatását Dunaver. april 8-án 
az ó szerint (veteris stili), sebten írja e szíves barátja, liíván őt Regens-
burgba : „De te quid factum ? Non prospectum tibi ? Oeyus remea. Vir 
nobilis in Eleetorali Palatinatu, Sebaldus .Stänzing in Engelsperck. Sti 
ria propter confessionem Evangelii eiectus, doctus, humánus, iuris peri-
tissimus vir, te praeficiet 2 filiis suis magistrum, et ablegabit aut Lavin-
gam, aut Argentinam. Ocyus igitur adsis." 

89) „D. Sebaldus Stänzinglus, nobilis tuus. intelligat suas literes 
apud me plurimum valuisse. Venite tantum, prospectum vobis erlt de re-
bus necessariis omnibus, si minus domi meae (quamquam lit meeum sitis 
umnem lapidem movebo), eerto apud aliquem collegarum nostrorum, qui 
tibi omnes noti ac bene volentes sunt." — S bogy valóban e jeles barát-
jánál lakott, Remus egy augustusi levelének ezímzete mutat ja : „Ornatis-
simo, stb. in incluta Academia Altorpli. versanti, amico singulariter charo. 
Inn Herrn Doct. Rittershusli Behausung." 
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Remussal baráti levelezésben, söt gyakran személyesen is 
érintkezve, nevendékei atyjától megbecsülve90), s az eddigi-
néljobban ellátva91), távolabb eső barátjai által mind inkább 
méltányolva, buzdítva, s igyekvéseiben támogatva, legneme-
sebb művét, a Zsoltárokat befejezhetve, közzé tehetve; más- < 
felül alapját vetve meg közelobbi jövőjének, a Móricz hesseni 
fejedelemmel való összeköttetésére itt nyílván alkalom; a hon-
ban végre egyháza dolgainak a bécsi béke által jobbra for-
dulta sem csekély vigasztalására szolgáltak92) : volt-e szebb 
másfél év Molnár életében ? — De bennünket itt irodalmi 
működése érdekel főleg: lássuk ezt. 

IX. Senki Molnár földiéi közöl nem vette iroda'mí fel-
lépését oly lelkesedett örömmel, mint Marcellus Dániel bré-
mai prédikátor. Már elébb, ellentétben a hazából kihatott 
elkedvetlenítő szózatokkal, buzgón felhívta őt a biblia fordí-
tására"). Most a Zsoltárénekek ügye fekütt szivén. Molnár 

90) Mit az Albumban fennmaradt végbizonyítványa, de főleg két 
levele mutat, melyek szíves bizodalmas hangon szólnak. Az 1G06. aug . 
6. Írottnak czímzotén ezt olvassuk : „Dno Alberto Molnár . . ab institu-
tione meorum filiorum. Amico mihipercharo.u 

91) „Tuam conditionem paulo meliorem ex animo gaudee" — írja 
Molnár levelére válaszolva Remus febr. 18. 1606. 

92) A magyarországi hírek megírója rendesen Remus volt. Az imént 
id. levélben már ezt írhatta neki : „Ex Pannoniis nil habemiis, praeter, 
paeem esse certam, libertatem religionis omnibus aeque factam." Új ra el-
borult ugyan a teljes békereménye, s azon évi april 18. ezt kelle Molnárnak 
jelentenie : „tantam esse eonfusionem in Vngaria rerum omnium, tantas 
tempestates imminere, quibns pessum ire videri possit natio illa" : de 
sept. l-jén a már-már aláírt bécsi béke (sept.. 23.) elöestvéjén már e z t : 
„Reddita est libertás ecclesiis Pannonicis per pacem cum Caesare factam, 
quod diuturnum bonum opto Ulis ecclesiis sub eruce diu multumque iae-
tatis per áXoífopi; pontificios." 

93) Méltó e hü magyar levelének ide tartozó helyét egészen ismer-
nünk. „Non possum — írja Brémából 1605. martius 21. — verbis expli-
eare animi mei laetitiam et iubilum, quod mihi peperit ardor et zelus ilie 
tuus linguam Hungaricam, quae exteris quibusbam nationibűs, ob eiug 
igüorantiam, barbara et insolens. imo etiam delicatis auribus ingrata esse 
Videtur, excolendi, et in avilum suum nitorem et decus restituendi. i lacte ani-
mo, charissime Molnár ! Ita enini amoenitatem eontrahes et recuperabis, 
quam tibi antehac perplexae et multiplices vivendi difficultates perturba-
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t. i. már lG02-ben Heidelbergben megismerkedett a Lobwas- -
— ser által németül dolgozott zsoltárokkal s azok dallamai-

val94), s úgy látszik ott tette első verses kísérleteit is: lega-
lább Taksonyi Péternek ismerni kellett ez igyekvéseit, mert 
midőn 1G03 február 13-kán azon városból Magyarországba 
készült, nem mulasztá el őt azok kivitelére buzdítani95). Pis-
eátor Jánosnak, a herborni theologusnak, is volt 1C04 már 
tudomása azok készüléséről96), sőt Molnár 1605-ben bocsát-
kozott már Corvinus (azaz Rabe) herborni nyomdászszal le-
velezésbe, egy kótametszővel pedig bizonyosan az eszküz-
lendö kótás kiadás végett97). Retnus 1606 tavaszszal már 
azok befejezéséhez kíván neki szerencsét93), s a nyár végén 
bevégzettnek reményű " ) . Molnárnak sürgetés aligha kellett. 
Minden sora a tárgyától való áthatottságnak s vallásos lelke-
sedésnek kifejezése. „ Mostan azért — így szólítja meg „ a 
Magyarországban és Erdélyben vitézkedő keresztyén (azaz 

runt. Ego ox liae tua opera speni concipio fore, ut etiam S. Biblia in ma-
nn» snmas, atque in Mungaricam linguam dexterius et purius multn. 
quam alii focerunt, t ransferas et eonvertas." — Marcellus családjánál is, 
mely, hihetőleg együtt levén valamely egyetemen a két férfi, megismer-
kedett vele, jó emlékezetben volt. Molnár. „Vxor men, írja neki Marcell, 
iamiam paritura, et filiola moa Anna Helena te salutant ." 

9 t) „Az te Fölséged heidelbergi akadémiájában pedig, felséges 
Választó-Fejedelem! — írja a Zsoltárok ajánló levelében IV. Fridrik 
pl'alzi grófnak — a: hol az zsoltárokat (yy enelieui tanultam.1' . 

9i) „Psalterium melodiis gallieis vei Lobwasserianis ut a Te liabe-
anius publici iuris aliquando factum, exero." 

96) Egy epistolájában azt írja ez évi September 14-kén : 

Xuper enim cinrum specimen tu sponte dedisti, 
Lobwasseri Oden dum eanis ungariee. 

97) Remtts ez évi (kelet nélküli) levelében írja : „Kitsnero tuns Cor-
vino (Rabe) herbornensi typographo inseriptas tradidi. Ceterum, quid da 
rliytlimicis vei versibus agalmati subiieiendis tibi velis, non satis, ignosce. 
udsequor ; neque quid operis Custodia» ieonoglyptes Augustanus molia-
tur. seio, vei fando audii." 

9S) „Domini Spiritus te impleat gratia sua, ut.i laboréin illum sanc-
tissimum, cui insudas, vertemii Psalterii in Vngarieos modulos, perfieias." 
tipr. 18. lfiOtí. 

" ) „Psalterium Pannonicum absolutum esse spero. Sept. 1. löoö. 
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protestáns) anyaszentegyházat" — az zsoltárkönyvet, mely-
lyel én sok időtől fogva, az én énségimben gyűlölőim ellen 
vigasztaltam magamat, immár Teneked vigasztalásodra és 
együgyű tagaidnak hasznokra magyaréi fordítottam" 1 0 0) ;és 
legnagyobb részt csakugyan Altorfban 1606-ban l í l ) . 

X. Több ok hatott össze e munka létesítésére. Az egyik-
kel ezimént saját tanutételéből megismerkedtünk. Dávid éne-
keiben talált vala ö Ínségei s bon-nem térése miatti kedvet-
lenségei közt vigaszt, s merített csüggedéseiben erőt a kitar-
tásra. Frankfurti tartózkodása idejében (1601) meghatotta őt 
a Marót és Beza zsoltárainak az ottani franczia templomban 
hallott szép éneklése. Németországban is épen teljes virág-
zásában állott a zsoltárköltészet. Sok verselő ennek köszönte 
hírét. Melissus már 1572-ben követte, sőt fordította, Marot-t ; 

s szinte franczia versalkotással és dallamok szerint; nyomban 
utána, és sokkal szerencsésben 1573-ban Lobwasser Ambrus,-
ki hasonlókép Marót Kelemen és Beza Tivador után dol-
gozván, némelyek által calvinismussal is vádoltatott; s épen 
ez bírhatta rá Molnárt, hogy őt válaszsza példányául. Dalla-
mai, melyek Bourgeois Lajos és Goudimel Kolostól szár-
maztak, Németországban is újságok, és rhythmikai gazdag-
ságoknál fogva majd általános kedveBség tárgyai voltak-
Molnár Lobwasser énekeivel és Spethe András latin fordí-
tásával (1596) még Heidelbergben ismerkedett meg. M e-
r é n y v o l t e dallamokat venni fel, s a z o k h o z a l k a l -
m a z n i s c h é m á i t . „Az régi magyar énekekben — í r j a 
maga az első kiadás előtt álló előszóban — avagy semmi 
egyenlő terminátiók nem voltak, avagy tíz vers is egymás 
után mind egy igében ment ki, ahonnan az históriás versek-
ben számtalan az sok vala vala vala, kinn az idegen nemze-
tek, kik ezt látják, nem győznek eleget rajta nevetni. De 
hálá istennek, ez egynéhány esztendőkben az mi embereink 
is ékesb verseket szoktak írni. Példának okáért egy vers 
nemének megjobbított módját írom le. Az első és köz mód ez: 

10°) Az első kiadás előtt. (Lenyomatta azt ú j ra gr. Ráday Gedeon 
Kazinczy Orpheusa II . köt.). — 

101) „Az Altorfinumbeli Akadémia . . . holott akkor (1606) fordítot-
tam ez zsoltárokat" mondja Molnár maga, az első kiadás ajánló-levelében. 

Toldy : Adalékok. 9 
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Láss hozzám, úristen, kegyelmes szemeiddel, 
Nyomorúságimban vigasztalj szent lelkeddel, 
Sok boszúságimat hogy elszenvedhessem jó lelki békességgel. 

Második azon nótára imez : 
Csoda állhatatlan 

Lám ez világ, dolgában, 
Mint kerek forogván 

Inkább minden órában ; 
Változik, kttlömböz, 
Számtalan sok bút hoz, 

Minden szempillantásban. 
Harmadik, azon nótára, legszebb : *) 

Bocsásd meg, istenem, i f júságomnak vétkét. 
Sok hitetlenségét, undok förtelmességét 

Töröld el, és rútságát, 
Minden á lnokságát ! 

Könnyebbíts lelkem terhét. 

Az francziai rhythmusok pedig sokkal kiilömb formán fog-
laltatnak öszve, és az verseknek sokféle nemei vadnak. 
Néhol az három első rhythmus egy módon megyon ki, de az 
negyedik rhythmus végének az következendő v rsrhythmusi 
felelnek meg; ilyen az 22. zsoltár Oszveséggel az zsoltárok 
száz harmincz külömhö ö nótákra vadnak, ét majd meganni a 
versek nemei Annakokáért meggondolhatja minden, minemö 
nagy munkával kellett ennekem ez hosszú magyar igéket az 
francziai apró igékből álló versekre formálnom, holott egy 
syllabával sem tehettem többet hozzá, sem az sensustul nem 
kellett eltávoznom. Mert nagyobb gondom volt az fonda-
mentombéli igaz értelemnek fordítására, hogynem az ver-
seknek ékesgetésére." — S Molnár, habár gyakran a költői 
kifejezés, s — mai szempontból — a technikai tisztaság, ncba 
pedig a világosság rovására is, de egészben nem könnyüség 
nélkül oldotta meg feladását. E mellett, mi müvo becsét elő-
zői, és századokon át utódai fölébe is emeli, valláso3 benső-
ség, szeretet, teljes lelki odaadás melegíti öt, s nemes, 
gyakran választékos nyelven szól. Költő volt, ki az érzésnek, 
sőt a lelkesedésnek is tudott kifejezést adni; saját szenvedé-
seinek és örömeinek könnyei csillognak a szívébe felvett és 
szívéből eléfakadt énekeken. Előzői, tisztán a dogma embe-

*) Ez Balassa Bálint egy-egy énekének az eleje. 



V. SZENCZI MOLNÁR ALBERT. 1.31 

rei, száraz-józanok, és nyers, csínatlan hangon, darabosan 
verselök, az egy Balassa kivételével, kivel költői erőre ver-
senyez, de kit formái változatosságát tekintve messze elhágy, 
kellemré többnyiro. 

XI. Hátra volt a kiadás, s hogy abban eljárhasson, 
lemondván nevelőségéről 102), egyelőre Heiddbergba ment át, 
hol IV. Fridrik pfalzgróf jóvoltából a „Sapientiae Collegium" 
tanítóival közös szabad asztalt nyervén 103), 1606 dec. 24-kén 
újra beiratkozott az egyetembe 104). E munka gondjai feb-
ruárban Frankfurtba szólították, aliol, úgy látszik Duboys 
segedelmével, kinél lakott is, történt a szövegnek a hangje-
gyekhez alkalmazása, s e végre újabb csínosgatása 105). A 
kiadás iránt azonban Corvínussal nem jöhetvén tisztába, új 
vállalkozót keresett, és már február 1. talált is Palthenius-
ban, ki intézkedett, bogy a könyv a frankfurt i búsvéti vásárra 
megjelenjék 106), midőn Corvin, tán hogy ezt látta, s még 

102) Maga Stänzing úr vall ja végbizonyítványában Molnár önkény-
tes elmenetelét, bár „ a j o b b szerencse-keresés" szokott kitételével é l : 
„Cum autem ad spem molioris condit onis adipiscendae erigeretur, et a 
me dimissionem peteret. . Igen is, mert e vallásos-költői munkával re-
ménylte jobb szerencséje a lapját megvetni. 

103) „Az elmúlt télen (t. i. 1606—7) Felséged engem kegyessen az 
Sapientiae Collegiom tanítóinak asztalához lielyheztetött" ír ja zsoltárai 
ajánló-levelében. 

104) Felvételi jegyo az Albumban van : „In fidem ac tutelam incl. 
Academiae Hoidelbergensis receptus est Albertus Molnarus Zeuziensis 
Vngarus." 

105) Legalább így vélem értendőnek az ajánló-levél o he lyé t : 
„oztán (azaz elkészítvén a szöveget) az böcsületes férfiúnak, az franciai 
nemből való Boesius Kelemennek, nékem nagy jóakarómnak hív segedel-
miböl örvendetesben ékesgettem," 

106) Egy aláírás nélküli levelke ezt jelenti Molnárnak : „Palthenius 
ex improvise nos aceessit, qui a me de tuis rebus interrogatus, affirmavit 
se nihil quicquam abs te aut Lancelloto accopisse, sod tarnen suscepturuni 
editlonem tui Psalterii. Tuarum nunc partiura iam erit, cum illó de omni 
bus nocessariis oommunicare, et indagare, an aliquid Lancellotus ab illo 
iu mandatis aeeeperit." — Most Palthenius is ír Molnárnak Erankfur tba-
bol Duboysnál lakott, febr. 16 : „Si Dominus Lancellotus eius impressio-
nem adhuc ante nuudinas posset maturare, quod fieri posse despero, mea 
fiat voluntato . . . Mallem tarnen mihi prius transmitti exemplar manu-
scriptum iuspiciondum,vel specimen, quo pacto fieri velim, ipsi perscribere 

11* 
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inkább egy, a Ncnieíorízágbnn uralkodott dögve'sz alatt tett 
fogadalom folytán, csakugyan elhatározta magát 107), és 
Strassburgban a hangjegyeket megrendelvén, a kiadást léte-
sítette is. Ekkép a könyv, melynek nyomtatása alatt Molnár 
Siegenben lakott108), de Herbornban is meg-megfordulva 1 °9), 
1607-ben augustusban végre meg is jelent 11°), IV. F r i g y e s e 
rajnai pfalzgróf, választó-fejedelem s bajor herczegnek, és 
Móricz hesseni landgrófnak ajánlva 11 A könyv a hazában 

possim." í r még a papirosról, a nyomtatási gyorsaságról stb. Molnár tán 
neheztelt a kézirat előleges megküldésének kívánságáért, azt hivén hogy 
Palthenius, munkáját valamely magyar által át akar ja nézetni, s martius 
19-kén már Corvin intézkedett a nyomtatás megindítása körül. 

107) „Immár pedig ékes formában kinyomtattatván, közönségessé 
teszem az tiszteletes embornok, tigúromi Hollós Kristófnak, az herborna, 
tudós könyvnyomtatónak, nékem bizodalmas jótevőmnek dicséretes gond 
viseléséből, ki ez szent Dávid zsoltárit, mint egy, istennek fogadásból igért 
könyvet úgy akarta az ő műhelyéből kibocsátani, hogy ez halálos időben 
isten ötet ez ideig az övéivel egyotembon éppen megtartotta." (Zsoltár 
ajánló-lev.). 

106) Egy mart. 19.. valamint egy april 19. kelt levél oda volt uta-
sítva, hova az olébbi szerint Corvin utána küldte liolmiát. Siegen, a nas-
saui grófságban fekvő város, Horbornhoz közel. 

109) T. i. oda írt neki Marlinius Mátyás apr. 21. 
l t 0 ) Mely hónapban készült el a könyv, meg nem határozhatom. 

Corvínus mart. 24-kén még nem tudta, mikor készülnek el a hang-
jegyek („fráter meus ad artificem quendam Argentinae dogentem de 
parandis uotis seripsit, verum quam cito comparari possint, ipse igno-
rat) ; és még is az ajánló-levél „pünkösd ünnepiben" (ez 1607-beu májusb, 
volt) a könyvről mint már kinyomtatottról szél: „immár pedig ékes for-
mában kinyomtattatván, közönségessé teszem tigúromi Hollós Kristófnak, 
az herbornai tudós könyvnyomtatónak, nékem bizodalmas jótevőmnek, 
dicséretes gondviseléséből" ; szükségkép teliát a „nunc pro tunc"-ra kell 
gondolnunk. Barátja Cuno Kolemen csak aug. 31. tudta meg, hogy Cor-
vin nyomtatja a Zsoltárt („Tvpographum adeo elegantem, optimun Cor-
vinum te nactum esse gaudeo") ; Mauritius György altorfi volt gazdája 
ellenben aug. 24. már gratulál neki a két fejedelem ajándékaihoz, kiknek 
a könyvet ajánlotta volt; Poilblanc pedig sopt. elején szinte így. Hihető 
tehát hogy az augustusban jelent meg. — Teljes czíme: „Psalterium 
Vngaricum. Szent Dávid királynak és prófétának százötven Zsoltári, az 
francziai nótáknak és verseknek módjokra most újonnan magyar versekre 
fordíttattak és rendeltettek az Szenczi Molnár Albert által. MDCVII. 
Herbornában. Nyomtattatott Hollós Kristóf által." 

, n ) Amannak bálából, mert heidelbergi egyetemében „öt esztendő-
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"kedvesen fogadtatott Miskolczi István, az áj tüneményen 
föllelkesedve, Pannónia Orpheusának szólítja őt , 1 2 ) ; s Aszta-
los András már 1609 elején tudósítja, hogy némely ekklé-
zsiákban felvették, bár itt-ott a kótákkal nehezen boldogul-
nak 113). Nyomban, t. i. 1608-ban a Molnár bibliája mellett 
1612-ben pedig Oppenheimban külön, kétszer megjelenvén, 
még inkább lett ismeretessé, s lassanként általános, szinte 

^kánon i , könyve a magyar reformált egyháznak, s máig több 
mint száz kiadásban forogván kézen, minden magyar köny-
vök közöl leginkább van elterjedve. IIa Molnár, ki ezentúl 
még sok Ínséges napokat látott, minden, e harmadfél századon 
át világot látandott példány után csak egy-egy fillérben ré-
szesülhetett volna! — Még egy kisded könyve jött ki oz 
évben, és szinte Herbornban Corvinnál: a „ Kis Catechismus " 
avagy az keresztyén bitnek részeiről rövid kérdésekben és 
feleletekben foglaltatott tudomány, szentírásbeli mondásokkal 
és imádságokkal egyetemben, szedetött az heidelbergai 
Öreg Catechismusból", mely eddig könyvészotünkben tel-
jesen ismeretlen volt 114). 

nél többig jótéteménynyel élő tanítvány voltam, és Te Felségednek én-
hozzám, és meg ilyen személyekhez való bövséges adakozó voltát gyakran 
láttam és vöttem eszemben ; idő múlván pedig, ez elmúlt télen Felséged 
engem kegyessen az Sapientiae Collegiom tanítóinak asztalához helyhezte-
tött" ; — Móric fejedelemnek pedig, hogy kegyeit nyer je meg : „Te 
Felségedet mint egy mi időnkben fénlö, a zsoltáréneklő Dávidnak fiát 
Salamont úgy tiszteltem mindenkor, és höcsülíöttem." (Aj. lev.). Ez utóbbi 
helyet az olvasó a szöveg-ben mondottakból fogja megérteni. 

" 2 ) 1808 nov. 13. kelt levelébon : „Tu Orpheus es Pannoniae !" 
11J) „Az nótáit ki talál ják mind itt nálunk, s mind Komáromban ; 

Újvárban igen élnek vele az ekklézsiában. De .hogy az muzsika az ma-
gyaroknál tudatlanságban vagyon, nehezen találják ki az nótáit az Dicsi-
reteknek." 1609 febr. 10. Alb. 

114) Eddig az egy Jankowich Miklós lajstromában találom nyomát. 
Hogy pedig e kisrétü kiadás valóban létezett, bizonyítja egy 1607 decz. 
30. Nürnbergből Molnárhoz intézett levél (a levélíró nevét nem vagyok 
képes kibetűzni): „Ago gratias pro Psalterio et Catechesi." Hogy pedig 
az Molnár saját szerzeménye, s különböző attól, melyről Bod Péter (M' 
Ath. 183. 1.) írja : A Pa la t ina katekézist a belgyiomi Agendával együtt 
a katekézist a Száraszi Ferencz fordítása szerint 1608. 8., néhol a szólások 
formáit megjobbítván, kinyomatta" bizonyos onnan, mert a Száraszi ká-
téját Asztalos által küldve, csak 1608. septemberben kapta meg. T. i-
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XII. S most ideje liogy Molnárnak ú j Maecenásáról, 
Móricz landgrófról szól jak, ki sorsára huzamosan ós döntő 
befolyással lett. Egyike volt ez Nemetország legtiszteletesb 
fejedelmeinek ; pártfogója a tudományok e's művészeteknek, 
a casseli lovagi iskola alapítója, több nyelveknek, a ma-
gyarnak is, ismerője és beszéllöje, a mathematikában és 
alchymiában, de főleg a theologiában jártas, sőt latin költő 
is, s buzgó kedvelője épen Dávid énekeinek; ki még ifjú 
korában írt egy latin zsoltárkönyvet (1590), később podig a 
Lobwasser zsoltárai egy részéhez négyszavá dallamokat köl-
tött. Midőn Molnár 1604-ben Prágában jár t , a császári csil-
lagdában a fejedelem csillagászival megismerkedvén, már 
ezek és akkor fordították figyelmét e tudós Maecenásra Két 
évvel utóbb, 1606, Nürnbergben, midőn Molnár, tanítvá-
nyaival, a Stänzing fiúkkal, a város nevezetességeit néze-
gélte, ott látta a fejedelmet először; majd ismét Altorfban, 
midőn az, az ottani akadémiát megtekintette. I t t tette fel ma-
gában Molnár hogy, ha készülőben levő munkájá t befejezi, 
Móricz berezegnek bemutatja, mi aztán teljes határozattávált 
nála, midőn Heidelbergben Tököly Miklóstól megtudta, hogy 
a landgróf a magyar nyelvet is beszélli I l s ) . Mind ezekből 
indokoltnak fogjuk találni Molnár bizodalmát e fejdelemhez, 
valamint ennek is figyelmét és jóakaratát a magyar zsoltár-
költő iránt, kit, mint tanácsosa Wolf Hermán leveleiből -
látjuk, legott teljesen oltalmába fogadott.— 

XIII. Még csak a Zsoltár nyomtatása folyt, midőn 

sept. 15. írja neki Reinus : „Dolet tarn sero, nimirum X. Sept. Tyrnavia 
ad me seripsisse, et misisse hanc Pannonico conseriptam idiomate Cate-
chesin Dnum Andreám Asztalon civem Tyrnaviensem. Norímb. XV. Sept. 
vet. stilo 1608." Ebből úgy látszik, hogy Molnár annak hazulról megkiil-
detését sürgette volt, s én Kemus sept. 4-kei levelének e helyét: „a Dno 
Asztalos ne tanti l lum quidem accepi" egyenesen a kér t káté utáni vára-
kozásra vonatkoztatom. Most megkapván azt, az 1608 megjelent Biblia 
mellé M. már ezen szöveget vetette. 

11J) Hal l juk öt magát : „Az én szándékomat oztán Heidelbergában 
megerösítötto az nagys. ifjú, az Késmárki Tököli Miklós, megbeszéllvén 
azt, hogy Te Felségedet az nassoviai nevezetes várban Dillenburgban ma-
gyaról szólni hallotta. Ó sok tudományú fejedelem !" í r ja a Zsoltár Aján-
ló-levelében. 
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Molnár már a nvigyn• biblia új kiadásának is keresett válla-
lót, s a híres Piscátort, úgy siegeni barátját Martinius Má-
tyást kérte fel, hogy Corvínust a kiadásra rábírni igyekez-
zenek. Nem merték, a munka nagysága s a siker bizonyta-
lansága miatt l i e ) . Ekkor, úgy látszik, személyesen jelent 
meg Móri' z fejedelem előtt, s ebbeli szándékát előadván, ez 
helyeselte ugyan azt, egyelőre azonban magyar nyelvtan írá-
sára szólítván őt fel, teljesen pártfogása alá vette. Ennek 
folytán Molnár Ha°sziába, névszerint Marburgba telepedett 
át, hol 1607.június 18-kán az egyetemben beiratkozott 117). 
Mind ennek így kellett történnie, mert Wolf Hermán Mol-
nárnak július 3. írt levelére már azt feleli, hogy „fejedelme 
teljesen megnyugszik miiköde'sében ; ne aggódjék ha lassan 
halad munkájában, csak jól ; tapasztalni fogja mely kedves 
a fejdelem előtt e munkája" , 1S). Tapasztalta is; s a boldog 
Molnár nem késett barátait fejedelmi pártfogója jótéteiről, 
megbízatásáról s közelebbi jövője biztosíttatásáról értesíteni. 
Erre mindünnen jöttek a szerencsekivánatok, és Combillon 

116) „De Bibliis Vngaricis exeudendis consilium dare non possu-
mus : quum non sit certum nobis, an tam grandé opus sine suo damno 
suscipere possit Corvinus. Qu'd si enim interea, dum ille proelio id suo 
exprimeret, alibi excudcretur, quod Vngaris commendabilius exsisteret? 
Tu igitur, cui patriae res sunt iiotae, prius cum proceribus regni vestri 
agere pote s, ut Corvmo caveator de damno, si quod metuat. Si spont 
non sit promptus ad gratificandum voluntat i tuae, uostris iudiciis, quae 
seit in lioc gonere nulla esse, non multum movebitur. Iusti tutum pietatis 
tuae probamus, sod videndum qua via quam opt'me expediatur" : Marti-
nius levele apríl 21. 1607. Alb. 

W ) Felvételi jegye az Albumba.il : „Recoptus es t in numerum stu-
diosorum, qui coelestis doctrinae, optimarumque artium addiseendarum 
gratia hie aliquandiu commorantur, Albertus Molnarus" stb. Teljesen 
rendeztetvén i t t- létele, novemberben minden holmiát is átszállíttatta. 
Maur i t ius György levole nov. 21. 1607. az Alb. 

l l s ) „Labores tuos quod adtinet, í r ja Wolf , G'asselböl 1607 júl. 18 
— Illuetriss'.mo meo Prineipi non solum perseripta retuli, sed ipsam epi-
stolam Celsitudini Suae legendám tradidi, post quarum lectionem respon-
dit se demen te r in laboribus tuis acquieseere, neo quam cito, sed quam bene 
negotium hoc perßeiatur, desiderare. Non est igitur ut festinos, sed tempus 
huic rei debitum impendas : l ade t lllustrissimus noster ut reipsa experia-
ris, quam gratus hic labor Celsitudini Suae sít futurus." 
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Ihletve kiálta fel Ézsajással: „Királyok lesznek a te táplálóid 1" 
119). Noha pedig Molnár tűzzel fogott a nyelvtan írásához, 
melynek némely részei, még 1603-ban szótári foglalkodásai 
közben támadtak 12°), mégis csak lassan haladt. Neki t. i. 
főleg a biblia feküdt szivén, melyből mutatványt készíttet-
vén, azt sept. 9-kén megküldte Wolfnak a fejdelemmel köz-
lés végett, ki azt gyönyörködve és teljes helyesléssel fogadta, 
de most még iránta nem intézkedett; a nyelvtan lassú hala-
dása miatt azonban maga megnyugtatta, s a róla továbbra 
tett gondoskodásáról értesíttette 121). Kedves lehetett Mol-

119) Mauricius György altdorfi volt gazdája aug. 24. ír ja : „Literae 
tuae . . . mihi gratae fuere . . . quod felicem tuorum laborum suceessum, 
et Principum, quibus tua obtulisti, gratiam et munificentiam eommemo-
ravare." — Combillon János aug. 25 . : „Gratulor tibi ex animo, quod Deus 
ita propositum tuum fortunaverit (a biblia ügyében), ut nunc ad laudem 
nominis eius impleatnr vaticinium Esaiae de Ecclesiis, cuius tu quoque 
membrum es : Reges erunt nutrieii tui." — Cuno Kelemen aug. 31 . : „De 
statu tuo bono admodum, praeter quod antea a meo Domino parente 
aliquid inaudierim, ex tuis ipsis ad hospitem honorandum Cl. D. Mag. 
Mauricium Uteris scriptis plenius intellexi. — Hoc est quod hariolari 
antoa videbar, cum scirera certissime Deum O. M. suos ita evehere, ut 
potentissimis principibus suam praestare operám idonoi sint." — Remue, 
különösen örülve a magyar nyelvtannak is, aug. 31. : Macto animi vero 
virtute et bonis auspiciis coeptum opus Grammaticae Panuonicae ad umbi-
hcum deducas, precor. Habes Maecenatem liberalissimum et optimum !" 
Zsoltárát is kéri, mert az ő munkája : „Psalterium tuum, quod aeque ac 
Aethiopicum intelligo, vol propter te expeto habere : sí quid tarnen inqui-
rere placet, possum beneficio lexici." — Poilblanc János sept. 4. : „Impri-
mis tibi congratularaur de optima tua et diu promerita conditione, quam 
Marpurgi nactus es, ac sub umbra tarn potentissimi et religioni nostrae 
addictissimi Principis degis. — Lucius Lajos ambergi theologiai író nov 
19. : „Iucundissimum autem mihi auditu fűit, te non vivere tantum et 
valere, sed vivere etiam basilice 1 idque auspiciis illustrissimi Laudgravii 
Mauritii . . . qualis, quantique Principis !" stb. 

120) Rhumelius 1603. jún. 2., midőn Molnár neki szótárának első 
íveit megküldte, í r j a neki: Onomasticon tuum brevi ad te redibit. Gratum 
est quod misisti, gratius quod de pronunciatione et inflexiont." Alb. 

121) Wolf, k inek Molnár Gergelynek maga által kiadott latin nyelv-
tanával kedveskedett, Casselből sept. 30-kán többi közt ezt í r j a : „Gram, 
maticam Gregorii Molnár recte accepi, earn cum doctissima tua epistola 
Illustrissimo nostro legendám tradidi, simulac alteram 9. sept. ad me 
perscriptam cum primo Bibliorum Vngarice translatorum folio adiunxií 
quorum versione 111. noster mirifice deleetatus, clementer in iis acquievit ' 
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nárnak időközben a hazából is buzdítást es biztatást vehetni 
a biblia iránt. T. i. Miskolczi István, mosc tarczali mester, 
egykor Heidelbergben egyetemi társa, július 20-kán ezen, 
Molnárt bibliai vállalata tekintetében bizonyosan meg-
nyugtató, s irodalomtörténetünknek egy eddig homályos 
pontját felderítő, hírrel örvendeztette meg: „Az Bártfán 
elkezdett Biblia nyomtatását félbe hagyatták az nyom-
tatóval , mert igen kezdette volt ubiquitárius módra meg-
vesztegetni, es immár az papirosában borsot es egy eb 
eféle morhát árulnak. Azért ha Klmed mostan kinyomtatná, 
nem lenne Klmed munkája szidalmas. Sok keresztyén em-
bernek az Klmed intentióját megmondottam, es felette igen 
dicsérték az Klmed kévánságát, de az irégyeket igen szidal-
mazták. Isten segítségével kezdj hozzá, társ! megsegéli isten 
az szent cselekedetben. En is, ha egy exemplárt küldesz 
benne, megsenkellek í 22) két aranynyal" , 23). Annál meg-
lepőbb lehetett reá nézve egykori pártfogója Asztalos And-
rásnak a következő 1608. évi martius 6. írt levele: „Az 
magyar bibliának kinyomtatása felöl azt írhatom Kidnek, 
hogy immár ismét újonnan kinyomtatták Bártfán, es el is 
végezték, de szinte nem oly kedvesen, mint az visoli nyom-
tatás vala." — Azonban most maga a fejdelem vette ez ügyet 
is egyenes pártfogása alá oly meghagyással, bogy a bibliát 
Hessenben nyomassa ki 1 2 4 ) ; míg Hulsius örökösei, elvál-

et ubi inter alia tuam excusationem, cur opus illud grammaticum bactenus 
tardius processisset, vidit, responsum dedit, sibi diuturniorem in absoluenda 
et tlimandi hac opera esse potiorem, quam si ins to citius et perfunctorie 
absoluatur; ideoque ut sollicitudinem tuam deponcres, hasce ad te 
scribere iussit. Sumptus ulteriorcs praeter mensam et habitatiouem ad tili 
subsistentiam neeessarios Magn. D. Rector, D . Io. Hartmannus sup-
peditabit: ad eum enim III. noster, u t i hac de re scriberem, manda 
vit." Alb. 

12S) „Beschenken" német igéből. 
123) Parens Dávidnak is, kihez a Molnárnak szóló levél átadás vé-

gett küldve volt, írja Miskolci. : „Addat calcar, ut edat (Molnár) biblia 
ungarica, quorum nos omnes magna sitis premit." Alb. 

124) Megküldvén Móricz fejdelemnek Apológiám et Confessionem Ec-
clesiarum Vngaricarum, é s : Disputationem et Declamatiunculas nobilis 
puellae lul iannae Morellae — írja neki Wolf apr. 6. 1608 : „Mandato 
Principisu „Oblata . . scripta Celsitudo Sua clementer aceepit, continuatio-
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lalván a saját költségükön kiadást, Molnár májusban Hánauba 
ment át a nyomtatásra ügyelés végett125). A fejdelem, ki szé-
kesvárosában, Casselben, saját nyomdáját szándékozott volt 
a magyar munka számára kellőleg felszereltetni, s a magyar 
bibliát saját költségén kiadatni, ezen kissé megilletődvén, a 
neki-ajánlást mellőzni kívánta ugyan, pártfogását mindaz-
által Molnártól meg nem vonta 126). Félreértés volt Molnár 
részéről, de egyelőre nem orvosolható. — Ez időben készült 

ein sumptuum dementer concessit a tquc prorogavit, promoiionem quin 
etiam Opens Biblici se procuraturum dementer promisitA Minthogy podig 
Molnár, egy más levelében, tudósította volt Wolt'ot,bogy Frankfur tban járt > 
a hiányzó (magyar) betűk öntetése végett, miszerint a nyomtatás Háuauban 
megindulhasson, inti öt W o l f : „Quod cum Illustrissimo nostro signifieas-
sem, statim me iussit ad te reseribere : Celsitudinem S. omnino velle ut ista 
biblia ungarica in Hassia excudantur. Cogitabis igitur serio, qua ratione te 
111. nostro sistere, ot modum quo hoc opus perfici velit, prima quaque 
occasione percipere possis. Facies in hac re ooluntatem Principis, nec lore 
puto, ut te liuius obsequii poenitere possit." 

125) Mikép Keserűi Dajka János 1608. máj. 19. kelt levele borítéká-
ból kitűnik, melyen a czímzet így szól : ..Reverendő ac piissimo 'viro D. 
Alb. M. Szenciensi Vngaro, nunc in typis Hanovianis fíiblia Vngarica 

fideli'er curanti." Dajka viselte, Molnár távolléte alatt, ennek marburgi 
szállása és holmiénak is gondját . 

126) A fejedelem jóságos gondolkodását és nemes modorát jellemző 
levelet egészen közlöm : „Statim ac literas tuas, vir praestantissime accepi, 
• - írja Wolf Hermán, Schmalkaldenben, máj. 22. 1608 — e vestigio eas 
111. nostro l 'rincipi legendás humiliter obtuli, quas Cels. Sua perlegit. 
Quantum autem coniicere potui, mentem Cels. S. certe non es assecutus. Cum 
enim 111. noster intellexisset, non esse liuic rei commodum calcographum, 
ne quicquam huic laudabili institute deesset, suam calcographiam ei dicare 
voluit, et u t cum maiore studio banc Bibliorum Vngaricorum editionera pro 
voto promovere posset, Cassellas, locum scilicet aulae principali vicinum, 
destinavit. Haec mens Principis nostri fuit. Verum cum Dom. Brederodius, 
fortassis suorum commodum magis respexisse, quam Principis intentionem 
perspexisse videatur, atque hac occasione buic operi tam locum excusionis, 
quam etiam neccssarios sumptus invenerlt, Illustrissimus noster in eo cle-
menter acquiescens, nec amplius hac de re cogitare videtur. Quin imo, cum in 
hoc arduo negotio promovendo nullam nominis gloriam quacsiverit, oinnino 
non velle videtur, ut alius locus impressionis titulo Bibliorum praeponatur, 
quam is, ubi excusa s u n t : nec etiam affectare, ut Cels. <Suae nomen huic 
opei i addatur, ne fortassis alii minus bene affecti, buius operis promotio-
nem ex arrogantia profectam esse non dicam cogitare, sed ne suspicari 
quidem possint. Vale" stb. Alb. 
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Molnárnak egy latin elégiája, melyet Rittershusius barátjá • 
boz intézett, midőn ez augustus végén hitvese haláláról érte-
sítette öt , de mely az Albumban nem találtatik 127). 

XV. A munka, mely a protestantismns érdekében német 
részről is részvétre talált ,28), csodálatos sebességgel haladt, 
s daczára a hazulról nyert csekély biztatásnak 129). sept. 
l - jén kelt Ajánló-levéllel, kétségtelenül a fejdelemnek utóbb 
még is megadott engedelmével neki ajánlva, még 1608-ban, -c 
nagy 4-edrétbon, valóban díszesen, megjelent 'Jj1). Miután 

127) Remus í r ja sept. 3. : „Rittershusius me iussit gratias tibi agere 
pro Elégia doctissima. qua consolatus es ipsuni in luctu magno." — A/6. 

»28) Thalmiiller Hermán 1607. nov. 22-kén Fricdwaldról többi közt 
ezt í r ja Molnárnak : „Literas . . . cum adlunctls libris Rev. et Illustrissimo 
Dno Administrator! nuneupatis reete accepi et exliibui. . . . Vt animi sui 
testimonium aliquod extaret, decern imperialibus nummis solidis nuncu-
patores donare pro tempore voluit, quos praesens lator recte accepit, et 
haeredibus Hulsianis per te ulterius transmitti . . . Colsitudo ipsius cle-
menter cupit, proinittitque oinnein et haeredibus Hulsianis et tibi d e -
mentem eumque beneficum l'avorem." — Ki legyen ez a „fenséges" 
Administrator, azt Molnár magyar nyelvtana Ajánló-leveléböl tudjuk meg' 
melyben Móricz fejedelem ifjabb fiához írván, mondja ezt is : „Semper ve-
hementer sum gavisus, cum Reverendiss. et Inclytissimum Principem 
Othonem Hassiae Landgravium, fratrem suum natu maximum, ex Acade-
mia Argentinensi ad Hersfeldiensis Ecclesiae exemtae administrationem 
viderem revertentem saluum et incolumem." Alább pedig a herczeget 
egyenesen „exemptae Eccl. Hersfeld : Administrator"-nak nevezi. 

,29) így Szepsi Mihály Marburgból 1608 jún. 21. Miskolci István 
levelének egy helyét közli M-ral, mely így szólt: „De negotio Rev. viri 
D. Alberti Szencii, Cl. et Excellentissimus vir D. Siderius ser ibi t : „Biblio-
rum Vngaricorum editionom quod ad ti net, esset quidem ea summe neces-
saria, sed undr, et a quo subsidium tempore isto periculosissin.o possit extor-
queri, non video. Interim urgeat suum propositum bonus vir D. Albertus 
Szencinus, si potest ; si qua in re poterimus ilium iuvare, non deerimus 
officio suo tempore." 

,3°) Czíme, Molnár akkori helyesírásával, ez : „Szent Biblia az az 
Is tennec ö es uy testamentomanac prophetac es apastoloc által megíratott 
szent könyvei. Magyar nyelvre forditatott egészszen, az Istennec Magya r 

Ors/.agban való anyaszentegyházának épülésére. Caroli Caspar Elöljáró-
beszédével. Ez masodic ki nyomtátást igazgatta néhol meg is jobbította 
Szenei Molnár Albert. Hanoviaban Nyomtattatott Halbejus János által, 
Levinus Hulszius örökösinec költségével. MDCVIII. esztendőben." Nagy 
4r. 4 részben. — Hozzá járultak a Zsoltárok második kiadása, egy „Kis 
Cateckismus", s a szövoghen említett toldalékok. 
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ez első kiadás felette ritka, az Ajánló-levél pedig e bibliáról 
érdekes irodalomtörténeti adatokat tartalmaz, néhány helyét 
méltó lesz ide iktatnom. A visolyi bibliáról, s a maga viszo-
nyáról alioz, írja, hogy ez „első kibocsátásnak szolgalatjá-
ban, akkori gyermekségemben is, részessé tött engemet az 
istennek gondviseléso: holott az időben lábánál forganék az 
böcsületes embernek, Caroli Oasparnak, az gönczi prédiká-
tornak, az ki fő igazgatója volt az kinyomtatásnak ; es engem 
gyakorta az visoli nyomtatóbelyben kiküldött az ö tőle írott 
levelecskékkel. Hogy pedig ez második kinyomtatást én 
egyedől elkészíthettem és elővihettem, isten után Te Felsé-
ged kegyelméből vagyon —, ki ennekem ez Te Felséged 
híres neves akadémiájában ily csendes állapatot engedte, és 
hogy efféle tanusági dologban foglalatos lennék, bővségessen 
adakozóul tápláltál, és bogy ily nagy munkához kezdenék, 
kegyeimessen felindítottál. . ." Ismét: „Előszer penig jól 
emlekezem reá, mely nagy isteni félelemmel és böcsületes-
séggel kezdett az első kibocsátáshoz a böcs. Caroli Caspar, 
kinek hogy valaha cselédi közt forgottam legyen, megmon-
dám ez előtt" (cuius me familiarem fuisse, modo dicebam : 
így adja ezt a levél latin szövegében). „Mert előtte állottam 
egykor (adstiti ipsi), midőn tanácskoznék Pelei Jánossal, az ő 
schólamesterével, az ö seniorságához tartozó tanító atyafiak-
nak egybe gyűjtése felől, közönséges könyörgésre, ez elkez-
dett dolognak jó elömeneteliért. És mikor az könyv nyom-
tattatnék is, egynéhányszor hallottam hogy fohászkodván 
ígyen szólott: Csak az isten addig éltessen, míg ez bibliát 
kibocsáthassam, kész leszek meghalni, és az Christushoz köl-
tözni. És kévánságát megnyervén az istenes vén ember, két 
esztendővel azután elköltözött az szentek lelkeinek föpászto-
rához" stb. — „Az elébbi fordítást nagy igyekezettel meg-
tartottam, hanem csak az szólásnak dísztelen módját , melyek 
az idegen nemzetből való corrector miatt estenek volt, azokat 
kitisztítottam." — „Az igazán való írást („orthogr.") melyet 
elhattak és megegyelítettek sok helyeken, az canonicus 
könyvekben megemendáltam és egyengettem. Mely dologhoz 
hogy az köznépnél inkább értek („supra vulgum"), Te Fel-
ségednek köszönöm, kinek hagyásából magyar grammati-
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kának szerzésében majd esztendeig voltam foglalatos." — 
Elmondja továbbá, bogy az apokryph könyveket elválasz-
totta a kánoniaktól. Hiányoztak egész versek : pótolta. Fel-
jegyezte a concordantiákat. A históriai könyvek elibe kor-
tani táblákat vetett. Hálásan megemlítvén hittudományi 
tanárait, kik tudományukkal segítették öt, a marburgi egye-
temi könyvtárt, melyből a szükséges eszközöket kölcsön kapta, 
és Genius Izsákot , ki Levinus Hulsius özvegyét a kiadás 
elvállalására bí r ta , ismét a fejdelemhez fordulva, némi 
önérzettel így végzi: „Mivelhogy . . ez nyelvet is . . . megem-
lékezvén anyai nemzetedről (t. i. II. András leányáról sz. 
Erzsébettől származtatja Móricz bget) meg akartad tanulni, 
engemet is, ki cz\ nyelvnek nem utolsó ékesgetöje vagyok, 
(távol legyen az kérkedség!) szokott kegyességednek rajtam 
elébb nyújtásával méltóztass." — A négy részben nyomtatott 
bibliát követték Zsoltárai második kiadásban, szinte a biblia 
formátumában és kótákkal (Hánau 1608); aztán egy „Kis 
Katechismus", „Egynehány ékes mondások és intések a szent-
írásból, melyekből minden megtanulhatja, miképeu kelljen 
kinekkinek tisztiben és hivatalában magát viselni", s némely 
imádságok. — Es csakugyan, az említett érzékenység daczára 
a fejdelem jó ura maradt Molnárnak ezen túl is, mint az 
Album több leveleiből kitűnik 131), sőt négy éven át, tehát 
mind addig míg Molnár megházasodván, Oppenheimba tele-
pedett által, Marburgban saját költségein tartotta. 

XVI. Nyugalmát e boldog négy év alatt csak is a 
hazából érkezett levelek zavarták. Mennél több kézen for-
dúltak meg Molnár munkái: tudósok és tanulókén szótára, 
gyermekekén kátéja, a papok és olvasó hívekén bibliája, a 
templomjárókén zsoltárai, melyek mind több s több ajakról 
zengettek: annál hevesebben óhajtották az ú j csillagot,mely 
kevés év alatt annyi jót sugárzott le a protestáns egyházra s 

131) „Te in grat ia apud Deum et Illustr.Principem esse gaudeo,hanc-
que sortem gratulor" írja neki Bemus 1608. jún. 1. — Heidbold őáltala 
kéri magát a jánl ta tni a landgrófnak, hozzá tevén : „tu, quem iste heros 
iam inter suos, ut scio, numerát, suumque perpetuo habiturus est. Felicem 
te, qui in remotissimis a patria plagis tantos fautores, Domino duce, tibi 
comparasti" 1608. nov. 30. 
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a mogifjúlt magyar irodalomra, itthon látni, bírni. Barátai ké-
résekkel, szemrehányásokkal kezdék ostromolni. A hívók közt 
első sorban régi pártfogója Asztalos András állt ,ki örvendett 
ugyan Molnár irodalmi tetteinek, de öt azért támogatta volt 
külföldön, hogy benne ott az itlhon sanyargatott új egyház-
nak egy új,derék tanítót és papot neveljen. „Kérem én Kidet— 
írja még mart. 6. 1G08 — ha ottfemqvalamí kötelessége még 
nincsen Kidnek, jöjön ki Kid közzinkben, szolgálj nemze-
tednek, és hazádnak, és szüleidnek is: ne nézzed az ottbenn 
való békeséges állapatot. Bizonyára igen elpusztúlt földönk 
országunk, de mindazonáltal ez nagy vigaszt ilásunk és örö-
mönk, hogy az mennyei kenyérrel éltet és táplál az irgalmas 
isten bannönket, és ez külső dologban is naprul napra öreg-
bít" . . . s ismét: „Intem és kérem Kidet, jőjön meg Kid az 
mi nyomorúlt főidőnkre, az Kid hazájában, hol Ivld lcodves 
dolgot cselekeszik istennek előtte, hogy szolgálhass szent ne-
vének tisztességére, ekklézsiájának épületire, és atyádfiainak 
épületire. Esugyanit ten ez mí várasunkban (N. Szombatban) 
Kidnek tisztességes helye fizetése lenne, kinn Kid megelé-
gedhetnék." — Ugyanő, 1609 febr. 10., megküldvén neki 
kívánságára Székely Estván Krónikáját, már csendesebben: 
„Immár isten kegyelméből most (t. i. II. Mátyás kir. alatt s 
a bécsi béke következtén) minden helyeken, hol ennekelötte 
még csak házaknál sem volt szabad olvasni az szentírást, 
most nyilván nagy bátorsággal hirdettetik az evangelium. . . 
Csakhogy bizonyára az tanítók (prédikátorok) szűken, 
vadnak, és az schólamesterek annál is szűkebbek. . . Bizo-
nyára Kid ottfenn való létében sokat szolgált nemzetének 
ez könyvek kibocsátásában, ezután is szolgálhat: mindazon-
által még is, ha Kid gondolkodnék felöle, jobb volna, hogy 
Kid földében és hazájában nemzetének és az ekklézsiának 
szolgálna!" — Buzgóbban ismétli kérését aug. 4., s most 
némi csipösséggel is : „Noha Kidnek immár az az ország 
mintegy natale solum, azért bogy patria est úbicunque bene: 
de azért lehetetlen hogy nemzetéhöz és természet szerént való 
hazájához ne vágyakozzék Kid! Továbbá azt is kell Kidnek 
meggondolni, mely nagy becsületes és kedves lenne az Kid 
hazajövetele. Mert minden rendeli, fő emberek és közönségesek, 
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ifjak és öregek, nagy ajtixlo sággal (azaz aliúva) emlegetik és 
sziivök szerént várják." Ezen túl azonbau csak érintőleg; így 
nov. 28.: „En ennekelötte is intettem Kidet, hogy hazájárul 
ne feledkeznék Klmd!" stb; 1G10 pedig febr. 20-dikán: „Az 
gondviselő isten Kidnek az idegen országban napról napra 
jobb-jobb állapatot parancsolt, és ez az oka hogy Kid az meg-
mutatott jó szerencsét el nem akar ja had ni, hogy, ha szinte 
távoly vagyon is, sok hasznos munkáival hűséggel és szere-
tettel szolgál hazájának. De ennekem úgy tetszik, hogy még 
annál is becsületesb, kedvesb és hasznosb lenne az Ivld álla-
patja, ha személye szerént is szolgálna Kid hazájának" stb. 
így Asztalos, kit hosszasabban is megszólaltattam, mint egyéb 
helyeken másokat, mert e közvetlenség bennünket kellő kö-
zepébo helyez a kornak, és azon körnek melyben forgunk. 
S míg a hazából így híják, Heidelbergben a híres Scultetus, 
ki Molnár irányában csupa szív és melegség, viszont örvend 
künn-maradtának, mert ott, ú. m. többet használhatsz mun-
kásságoddal hazádnak, mintha magában Budában laknál" , 32). 
A mieink nem így gondolkodtak. Miskolczi István még 1608 
júl. 17. jelenti hogy a pataki papság megürült: híják ; Szenczi 
Czene Péter a samarjai pap 1609 mart. 20.: vár ják öt, ú. 
mond, minden jók, nagy a neve még nyílt ellenségeink előtt 
is (itt a katholikusokat értve) , 3 3 ) ; Súri Mihály 1609 máj. 
8. lelkesedetten üdvözli: Magyarország a te segedelmeddel 
fölemeli fejét, a szent irodalom kevélykedik veled mint aty-
jával, újra felvirágzik a levert nép nyelve. . . O szerencsés 
elme szerencsés müvei! — Aztán görög szótár írására buz-
dítja, s aztán?-—Térj haza! kiált fel: gondoskodunk rólad! I 3 <). 

132) Heidelb. 1610. apr. 16.: „Lactor te subsistere in Germania, 
ubi plus patriae opera tua prodesso potes, quam si in ipsa Buda habitares." 

133) Sed cur iam tandem noil nobis redis ? Expectant te omnes 
exspectant quique boni, magnum nomen tuum apud omnes, etiam liostea 
nostros aportos. Da operam, reddas to patriae nostrae iam-iam a rabie 
Turcarum et reliquarum nat 'onum peregrinarum respiranti, et rursura re-
floreseenti." 

134) „Effert Vngaria, te Patrono , caput, superbiunt cliristianae 
literae, te Parente; reflorescit concussae gentis l ingua; . . . Ü felicis genii 
felicissimos labores ! Perge, perge, et graecae linguae ede dictionarium! 
Laboris tui memoria canescit seculis innuinerabilibus ! E t tandem . . . 
meditare de reditu ad tuos. Nos de loco et conditiouo providebimus." 
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~ 1 6 1 0 február 5-kén viszont szülővárosa hívja ünnepélyesen 
h a z a : „My Szempcj Biro es az Egész Tanacb": kérjük 
mint jóakaró fiúnkat, szomszéd barátunknak fiát, hogy Kid 
jöjen hazádban, úgymint városodban. . . Ne nézze Kid az mi 
háláadatlan voltunkat, hogy semmi segítsíggel nem voltunk 
az Kid oda lítelíben .! — Májusban ismét Miskolczi jelenti 
örven iezve , hogy Beregszász meghívta gymnásiurnához, 
sőt fényes utipénzt is küldött nek i ; sürgeti jöttét júliusban, 
újra octóberben; de senki sem komolyabban s bensőbb rész-
vétből fakadólag, mint ez évi jún. 15-kén Lőcséről Váczi 
Gergely. Híre terjed — ú g y mond — hogy legkisebb gondod 
haza jöni. Vajon mi tart vissza Németországban ? a tudósok 
társaságában gyönyörködöl-e, kiknek ott oly nagy serege 
él ? de nem arra születtünk hogy mindig a gyönyörnek 
éljünk, hanem hogy életünk nagy részét mások hasznára 
fordítsuk. Hasznosan töltéd eddig idődet ? de ím sürget hazád 
szeretete , annyi barátod akarata, s főleg az egyház szüksége, 
hogy saját érdekedet ne is említsem: t. i. annyi vándorlásaid 
és fáradalmaid gyümölcse el fog veszni, mert hogy idegenek 
közt mit reméllhess, már tapasztaltad. — S felmelegedve 
fo ly ta t ja : O térj hát valahára vissza, óhajtott barátom! s 
ne tartóztasson ettől a haza keserves állapota! Mert minél 
inkább hanyatlik ez, annál sziikségesb azt támogatni, s főleg 
oly oszlopokkal, milye i te vagy, ki vallásos tudományosságod 
és hosszas úton szerzett tapasztalásaiddal legtöbbet tehetsz. 
— S ismét, komolyabban hangolva: De leginkább reá bírhat 
az, hogy mindenkinek kell életczéljának lennie, melyet mind-
eddig el nem értél még: korodban s ennyi évek után magad-
nak ilyet nem csak kitűzni, hanem megállapítani is illik. . . 
Végre : Kérem istent, hogy életed minden cselekvéseiben 
szent lelkével kormányozzon. S toldalékúl: Szegénységem 
küld 1 forintot, melyet jó néven végy1 3 5). — ím e szegény de 
nagyszivü ember kivánatosbnak tartotta a szenvedő hazát s 
annak szolgálatát, mint külföldön a jólétet, s még a legnemesb, 
mert szellemi, gyönyört is! 

XVII. Midőn Molnár ez utolsó leveleket vette, a munka, 

,3S) A széplelkü levél ép oly szép deáksággal írva, szinte az Alb. 
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melyet Móricz fejdelem megbízásából felvállalt vala, ma-
gyar nyelvtana, kéziratban már készen állt ]3C), s így párt-
fogója iránti kötelezettsége sem gátolhatta többé haza-jöve-
telében. Nem minden megdöbbenés nélkül lát juk tehát a 
Scultetus Ábrahám idézett leveléből viszliangzó elhatározá-
sát erősen állani. Azon okok, melyek egykor, midőn élete 
fö feladásai még csak szándékok voltak, méltánylásunkkal 
találkoztak, mert az akkor hazatérő egy névtelen ifjú volt 
még, ki, hogy otthonn vajon létesítlieti-e terveit, nyer-e csak 
a tűrhetőnél jobb állást, több mint kétes vol t : mo3t ö kész 
munkákkal, koszorús fővel, tisztelve és óhajtva felokezeto, 
tollát a fél nemzőt, által, s egyháza egyik oszlopaként fogad-
tatott volna. Hajlandókká leszünk hinni, bogy a külföld mivolt 
társaságát, annak nyugalmát és kényelmeit — ellentétben a 
háborgó haza bányatásaival — s a fejedelmi kegyeket, bár 
idegen nyújt ja azokat, jobban szerette mint illett; s nem 
lobot nem csodálkoznunk, hogy az, ki keves évvel azelőtt, 
néhány kölcsön vett tallérral el tuda menni Prágába, most 
még csak látni sem kívánta szegény hazáját, hogy ön szemei-
vel meggyőződjék a neki kínálkozó térről, s végkép meg-
feledkezhetett azon kötelezettségről, melyet nrnd magyar, 
mind németországi pártfogói előtt vállalt, midőn azok jóté-
teményeit elfogadta. Mert bizony sem a pfalzgróf és Móricz 
fejedelem, sem azon testületek és egyesek, kik öt itt ós künn 
támogatták, nem a szegény magyar ifjút, som a magyar írót, 
hanem a magyar protostantismus leendő hasznos tagját pár-
tolák benne. Nem is csupán vagy főleg azok voltak most a 
Molnár okai, molyok miatt egykor inkább Németországban 
mint itthon nézett vala egy kétes jövendő elébe : hanem vissza-
tartóztatta öt egy szenvedély, mely, nem menti ugyan, de 
megmagyarázza legalább hidegségét, vagy, ha küzdött magá-
val, e küzdelemben elesését : a szerelem. T. i. jól sejtett volt — 
Asztalos András, midőn több mint két évvel ezelőtt úgy híja 
őt haza „ha ottfenu valami kötelessége még nincsenDe volt. 
Ugyan i s 1609-ben panaszos leveleket ír Walter Godofréd 
kiipperaui papnak, hogy Dorottyájától, ki neki van rondel-

13c) Ajánló-levele t. i. 1609. júli . 17. kelt 

Toldy : Adalékok. 10 
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tetve, távol kell lennie 1 3 7); sőt ugyanennek 1610. június — 
28 kai levele gyaníttatja, lingy szép kedvesével már jegyben 
is j á r t 13S). Ezt tudva, tán tartózkodóbbak leszünk elitélésé-
ben: de a sors nem volt az. Megjött t. i. pár év múlva már, 
az idő, midőn, nem ugyan első jegyesével, hanem más nővel 
összokelve'n, a szükség hajtotta öt a hazába való meghivatást 
elfogadni. De nem boldogúlhatott többé. Mintha a Nemesis 
üldözte volna öt mind végig, a miért a nőt hazája elébe tette. 
Azonban ne előzzük meg az elbeszéllés sorát, s lássuk Mol-
nárt marburgi munkásságában. 

XVIII . E négy év nyolve'szeti dolgozások közt folyt 
le. Az első, magyar nyelvtana volt. Tett ő, mint mondám, e 
részbon már 1603-ban némi kezdetet, midőn szótárán dolgo-
zók, tán épen a szótárhoz bevezetésül írván valamit a kiejtés 
s a ragozásról 1 3 9) ; miért nem jött az ki szótára mellett, nem 
tudhatom ; tán öt magát sem elégttetto ki a zsenge kísérlet. 
Különben is lelke akkor egész melegségével n szent költő 
hymnusaiba volt mélyedve. Mindenkép Móricz lierczegé i r o - ^ 
dalműnk történetében azon dicsőség, hogy az első teljesebb 
magyar nyelvtan létesítését nem csak folytonos pártfogásá-
val eszközölte, s az akkor még szertelen nehézségekkel küzdő 
írót ingadozásaiban tanácsával és biztatásaival gerjesztgette 
s támogatta, hanem általában, hogyannak megiratását indít-
ványozta is. Majd minden európai nyelveknek — ilyformán 
beszclli maga Molnár, a munka előszavában — lévén gram-
matikáik, hatalmas pártfogómnak Móricz fejedelemnek úgy 
látszók, a magyarról sem kellene megfeledkezni. Megparan-
csolta tehát nekem, hogy a hazai nyelvet, melyet a szótárral és 
zsoltárral mívelni megkísérlettem, nyelvtani szabályokba is 
foglalnám, s világos példákkal felderíteném. Gyönyörűségem-
re szolgált ily jeles fejdelem akaratának engedelmeskedni; de 
nem sok bía volt hogy erőimben bizatlankodva, mindjárt a 

, 37) Oct. 3. Dcest tibi quidem, quantum video ox dulcissimis tuis 
Uteris Dorothea tili destinata, et coiidoleo ob banc penuriam stb., a miért 
enyelegve vigasztalja. 

l : s ) Nec mea vota omanebunt pro tua prospcritato ot sponsa venusta, 
cuius causa sacpo comprccor: Da Deus, Alberto sit pia sponsa meo." 

139) L. a 1'20-d. jegyzést. 
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küszöbön végkép el nem csüggedtem. Mindazonáltal isten s 
a fejedelem segítségével és kedvezéieiböl folytattam azt, de 
két évnél hamarább be nem fejezhettem 14 Ezt 1609. jú-
niusban írta, s így, ha előadását szó szerint veszs zük, a munka 
kezdetét 1607 közepére kell tennünk, midőn a zsoltárok 
kiadását már már befejezto. Es csakugyan, alig kezdé meg 
Molnár a képzeleten felül nehéz munkát, Remus, a soha nem 
nyugvó baráti buzdító, augustusban már, ezt í r ja : Fel fel lel-
ked nemes erőivel! s a szerencsésen megkezdett magyar 
nyelvtani munkát fejezd is be ! 14 '). Kellett is ez intés a töret-
len úton járónak, mert a munka, ré3zbon bizonyosan a biblia 
gondjai miatt is, oly lassan haladt, hogy szükségesnek tar-
totta mentegetőzni pártfogója előtt. A tudós fejdelem, ki a 
biblia mutalványívét olvasva, a magyar fordításban rend-
kívül gyönyörködött, biztatta öt, s azt iratta neki, liogy jobb' 
szereti a lassú és gondos munkát, mint ha siet, és elhamar-
kodja azt. Nyugodjék meg, úgy mond: gondoskodva van 
élelméről s egyéb szükséges költségeiről ezen túlra is 142). 
Mily nemos és gyöngéd bánás, s mily megnyugvás Molnárra 
nézve, kinek ideje nagy részét különben is a biblia kiadása 
nyelte el. Birá t ja i szinte nem késtok a buzdítással. Most 
meg Rittershusius, ki, ú. mond, büszke reá , hogy Németor-
szág nyújt ja e munkához az ürességet 143), s újra Renins, ki 
nevének halhatatlanságával kecsegtette, tartották benne a lel-
ket 144); nn'g Alstedius már a kiadást sürgette, s még török 
nyelvtan írására is felhívta, ha, ú. m., e nyelvet bírja 145). 

14°) L. a Praefatio elején (CorpÁ Grammaticorum Linguae Hung. 
Veterum, p. 113. bis). 

]1>) Niirnb. aug. 31. 1G07. 
U2) Wolf Hermán a fejedelem tanácsosának levele Casselből sept. 

30. K 0 7 ; 1. a 121. jegyzést. 
143) „Do tua institut 'one Grammaticae Linguae Yngaricae gratulor 

tibi et Germaniao nostrae, quae tibi iiaoc otia fecit." Altorf 1C08 mart. 0. 
144) „Te in opere grammatieo pannon, non solum pergere, verum 

iam ad umbilicum perducere opus. Illustrissimo Principi et posteritati 
gratissimum, quo non minus, quam Psalterio, propages nomen, consecresqua 
innnortalitati spero." 1G08. május 3. 

1 , s ) „Efl'unde opus ingenii, et talentum tuum negotiationi trade. 
Pargo inservire patriae tuao, imo et ipsismet Turcis, quorum linguam si 

10* 
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Végre meg is jelent <az, 1G10 februárban, miután a Sylvester 
nyelvtanát hiába várta, melyet Miskolozi István valahára, 
t. i. 1610. május 24-kén — tollát már post festa — útnak 
indított U6), Molnár pedig soha meg nem kapott. Molnár 
mondhatta tehát előszavában hogy Clajus húsz évig dolgo-
zott német nyelvtanán, noha volt előde: neki pedig, kit kö-
vetne vagy kerülne, nem vala egyáltalában senkie , 47). Hanem 
használta — folytatja — mind azon magyar könyveket, 
melyoknek szerit teliette, a visolyi bibliát kétszer végig 
olvasta, kijavította, újra kiadta. Követte Rámusfélo módsze-
rét azon latin nyelvtannak, melyet a fojdelem írt a liesszcni 
iskolák számára, s megtartva legnagyobb részt annak mű-
szavait, de mindebben a nyelv sajátságai által kívánt eltéré-
sekkel. Eként jelent mcge munka 148), ajánlva az ifjú Móricz 
berezegnek, a fejdelem fiának. Az Ajánló-levélben is mondja, 
hogy az két év alatt készült ritkán megszakasztott nyomo-
zások folytán. — Dicsérem igyekvésedot — így üdvözlő a 
szerzőt Amandus Polandus Bázelből — a magyar nyelv fel-
derítésében, melyet, még midőn Bécsben mulaték, némelyek 
oly annyira óhajtottak. De találkoztak, kik tagadták hogy 
e nyelvet grammatikai szabályok szerint tanítani lehessen, a 
mit képtelennek tartottam. Te azok téves véleményét tettel 
ezáfoltad meg, bebizonyítván hogy nincs oly barbár nyelv, 
melyet szabályokra visszavinni nc lehessen (!) , 4S). A hazá-

excoleres, magnum faceres, doct'ssimo Domino Alberto, curae et operae 
pretium." Dcc. 1G09. 

14C) „Grammuticam IIiingarc-Latinam en mitto, quam in iuvamen 
tuae Grammaticae exoravi a quodam nostrato. Dabi.s operám ne amittatur, 
»ed a te reduce pristino suo possessor"! restituatur." Úgy látszik küldésben 
elveszett e példány. 

,47) „Ego vero quem sequerer, quemquo fugercm, habebam prnrsus 
neminem." L. Corp. Gramm. p. 113. bis. 

14S) Teljes czímo : „Novae Grammaticae Vngaricao succincta me-
tliodo comprehonsae, et perspicuis exemplis illustratao Libri duo, ád 
Mauritium iuniorem ITassiao Landgravium etc. Autoro Alberto Molnár 
Szencicnsi. Hannoviae, typis Thomao Villcriani, impensis vero Conrad! 
Biermanni ot Consort. 1010." Kis 8r. 202 1. — Újra az én gyűjtemé-
nyemben : Corpus Grammaticoruin L inguae I lung. Voteram (Pest I860) 
11. sz. alat t . 

U 9) „Laudo Studium tuuiii In exornand l ingua ungarica, cuhs 
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ból csak egy hang hatott át hozzá e munka fogadtatásáról, 
még pedig Forgách Forencz bíbornok — s ki ép ekkor 
irodalmunk első nagyságává emelkedett, Pázmány Péter — 
által, kik azt csodálva dicsérték, egyedül a Rámusféle mód-
szert nem helyeselve 15°). 

» X I X . A nyelvtant a háromnyelvű szótár követte, ajánlva 
a protestáns főuraknak, városok elöljáróinak, prédikátorok-
nak, s a Heidelbergben és Marburgban tanuló magyaroknak. 
T. i. már 1608-ban olvastuk, liogy kiadójának egy könyve 
sem kél oly jól mint Molnár latin és magyar szótára , 51). 
Most abba, tán épen Súri Mihály figyelmeztetésére, a görög = 
nyelvet is felvette; felrakta a latin szók időméretét számos 
példákkal Smetius szerint; szaporította ezt nagyszámú czikk-
szókkal, a magyarlatin részt magyar szókkal is, kivonva 
azokat mind azon magyar könyvekből, melyeket barátai által 
megszerezhetett, végre beiktatta Decsi János munkájából a 

-közmondásokat I 52). I t t i s hálásan említi Móricz fejdelmet, 
kinek bőkezűsége adott neki ezen, valamint más tanulmá-

illustrtdionem, memini, cum Vicnnae in Austria versarer, quosdam summopere 
desidirare. Sed reperiebantur qui negarent liuguam illám praeceptis gram-
maticis tradi posse : quod sane mihi perabsurdum visum. Tu opinionem 
illorum erroneam facto ipso refutasti, et ostendisti nullam linguam tarn 
barbaram esse, quae leges grammaticas non admittat." Bázel, nov. 29.1609. 

l s o) „Tuao Claritatis industria — írja Ratkai György pred. 1611. 
febr. 22. — in laboribus librorum exprimendorum non solum laudatur a 
piis mentibus, imo etiam adversariis. Nam mense novembri visa est eis 
Nova vestra Grammatica, quam a me postulavit nosier Cardinalis cum suo 
Petra Pacman, et totam perlegit, admiralus laudavit, nisi methodus Ramca 
ipsis displieuit.11 

151) „Audio nullum ex libris ipsius (Hutter volt a kiadó) ita esse 
vendibileiu . . . ut tuum Dictionariuin: ír ja Rittershusius sept. 8. 1608 — s 
úgy látszik, épen Németországban és Bécsben. Legalább Asztalos még 
1608. mart. 6. is azt í r ja a 1604-ben megjelont könyvről: „Az Dictiouá-
rium, kit Kegyelmed edált, igen felette szűken érkezik hozzánk ! En még egy-
nél többet nem láthattam benne. Nem tudom hova oszlott el, hogy olyan 
ritka. Bizonyára kedves volna ha kaphatnák." 

152) „Iuspersi praeterea et usitatiora Proverbia Vngarica cum eor-
respuudentibus Adagiis Latinis . Ea autem selegi ex libello Adagiorum 
Latino-Vngaricorum clar. viri Io. Decii Baronii piae memoriae, quem ante 
inultos annos Argentinae adolescens observanter colui " A háromnyelvű 
szótár Ajánló-levelében. 
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nyokhoz i s , kedvet es sercnységot J53). A háromnyelvű 
szótárral egyiitt mogjolent a magyarlatin is, megtoldva < 
brassai Honter János tankölteményevei a dolgok elnevezé-
seiről, es Siber Ádáméval: „de officiis seholasticorum parae-
nesis iambica" 154). Kedvességet kelle o háromnyelvű szó-
tárnak is találnia, mert bár azok részére, kik a görögöt 
nélkülözhetni vélnék, a kétnyelvűnek líjabb kiadását helyezte 
kilátásba, még is tíz évvel később ismét azt adta újra, s az 
jött , már halála után, ú. m. 1645-ben, Frankfurtban is ki, 
söt a némettel is szaporítva, mint Dictionarium Quadrilingue,< 
1708-ban Nürnbergben: de ez az utolsó egyszersmind, mert 
ugyanez utóbbi évben, Pápai Páriz Ferencz foglalta el a 
tért, csakugyan Molnár alapján készített új szótárával, mely 
aztán a jelen század első negyedéig tartotta fenn tekintélyét, 
így tollát Molnár igyekvése két századon át folytatta, bár 
közvetve már, köztünk életét és hatását 155). — Még egy — 
vagy épen több — latin theologiai röpiratának van nyoma 
marburgi lakása idejéből, melyekről irodalomtörténetünk 
eddig nem tudott. T. i. Miskolczi István szerencsi pap 1609. 
apríl 23. kelt válaszában írja, bogy a Molnár által kiadott 
„Sphinx Theologo-Philosopliicát" eddig nem látta, söt em-
líttetni sem hallotta 1 5 6); Mnkai Máté pedig 1610. febr. 
17-kén írja, hogy Analecta Aenigmalüáit nem rég örömmel < 
olvasta gazdája (Asztalos András) asztala felett, s kéri bogy, 
ha más eféle röpirata (libellus) is vo'na, akár a maga, akár 

153) „Cuius munitieontia ad haee et similia studia auimum mihi 
addidit et alaeritatem" mond ugyanannak Ajánló-lev. 

154) Czíme a félig ú j munkának : „Lexicon Latino-Graeco-IIungari-
cum . . . nunc rccons excusum . . . Accessit ad calccm l ibr i : Job. Honteri 
Transylvani r o e m a do rerum vocabulis. Item Adami Siberi De officiis 
scliolasticorum r.apatvEsi; iambica. Hanoviae, typis Thomae Villeriani, 
impensis Conr. Biermanui et Cousortum. MDCXI." — A magyar rész 
czíine : „Dictiones Vngaricae, summo studio collectae et latino conversae, 
iuxtaquo ordinem literarum, prout scribi solent, digestae, nunc donuo 
diligenter emendatae." Haunov. 1611. 

i " ) Lőcse 1708. N.-Szombat 1762. Szeben 1767. Ott 1782. Pozsony 
és Szeben 1601. 

155) Sphingeni Tbeologo-Pbilosopbicam als le editam non vidi, ne-
que a quoquam auditu accepi: neque id mirum, quia praeter Gregorium 
Yaradinum, post meum ad nostros reditum, a vobis ad nos rediit nullus." 



V. SZENC7.I MOLNÁR ALBERT. 151 

a más szerzeménye, küldené meg neki, gyönyörködésül hányat-
tatásai között. 157). Vajon nem eyy-e e kettő, mit a két czim 
némi rokonsága sejtetni enged ? S tán épen e röpirata szólít-
tatta fel öt Asztalossal hogy, tekintve Veresmarti Mihály 
komjáti pred. tanait s mármár beálló elpártolását a reformált 
egyháztól 15S), egy újabb tán ép ilyet írna. „Akarnám — így 
ír nevezett jó embere febr. 10. 1610 — mind én, mind az 
Dominus Makkay, ba valami kis tractátust küldene az ilye-
nekről Kegyelmed!" — Ezekből sejthető, hogy Molnár is 
részt vet t , tán németországi pártfogói kedvéért, Németor-^ 
ezágban a katholikusok elleni irodalmi v i tákban: többet és 
bizonyosbat e tractátusokról azok előkerültéig nem mond-
hatok 159). 

XX. Es most Molnár élete legnevezotesb fordulatához -
értünk. Az utolsó hét év alatt fáradozásai által neve Német-
országban ismertté, ismerői széles körében tiszteltté lett, iro-
dalmunkban pedig nem csak hírre, hanem felekezetében első 
rangra emelkednie sikerült; e mellett könyvei kelete, s ma-
gyar tisztelőinek koronkénti —, a hesszeni landgróf folytonos, 
pártolása által némi jólétre vergődött. De e kedvező állapot 
végre is csak munkái szerencséjétől és mások kegyeitől függ-
vén, sem jövőre biztosítva nem volt, sem elégséges nem volt 
arra, hogy Molnár a külföldön, s már jnost, háztüzet alapít-
son. Pedig az immár harminczhét éves fértiu ezt óhajtotta. 
Egy gyengéd viszonyáról már emlékeztem; azt most egy más 

157) Analecta Tuae Revorentiae Aenigmática suaviler legi nüper ad 
mensam Domini mei liospitis . . . et gratulatus sum ex animo, quod in 
alieno oi'be patronos, magnós principes , benevolos vero et amicos prae-
stantissimos Tua naeta sit Keverontia viros . . . Si quid novitatis habet 
Tua Rev. in liuiusmodi exiguo libello, sive a Tua Rev., sive ab alio quo-
piam sciiplvm. quo me in meis perturbat 'onibus deleetem, Tua dignetur 
mittere Reverentia. " 

15S) Ez az utóbb elhíresedett író Veresmarti Mihály, majdan pozsonyi 
kanonok ós hátai apát, ki csakugyan ez évben lépett át, Pázmány által 
kitérítve, a katholicismushoz, s már 1G11 adta ki három kiadást ért jeles 
munkájá t : „Tanácskozás, melyet kelljen a külömbözö vallások közül 
választani", s melyet több más munkája is követett. 

159) Nem értem Marcellus Dániel levelének e passusát : „fiewustuus 
Variegatus perplacuit milii." Szathmári Pap Zsigmond (id. h , XX. 1.) ezt 
is könyv czímének tart ja, 
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váltotta fel. Molnár, arczképe után itélve, férfiasan szép kül-
sővel bír t ; s azon molog barátság után itélvo, melyet annyi, 
s köztök oly kitűnő férfiak részéről élvezett, rokonszenvet 
gerjesztő kedélynek kellett lennie, melyet nemzetisége, hány -
kodásai és híre a nök előtt még érdekesbbé tövének. Ki 
tudja, mily természetű volt amaz ambergi növendéke anyjá-
nak viselete, mely őt még 1603 elején kényszerítette e házat, 
söt e várost is elhagynia? s ki tudja, mily összefüggés volt 
ez anya s azon ambergi nő között, kit két hóval utóbb, 
miután Molnár kénytelen volt Ambevgböl elköltözni, arra 
kérette öt, hogy szenténekei költése közben emlékeznék meg 
róla? 16°). Strassburgi barátja Heuss Károly is, vévén Mol-
nár arczképét, írja neki 1607. jan. 23-kán : Az én szerelmes 
hitvesem nagy gyönyörűséggel szemlélgette az előtte jól 
ismert arczot! Óhajtja eljöveteledet ! . . i 61). S e szívélyes 
viszony nem volt új : Heuss a Strassburgból száműzöttnek 
is már részvevő barátja volt, s bitvese ekkor, 1599-ben még, 
küldi utána üdvözletét Kiigler által. Marburgban végre sze-
relmes viszony szövődött közte és Magister Conradus Vie- — 

toris ottani tanár felesége, Ferinári Kunigunda, egy oppen- — 
heimi tanár leánya közt, kit férje, bárom gyermek anyját, _ 
talán épen Molnár miatt, elhagyott. Mert az új házasság mái-
éi volt végezve, mielőtt a válóper befejeztetett l62), melyben 
a hesszeni fejedelmi szentszék, 1611. augustus 25 kén, a nő 
által megindított keresetie s ennek kérésére kedvező Ítéletet 

16°) Fürstenfeldi Orschijnovsky János cseh nemes, Molnár barátja, 
írja neki ez évi mart. 3. Altoríba : „Hespes noster, et Adamus sodalis mens 
diligenter te s a lu t an t ; et uxor hospitis rcgat, ut eius sis memor in pal-
mis tuis." 

161) „Mea suavissima uxor magna cum voluptale effigiem sibi bene 
notam contemplata est. Exoptat tuum adventom. . . . Vale, anima mea 
carior !" 

162) Mi nem csak Partus leveléből gyanítható (1. a 163. jegyzést), 
hanem a Szenc2i Coriatoris Lukácsé bél bizonyos is, ki Nagy-Megyerrül aug. 
28., tehát épeu az nap , melyen Frankenbergben az elválasztó ítélet 
hozatott, válaszúi í r j a : „Értem a Kbl házasságba való elkezdett állapat-
já t , kinn örülünk részből, részből bánkódunk is, gondolván ezt, hogy, 
talám soha sem láthatjuk Kidet személyében. De vigasztaltatunk az Kid 
igéretjével , hogy Kidet az házasságra való kötelesség is nem tartja meg 
habita descendendi occasione." 
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hozván, öt elválasztotta, s neki az ú j férjhez-mene'.elre legott 
engedélyt is adott 163). Erre majdnem nyomban, t. i. Septem-
ber 11. bokövotkozott Gladenbachban az egymást szeretők 
eljegyzése 164), összekelésök pedig Oppenheimban oct. 8-kán 
1-8S), a hová, mint ipja lakhelyére kétségkívül azért telepedett 
á!ta', mert Vietoris Marburgban lakván, volt felesége új férjére 
nézve az itt lakás ezentúl kényelmetlenné válhatott. Különben 
az örömnap a barátok költői örvendez''sei közt zajlott le, kik-
nek sorában Kassa híres polgármestere, Bocati us, a császártól 
koszorúzott költő, sem hiányzott 16li). Ennek versében vajmi 
jól vehette ki magát azon kívánság, hogy annyi férfiút nomzzen 
a szegény Molnár, a hány könyvet alkotott! Nem is m r a d t 

163) „altom fürbringen nach Zu recht erkannt , das gedachter 
Beclagter für eineu muhtwilligen desertorem Vnd Verlässer seines eheweibs 
Zuerclären, Vnd Von deswegen Clägerin Von ilime Beclagten, Vermög 
Göttlicher heyliger Schriift Vnd üblichen Rechtens, losz Zu Zehlen, Vnd 
Ihr Clägerinnen, alsz dem unschuldigen theil, sich ihrer gclegenheit nach 
mitt einem andern gepiihrlich Zuverehlichen Zugestattcn Vnd Zugelassen 
seie stb. A frankenbergi fejedelmi cons'storium eredeti Ítélete az Alb. — 
Ugyani t t Parens, a heidelbergi egyetemi rector levele oct. 2-káról, mely-
ben örvendez : „tandem te, mi ornatissime Domine Alberte, voti eompotem 
factum, sponsaque libera potitum esse tibi et gaudeo, et gratulor. 

Az eredeti házassági szerződés az Alb., mely szerint minden, 
mi Ferinári Gunda első házasságbeli liárom gyermekeit megilleti, ezek-
nek fentartat k. 

165) Szepsi Kórocz György üdvözlő verse czímében világosan kitéve 
ta lá l juk az összekelés napját, valamint az első férj állását is : „Domino 
Alberto Molnár . . . nuptias eelebranti cum honestissima foemina Kuni-
gunda Ferinaria, Magistri Cunradi Vietoris, in Academia Marpurg. Pae-
dagogii Professor's derelicta . . . Oppenhemii 8. 8-bris Anno noblsCVM 
DeVs." — Vele egyezőleg Petrus Trapp tus D'aconus Ecel . Oppenhemien-
8 :s, a maga chronodistichonábau : 

LVX oCtobrls Vhl bis qVarto spLendet ab oi-tv, 
aLbeito ConlVnX lViigltVr, cCCe, Data. 

Tehát nem sept. 11., mint Pap Zsigmond állítja az id. Ii. XXI. 1.; ez az 
el jegyzés napja. volt. Különben érdekes a Pap megjegyzése, mely szerint 
Fer inar ia Kunigundes, unokája volt Cruciger Gáspárnak, ki mint orienta-
lista segítette Luthert a biblia fordításában, a wormsi colloquium jegy-
zője, s ipja a Luther, János nevű fiának ; s így Molnár, felesége által, 
rokonságba jött a híres reformátorral is. 

166) Tizenöt ily költemény és számos üdvözlő levél az Alb, 
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bő áldás nélkül e házasság , 6 7 ) ; de annak torhét, oppenheimi 
— szerény állása után, hol kezdetben az oltani Gallér Jeromos 

nyomdájának felügyelője volt 168), bizonyosan csak nehezen 
viselhette volna el. Visszaemlékezett tehát a hazából annyi-
szor hozzá érkezett meghívásokra, s úgy látszik kezdetbon 
mindjárt el volt határozva, jövője biztosítására, Magijavor-
szígb t áttelepedni. De az út, az itt-létel, családjának, ha állást 
nyer, kihozása : mind ez nagy költséget igénylett, s alig té-
vedek azt hívén, hogy e végre eszközölt zsoltáraiból és bibliá-
jáhól új kiadásokat, melyek az ügyelete alatt állott oppenheimi 
nyomdában még 1612-ben el is készültek 169). Es, mintha 
csak első gyermekének megszületését várta volna be: alig 
lett meg augustus első hetében fia, ki János nevet nyert a 
keresztségben 170), már is útra készült, mikép az komája 
Hartmann János, a marburgi egyetem volt rectora s a che-
miatria tanárának azon emlékeztető lapja mutatja, melyet, 
1612. aug. 14-dikén Magyarországra szóló némely megbízá-

l l 7) Hartmaun, a marburgi egyetem roctora. gratulál neki augustus 
8-kán 1612. első fia leendő születéséhez, kit ő keresztvíz alá tartandó 
volt. Es csakugyan fia született, ki komája nevére J ánosnak keresztelte-
tett. — Követték ezt Márton, Pál, s bárom leány. János 1638-ban Ley-
denben tanult (1. Szathmári Pap Zsigmondot, a Molnár Eletében, XXXV. 1.). 

168) Pareut t. i., a híres heidelbergi tanár a 163) jegyzetben idézett 
levelét így czímezi 1611. oct. 2-kán : Typographiae Oppenhomianae Mo-
derátori solertissimo." 

169) 8-rétbcn a m. nemz. muzeumban. — Ugyani t t ogy más, csonka, 
példány is találtatik, kétségtelenül szinte oppenheimi, s tán még azon évi 
újra-nyomtatása az immár említett oppenheimi_1612-ki kiadásnak, ennek 
legtöbb, de nem minden, hibáival, s némely nyomdai különbségekkel, 
egészben még is azzal a 142-dik lapig egyező, ahol szinte ott áll, mint az 
1612-kin, a szokásos „VÉGE", de lapörrel, mely amott hiányzik, t. i. REGI 
(azaz Registrom, mely azonban, hiányozván a 143. 144. lapok, hiányzik 
maga is). Aztán j ő a „Catechismus, azaz keresztyéni hitre való rövid 
tanítás", s oldalt a szerző neve : „Száraszi Eerencz fordítása" ; terjed ez a 
163. lapig ; aztán jő : Egynehány ékes mondások és intések a szentírásból 
a 164. lapon ; Házi Könyörgések a 165. 1.; Egyházi Könyörgések a 167. 
1.; Keresztelésnek formája a 176. 1.; Az Úr vacsorájához való készület a 
177. 1.; Űr vacsorájának osztogatása 181.1. ; Házassági öszveadásnak 

formája 184. 1. Az betegeknek látogatásáról Megszakad a példány 
a 188. lappal, melyet unicumníik tartok. — A biblia is 8-rétben je lent 
meg ez évben Jankowicb szerint. 

17°) Pap Zsigmond az id, b, 
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sait összejegyezvén : kérem istent — így végez — hogy kedves 
komám uram ezen útja szeroncscs legyen, s a mindenható 
védő jobbjának oltalma alatt sértetlen visszatérjen ! 171); út-
irányát pedig Piscátor leveléből gyaníthatjuk, ki, szerencsés 
utat kívánva neki, s buzdítva öt, hogy hazájában vagy az 
ifjúságot, vagy a népet tanítsa, üdvözletekkel bízza meg az 
út jába eső városokban, név szerint Marburg, Cassel, Heidel-
berg, Nürnberg.és Prágában lakó ismerősei számára 172). 

XXI. S valóban Molnár nem is késett Magyarországba 
jőni, még pedig egyelőre csak a tér megszemlélése s állás 
keresése végett. Már cz év novemberében Köve skóton talál-
juk, bo! a Pathai István duiántuli n f . superintended által 
tartott zsina'on jelen volt; sőt mint a papvizsgáló bizottmány 
tagja, Szentgyörgyi Gergely felavatási okmányát is aláírta 
173). A többi aláírók neve mellett ott levén czímök (Pathaié 
mellett a „superintended", Lindái Péter, Pálfi János és 

171) Érdekesek e vegytan-tanár megbízásai, melyek többnyire a 
magyar és erdélyi bányavárosokra szólnak, s némi aranyásvány szerzését 
veszik czélba. Meg keli jegyeznem, hogy e szerint tehát Erdély benn volt 
már az út elörajzában is : „praesertim vero in Transylvania quaerat, ubi 
civitas Mickelsdorff; et an ibidem etiam inveniantur aurifodinae." 

172) A minden kelet nélküli levelet (Alb.) más időre általában nem 
tehetni. Szól pedig a hivatolt hely ekkép : „Quoniam eras mane hine 
Marpurgum, et indc Casscilas iturus es, et porro Heidolbergam rediturus, 
a tquo indc per Norimbergam in Bohemiam, et tandem in pátriám Hungá-
riám profecturus : Donra oro ut te saluum atque incolumom ad omnia 
ista, quo tendis, loca deducat. Te vero liortor, ut patriae tuae, de qua iáin 
benő mereri coepisti edendo Psalterio, Hungarieis rhythruis exornato. et, 
Catechesi nostrate l lungarice versa, operám tuam offeras ad docendum 
viva voce, sivo christianam inventutem, sivo plobein." Feltűnik ugyan 
hogy az 1612—13-ban kelt levél a Zsoltárok ésKáté mellett aBibliát nem 
említi,a szótárt s a nyelvtant som; másfélül nem irathatott az sem 1600-ki, 
sem 1604-ki út ja előtt, mert akkor a Zsoltár nem létezett még. Mostanra 
kell tollát annak keletét tennünk. 

,73) L. ez okmányt Tóth Ferencznel (A helv. vall. túl a dunai ref. 
Püspökök Élete, Győr 180?, 69. és 70. 11.). Az évszámban (1612) nem 
lehet kétség, mert ez évi november 11-kén hirdette ki Pathai István a maga 
organicus kánonait (u. ott 73. 1.), s már más nap tartatott meg az ezek 
szerinti első papvizsgálat, melynek éve nem számmal hanem betűkkel 
Íratott ki eképen : „Datae in Oppido Köveskút 12. die mensis Novembris, 
Anno Domini Millesimo Soxcentosimo Duodecimo.' 
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Soos Jánosé mellett a „son"or"), Molnárénál semmi: bizo-
nyos hogy meg nem levén prédikátori állása, a vizsgálatban 
csupán mint thoologin vett részt Innen aztán a felföldre 
ment, névszerint Kassára, hol amaz őszinte nemes barát, ki-
nek intéseivel két év előtt találkoztunk volt, Váci Gergely 
174), uti tervet jegyzett fel neki, mely szerint Sáros, Szepes, 
Liptó, Zólyom s a bányavárosokon át Nagyszombatba volt 
menendő 175),kétségtelenül új összeköttetések szerzése végett. 
E szerint útjába ejtette Ujfalván ama nagy hírű bittudóst 
é3 írót, a Bocskai István sógorát, Sófalvi Soos Kristófot, 
Molnárnak már is különös tisztelőjét, Haraszton Mariássi 
Zsigmondot, Szepesváralján Thurzó Kristófot, Lőcsén Bruno 
könyvárust-, Késmárkon Tököli Istvánt, Batizfalván Bossá-
nyit stb. Ez alatt történhetett meg Batthyány Ferencz általi 

— meghivatása a rolionczi papságra Pathai helyébe, ki ezt 
Veszprémmel volt felcserélendő176) ; s ekép Molnár biztosítva 
levén jövőjéről úgy látszik visszament Németországba, ahon-
nan 1613 aprílisban nem csak feleségét s k-sded fiát, hanem 
mostoha gyermekeit is behozta; mert Szenczi Czene Péter 
május 20-kán már örvendez neki , hogy bitvesével és gyer-
mokeivel szerencsésen megtette ez utat Rohonczra 177), hol 

174j Feljebb a XVI. fejezetben. 
175) Maga Molnár jegyezte reá : „Gregorius Váci viae ratlonem 

praeseribit Alberto suo Molnár" ; s a végin : „Scripsit raptim Cassoriae 
A. 1613Mely kár bogy Kassán létének napját is nem jegyezte fe l ! 

176) Tóth Ferencz ugyan csak 1614-ben viszi el Pathai t Eohonezról, 
de csak azért, mert „onnan irogatott leveleket Pálfi Jánosnak" (id. h. 
64. 1.) ; de írt ö Szalonakról is, holott szalonaki pap nem volt soha (Pathai 
levelei láthatók Falónál: Codex Evaugelicorum in Hung, et Trans. 
D plomaticus, I . Pest 1869, hol így következnek : 1613 : j a n . 30. Szatonak ; 
april 30. Kokoucz ; máj. 6. Szatonak ; máj . 20. Kokonez ; júl. 23. Sz ló-
nak-, aug. 5. és 25, Kuhoncz ; oct. 12. Szatonak. — Ellenben Czene. máj-
20-kán így czímezi levelét: „Clar. et Doct. Viro Duo Alb. Molnár Szeu-
cziensi, Ecclesiau Rohonczinae Ortliodoxae Ministro fideli." Ali. 

177J Világosak Czene levelének szavai : „Gratias ago Deo O. M. iin-
mortales, quod to popularis amice domum duxerit, invexeritquae un cum 
família tua honestissima, miseritque Angeliun suum, qui te tuosque custo-
diret vi hac via, et Ruhonczinum usque incolumes deportaret." S ismét: 
„Te, vir doctissime . . . coniugen et liberOS tiios . . . Deo O. M. com-
mendo." Ali. 
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május első napjaiban csakugyan megérkezett '7 8), s hivatalába 
Pathai által boiktattatván 17 9), Körmendre ment 18 kétség ki-

—vül új uránál Batthyánynál tisztelkedni. S i t t végkép elhallgat 
- az Album, s azért ezen túl kevés és csak töredékes adatokkal 

rendelkezvén, hézagos lesz előadásom is. Különben mikép 
érezte magát új állásában az eddig csak magántanítással fog-
lalkodott, szenvedélylyel pedig csupán íróasztalánál műkö-
dött, s huszonhét évon túl Németországban, más környezet-
ben élt férfiú, kiről, nem tudom mily alapon, de kétségtelonül 
igazán mondja a bár száz évvel későbbi Pápai Páriz, hogy 
predikátorságra nem termett 181); mikép érezte magát cz 
idogon földön különösen hitvese, a német Kunigunda : azt ogy 
kcsöbhi nyílt vallomásából alkalmasint kivohotjük. „Az nagy-
ságos Batthyány Ferencz uramnál is — írja 1017-ben 18S) 
— megvolt volna szükséges táplálásom, hogyha az ott való 
állapothoz tudtam volna magamat alkalmaztatni." S valóban, 
nemzete, s felekezete, nem hagyták öt cserhon : maga beszedi 
az imént említett helyen, hogy a Törökök, Forgáchok, Ká-
rolyiak között talált pártfogókat, hogy Rédei Forencz, a 
hasonnevű fejdclomnok atyja, Lórántfi Mihály, az 1. Rá-
kúci György ipja, Tököli István, a fejdelem Tököli Imro 

178) Pathai István april 30-káu Rohonczról még ozt írja Pálfi János 
pápai prédikátornak : „Dominum Albertiem Molnürem expecto. I taque Synodi 
tsmpns ad adventom ipsins protralicndum duxi" ; május G-kán pedig : „Do-
minus Albertus Molnár iam adest. Hisco diobus convocatorias synodales 
ad te perferri curabo." Fubó id. Ii. 63. 64. 11. (megjegyzem liogy ez nem a 
köveskúti zsinat volt, s mint látszik cz évben el is maradt, el lenben 1614. 
npr. Veszprémben tartatott meg). 

179) Hogy május 20-dikán is Roiionczon volt, Patliainak ez nap 
Pálfii,oz írt leveléből látszik : „D. Molnár te salutat amice." Fabónál id. Ii. 
68. 1. Hogy pedig Pathai által iktattatott be, és májusban, a superinten-
densnok e búban búzamosb Rohonczon tartózkodása szinte bizonyossá 
tesz i ; lőhető egyszersmind hogy ekkor váltotta fel Patliait a robonczi 
prédikátor,ság'ban. 

13í) Mit sajátkezű jegyzéséből tudunk, melyet a jegyzetben 
idézett Czenc-félo levélre ve te t t : „Sunt redditao in Körmönd 6. Iunii 
1613." 

181) „Ad publico in Ecelesia docendum a natura non erat factus." 
Pap Z.s. az id. h. XXII. 1. 

182) A „Postilla Scultetica" Ajánló-levelében. 
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nagyapja, úgy a Mariássiak segítették őt, liogy segítették Ko-
márom és Szendrő, Pa tak és Szakmar, Várad és Debrecen ; 
Logy a beregszásziak és kassaiak „az ő schólákban valószol-

"gá la tá t " kívánták; hogy Szécsi Tamás, a Szécsi Mária nagy-
apja, udvari papságával kínálta inog; liogy számos papi no-
tabilitások „szeretettel furgolódtanak állapotának jobbításá-

—ban" : öt azonban mindez nem boldogította 1S3). Egy Pálfi 
Jánoshoz intézett lovoléről írja Patliai 1014. júl . 13-kán: 
„Solicitudinem hominis video . . . nntevert.it sortem affectihus /" 
1S<). Régi szenvedélye által irodalmi s kiadói munkásságra 

- hajtva, nyomdát ohajtott alapítani, s ha ez sikerül, ez tán 
lekötötte volna hazájához. De az időpont nem kedvezett. Rek-
kenő politikai levegő nehozkedett ép' ekkor Magyarországra. 
II. Mátyás nem akarván elismerni az imént választott 

- erdélyi új fejedelmet Bethlen Gábori, ez, hogy tiszteletet 
parancsoló állással imponáljon a császárnak, fegyveres ké-
születekot tett, szövetségesét, a törököt, liadkészségre bírta, s 
diplomatiai lángelméje minden mesterségeit gyakorlatba vet" 
te ; másfelöl Mátyás, mind Magyarország, mind örökös tar-
tományai, sőt a német birodalom Rendcitis arra akarta bírni, 
liogy öt, a békekérésében is rettegett férfiú ellenébon támo-
gassák. Mindenki megrendítő események küszöbén látta az 
országot, midőn a pozsonyi országgyűlés ép' az nap lépott 
össze, melyen Patliai azt írá Molnár szándékára vonatkozva 
Pálfi János esporesnek: Ami a nyomdaszerzést illeti, helyes-
lem a szándékot, de módját nem látom. Várjuk be a diéta 
végét: az idő majd eligazít. Fegyver közt a törvények erőt-
lenek, a Múzsák keseregnek 185). I lyenkor természetes volt, 
ha Molnár liiában tett, ha tett, lépéseket; vállalata nem sike-
rült, s így mind inkább elkedvetlenedvén, felesége által is 

- nógatva, két évi hivataloskodús után, végro 1615-ben Ro-
honeznak, s ezzel szerencséjének is, végkép búcsút mondott. 

18 ') Később (1017) csak ennyi t : „Ez tekintetes, nagyságos, nemes 
és becsületes rendeknek esmeretségét tartom nagy nyereségomnok ha-
zámban két esiteneb ig való lúdosásumról megemtékeietemben" .' U. ott. 

181) Fáidnál az id. h. 95. 1. 
18S) „Quod Studium coemendae tupograpliiae adtinet, consilium laudo, 

viam ignoro : expectemus finera coiuit'orum, tempos docebit. Inter arm a 
leges silent, Musae moorent. * U. ott. 
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Mielőtt azonban Németországba térne, Erdélyt is megjárta 
18C), kétségkívül további új összeköttetések szövése végett, s 
főleg hogy magának Bethlen Gábor pártfogását jövöre bizto-— 
sítsa. Megjelenvén a fejdelem előtt, a tudományok ez őszinte 
becsülője őt tisztességes fizetés mellett ,87) a gyulafejérvári 
gymnásium első felügyelőségével kínálta meg, és családjával 
beköltözésre hívta fel. Azonban Molnár azon állást, melyet 
később az Opitzok, Alstediusok, Piscátorok és Bisterfeldiu-
sok örömmel fogadtak el, saját vallomása szorint haza vágyó 
„német házauépe miatt" mellőzte 1S8), és visszaköltözött N é - -
metországba 189). 

18c) Hogy erdélyi útja ez évbe esett, bizonyos latinmagyar szótára 
1621-ki kiadásából, azt mondván a Bethlen Istvánnak szóló Ajánlásban 
martins 9-dikén : „Iám sex anni sunt, quod primaries in Transylvania 
eoelesiastes, me praesente, gloriaretur" stb. —• A „Syllogo Scbolastica" 
Ajánlásában ifj. Bethlen Istvánnak ír ja : „Qiuim primum te et Petrum 
fratrem tnnm germanum in munila Transylvaniae arce Fuyaras vidissem" 
stb. — Bethlen Gáborhoz pedig, a „Saecularis Concio Evang." Ajánló-
levelében : „Te enlm ad regni gubernaculum divinitus evocto, reüorescit 
diu afflic.ta Transylvania, restaurantul1 vastatae Partes Vngariae, recrean-
tur orthodoxae ecclesiao et res publica«, mirifico laetantur VII Sedium 
Suxonicalium, ditioni Tuae subditarum incolae, qui banc suam laetitiain 
lnculenter mihi declararunt, quumpereorum urbes el lerritoria iter facerem." 

187) Minden gyulafejérvári tanárnak 1000 l't fizetése volt. Pap Zs. 
kézirati jegyzése az id. életrajz XXXI. lapjához. 

,88) Me, cum adessem — írja a Jubilaeus Ajánlásában — Albens'.s 
Gymnasii Tui primarium inspectorem , bonesto salario, designaveras, ot 
ad immigrationem cum família mea provisionem legatis tuis demandaveras. 
Postquam vero coniugii mei et fumiliae rationes a migratione me abstraxis-
sent, et in banc Germamam reduxissent, non solum piacidé admisisti meam 
excusatlonem, sod otiam totius Vngarao gontis nomine gratulatus mihi os 
de exorsis denuo laboribus meis patriae nostrae inservituris, et, ad gnaviter 
pergendum optatissimi honorarii missiono me cohortatus es " (S itt Kese-
rűi Dajka János udvari főpap pártolását említi). — 1621-ben a szótár har-
madik kiadása Ajánlásában pedig: „Et Tu Albae Iuliae insignem biblio-
thecam colligero coepisti, gymnasium ibidem aperuisti, cui viros doctos 
praefecisti, ubi nie quoque, cum adessem, lionest:ssimo salario conduxisti, 
et etiamnum foveres benignissime, si meae familiar rationes me illinc alio 
non traxissent." — Végre a Postilla Scultotica Előszavában részletesben : 

„Az erdélyi felséges fejedelemnél Bethlen Gábornál is tisztességes hiva-
talom fizetésem lőtt volna, hogyha török és talár hírekkel elrémített gyenge 
német házamnépét oda bevihettem volna." 

1E9) Magyarországi tartózkodása időjéből semmi publicátiéját nem 
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XXII. Oppenheimba ment, felesége anyavárosába. Régi 
pártfogója, IV. Fridrik pfalzgróf, a tartomány ura, kit népe 
„az őszintének" dísznevével ékesített fel, rég nem élt már ; 
de fia, V. Fridrik is oltalmába vette őt, s az oppenheimi 
iskola tanárává tette 190). De Molnárnak mindeír hivatal tor-
liére volt, egyetlen tere az irodalom, s így már 1617 végén 
í r ja idézett jubilaeumi emlékkönyvében: A hazának szük-
séges Írásaimmal tehetségem szerint hűségesen fogok szolgál-
ni, ha kegyelmes uram a választó fejedelemtől csendesebb 
tisztet s könyvek kiadásának kedvezőbb ürességet kinyerni 
képes leszek 191). Az irodalmat tartotta volt leginkább sze-
mei előtt Magyarországban létekor is, hol magát annak állása 
körül kellőleg tájékozni igyekezett, s látni mily könyvek van-
nak s forognak kézen, mi nélkülöztctik 192). Most vissza-
utazván másod hazájába, csakugyan nem egy megbízatást 
vitt magával, de talált ott is. Ezek közöl először, úgy Szo-

ismerek. Jiiclier Alig-. Gelelirten-Lex. III . (10:!. ily gyűj teményét hozza fel : 
„Variorum autorum Lugus Poetici in Neminem, Nihil, Omnia, Aliqu'ul 
otc,. Hamburgi (!) 1014." Ugyanozt Pap Zs. id. h. XXI I I . í g y : „Lusus 
Poetic! excellontinm aliquot ingeniormn. Hánau 1014." 

19°) T. i. Jubi laousa czímén (1017, 18) így nevezi m a g á t : Rectorem 
Scholae Oppenhemicae ; a Postilla Scultetica előtt, a pfalzgrófhoz intézett 
versezet alatt pedig, így : Collega Scliolae Oppenhemicae. 

19>) Gábor fejdelemnek írja ezt, az ö közbenjárását is kérve Fridrik-
nél. Saját szavai : „Hortatni Tuao Celsitudinis et I), popularium petitio-
nibus libenter parebo, seriptisque necessariis patriae pro mco modulo 
inserviam fidelitcr, modo a Seron. Principo Eloctoro Palat ino, Magigtratu 
mco Clementissimo, functionem tranquilliorem, c tedendis libris convenien-
tius otium, vet luae Celsiludinis respc.ctu impetraro qucam." — Felhívja 
név szerint a pfalzi udvar legjelentékenyebb férfiait is oly módon, hogy 
foltohetni, miszerint Molnár ezeknek kegyeit meg tudta volt már szerezni. 

192) Ezekről szóltábau kiemeli Moliust, Hollopooust, Károli Pétert, 
Eélegyházit, Beregszászi Pétert, Dorecskoi Ambrust, Gyarmati Miklóst —, 
de, ú. m. „szánandó dolog, hogy r i tkán (azaz nem oléggé tömötten) nyom-
ta t ta tnak és igen drágán adatnak" : ő pedig a csín mel le t t is tömötten 
(apró betűkkel) s olcsón, hogy sokan vehessék, akarta adatni a könyve-
ket. Folytatja : „Magyar Postillát négyet láttam : Kulcsár Györgyét, 
Beytlic Istvánét, Bornemisza Péterét és Telcgdi Miklósét: de az elsőtől 
kiválva, alig méltók az többi, hogy ujobban kinyomtattassanak0 , mert, 
A . m . , sokan jobbakat írnak deák és német nyelven. „Bar fordítanák!" 
teszi hozzá. 
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gedi Gáspár úr buzdítására s tőle és egyebektől segítve, mint 
a szerző iránti személyes kegyelettől indíttatva, Scultctus 

^Ábrahám, a választó fejedelem udvari főpapja szentbeszédeit 
, 93), majd a roformátió (lG17-ki) százados ünnepe alkalmából 

^ e g y emlékkönyvet adott ki 1 ''*); amazt a nagyszombati gyüle-
kezetnek és „ennek főfő patrónusinak" , 9S), ezt Bethlen Gá-
bornak ajánlva. — Ez időbe esik Molnárnak egypár apró 
kísérlete is romai versmértékben, melyek közöl egy épen ez 
időbeli hangulatáról tesz tanúságot. T. i. a Postilla Sculte-
tica Ajánló-levelében í r ja : „Ez én ennyi fáradságos búdosá-
simnak meggondolatjában előszer ezzel vígasztalom magamat, 
mivelhogy látom azt hogy: 

193) „Hogy pedig felköltözésemnck utánna, először ez Abraliamus 
Scultetus uram Posti l láját fordítanám meg, első oka ez, hogy egyniliány 
könyvárosok kértok arra még Magyarországba költözésem előtt is ; másik 
oka az authorlioz való becsületem, szeretetom", kit, ú. m., húsz év óta 
örömest hallgatott stb. — Czíme: „Postilla Scultetica : Az egész eszt. 
által való Vasárnapokra ós fő innepekre rendeltetett evangoliomi textu-
soknak Magyarázatja, melybon az igaz tudománnak részei befoglaltattak, 
és ellenkező tévülgések moghamisíttatnak . . . Scultctus Ábrahám által, 
az Rhenus vize mellett regnáló Friderik Palatínus berezegnek Haydelber-
gában udvari fő prédikátora által, melyet németből m. nyelvre fordított 
Szcnczi Molnár Albert, 1617. Oppenhemiumban nyomtatta basileai Gallér 
Hieronymus maga költsógővol. 4-r. 1089. 1. 

1 9 ' ) Czímo : Secularis Concio Evangelica, azaz Jubilaeus Prédiká-
ció . . . 1617 Scultetus Ábrahám által. E germanieo in Vngaricum sormo-
nem conversa, et . . . cum Appendico latina Do Idolo Lauretano et horri-
bili Papatus Romani Idolomania et Tyrannide ; quibus subiunctao Admo-
nitiones cl. vir. Vergerii, S. Hulderici ot a l io rum. . . per Alb. M. Sz. Redorem 
Scholae Oppenliem. Opp. typis et acre Hier. Galleri Rasileensis, 1618 (Az 
akadémia könyvtárában I. Rákóczi György példánya, Prágai András 
sajátkezű beírásaival). A Toldalék előtt így : „De Idolo Lauretano, quod 
Jul ium 111. Romanum Episcopum et quosdam eins successores non puduit 
in t an t a luce ovangelii undique crumpente volut in contemptum Dei 
atquo liominum approbare." S, közzé teszi, ú. mond, mert vannak Magyar-
országban is „qui quasi sui obliti, irrepontem denuo papatum susque 
deque habeant, cum pontificiis et aliis haereticis coniugium contraliant 
et liboros suos Jesuitis tradant erudiendos." A lioly a Pázmány által 
szellomi eszközökkel megindított ellenreformátióra tanulságos. 

19S) Mert, úgy mond, hü gyámolai a nagyszombati ekklezsiának 
minden üldözés közepott ; s itt a már e lhányt Asztalos Andrásról is emlé-
kezik, s ennek vejeiről, kik szinte pártolták öt, mint ipjok. 

Toldy : Adalékok. 1 1 
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„Számkivetésben jár t ez földön Krisztus urunk is : 
J á r j u k el ez já rás t hát mi is, ö tagai." 19S. b) 

> Nyereségre lehetett számítva főleg ama két latin röpirat, me-
lyet szinte ez időben tett újra közzé, s melyek tartalmát czí-
mök mutatja : Idea Christianorum Hungarorum sub tyrannide 
Turcica, epistola quondam a clar. viro Paulo Thúrio rectore 
scbolae Tolnensis ad amicos perscripta; et Oratio de statu 
Vngariae, Dili Franc. Coinitis de Frangepán archiep. Colo-
censis . . nunc opera Alb. Molnár coniunetim edita." Oppenb. 
1616. 4-r. 

XXII I . Teljesíílt-e Molnárnak valamely kevesbbé el-
foglaló hivatal utáni óhaj tása, az ezentúl nagyon gyérülő 
adatok miatt nem mondhatom meg, de annyi bizonyos, hogy 
cseréje szerencsés nem volt, bár ott sem maradt segedelem 
nélkül. Tőle magától tudjuk, bogy a Magyarországból vissza-
térőt, már Ambergben, Keresztely anbalti berezeg segítette 
h t ) ; Oppenheimban a pfalzgróf vette pártfogása alá, őt, mint 
mondatott, tanárrá is nevezve 1 9 7) ; támogatták ennek rokona 
János biponti gróf, újra régi j ó ura Móricz besszeni landgróf, 
Gryn Kristóf nagycancellár, Bredorode Péter a belga szövet-
séges státusok követe, Lingelsbeim György Mihály válasz-
tófejdelmi belső tanácsos, mely kettőt \,,compatres meos sus-
cipiendos"-nak nevezi. Hazulról Bethlen Gábor négy, Rákó-
czi György két, Vicei Máté kolosvári nemes úr egy ízben 

199 b) Ugyani t t lefordítja Thúr i Pál egykori szántai prédikátornak 
(virágz. 1555) Calvin Institútiójára írt latin disticlionát, így : 

A szent könyvek után, kiket az nagy apastolok írlak, 
Ennél jobb könyvet még soha senki nem írt. 

Lefordította Beza Tivadar epigram májá t is „In cyclopieam Vbiquitariorum 
insolentiam" 5 distichonban, moly Virág Benedeknél látható (Magyar 
Poéták, kik romai mértékre í r tak 1540—1780. Pest 1804. a 37. lapon). 
Alatta ez á l l : „Yertebam ot apponcbam Oppenhoniii, die 25. Maii 1610. 
Alb. Molnár." 

196) „Mihi et familiae optatum exhibuit beneficium Anibergae. in 
reinigratione moa in hunc Palat inatum Rheni." A szótár 3-d. kiadása 
Ajánlásában. 

197) „In hac Germania literatissima nutricios mihi Dens . . . inpri-
mis conciliavit Sereniss. Bohemiae Regem Fridericum, Imperii lmius pri 
maritim Electorom Palatiuum . cuius liberahtate cticinunnu tue wieosquc 
susfento." U. ott. 
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küldenek neki összegeket1 9 8); Mező-Szegedi Gáspár és Krausz 
János Nagy-Szombatból szinte : mindame'lett szükséget érzett 
199), s volt őrzendő ezentúl is, miután azon förgeteg, mely 
családját Magyarországon remegtette, és öt innen elűzte, ott 
öntötte ki pusztító árjait. 1619-ben kitört a harmincz éves 
háború. 

XXIV. Nincs adatom reá miért hagyta ott Molnár — 
oppenheimi (igaz hogy csekély) rectori állását; de alig téve-
dünk, ha felteszszük hogy Scultetus barátsága s a cseh ki-
rálylyá választott V. Frigyes pfalzgróf udvara vonta HeideI— 
bergbe, kinek — úgy mond — nagylelkűségéből tartja fenn 
magát övéivel együtt 20°); s még inkább bogy itt talált az 
Aubriakban nyomtatókat újabb két munkájának. Első kiad-
ványa, 1620-ban, a reformátusok zürichi imakönyve vo l t , ' 
melyet, mint Kaposi János nevezi, helvét nyelvből fordított 
magyarra ; a másik, 1621-ben, szótáránali már említett harma-
dik kiadása, melynek latin-görög-magyar része „Gábor Ma-
gyarország választott királyának", magyar-latinja pedig 
Bethlen István Erdély kormányzójának volt ajánlva ; s mely-
hez az újabb paedagogiai nézeteknek Magyarországban ter-
jesztése végett még „Syllecta Scholasticaa czíinü gyűjteméuyt< 
csatolt 201). Az imakönyv Ajánlásában, mely Ileidelborgben 

U. olt. 
19S) „Az én folköltözésemnek utánna elsőben és utolszor is ü ke-

gyelmek által (Szegedi és Krausz) érkezett ez ilyen munkámban keresz-
tyéni szeretetből nyújtot t segedelmem nagy szükségemnek idején" (Az 
„Imádságos Könyvecske" Ajánl.). I smé t : „Támaszszon az irgalmas isten 
oly pa trónusokat, a kik efféle munkára nyújtsák adakozóbb kezekot, kik-
nek jótéteményekkel menekedhessen* meg az enyimekkel e szüntelen rajtam 
regnáló szükölküilésnek terhe alól.u U. o. 

2°o) L. a 197. jegyzetben idézett helyet, mely 1021-hon íratott. — 
Az Imáds. K." Ajánló-levelében is á ld ja Fridrik cseh királyt „kinek isten 
után segedelmével élek ez helyen 

201) „Imádságos Könyvecske . . . az igaz religion való tanítóknak 
és mártíroknak, az szentírás szerint szerzett ú j és ó könyveikből szedet-
tek. Melyet ú jonnan bocsátott ki Sz. M. A. Nyomtatták Haydelbergában 
Aubrius Dániel és Dávid. 1620. 8-r. összesen 438 1. — A „Lexicon Latino-
Graeeo-Vngaricum" és „Dictionarium Vngarieo-Latinum" toldalékának 
teljes czímét adom, mert ez az utóbbinak egész tartalmát is elsorolja : 
„Syllecta Scliolastica, volut I. Methodus Novam aperieüdi Sckolam, ecclesiao 

1 1 * 
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aug. 10. 1620 kelt, tudósít, hogy „országunkban járván kel-
vén, látta" hogy „egynihány zavaros folyamatú imádságos 
könyvek" forognak kézen ; azért adja ezt, melyet „még tavaly 
(tehát 1019) elkészítőit; ki is bocsátta volna még húsvét előtt, 
azmint ez nyáron is kinyomtattatott volna avagy az Calví-
nus Institútiója magyaréi, avagy az mogöregbített Dictioná-
rium, hogyha az nyomtatásban munkálkodó ifjúság hadi hírek-
kel másuva nem vony altat ott volna." Adja tehát ez imaköny-
vet addig is, „míglen az mi korosztyén (azaz református) 
felséges Gábor fejedelmünknek kegyossen meghagyására az 
Calvínus János magyaréi fordított Institútiéját, és Rákéczi 
György uramnak O Nagyságának intésére az boldogult Kecs-
keméti Elekes János prédikátornak az sz. János Jelenésére 
írott predikácziéit is kibocsáthatandom . . . moly könyveknek 
idejébben 20-) kibocsátásába való szándékomat két dolog 
késleli kiváltképpen : első az könyvárosoknak hadaktul való 

felelviek, és azoknak nyomtatásban munkálkodó legényekből 
való szükségek ; másodszor az én szűkölködő állapatom.. Mert^ 
az mint az deákok szólnak: az holdvilágtul nem érik meg az 

ac roip. apprime salutiferam, Johannis Bilstenii. I I . De Scholis Vernacu-
lis, item quae ad uberiorem ingeilii cultum coinparandnra faclunt, ex 
Polit ia Eccl. Wllhelini Zepperi. I I I . Institutio Puellarum, ex Epistola D. 
Hieronymi ad Lactam. IV. De formando Studio, Rod. Agricolae Epistola 
scripta Ileidelbergao, Anno Christi 1484. V. Do Tempore studiis inipen-
dendo, Petr i Mosellani. VI. De Kationé institnendi pueruin ab anno aetat is 
sexto et, septimo ad annum usque decimuin quartum, i ta ut praeter duas 
aut tres maternas linguas etiam latinam discat recte loqui ot seribere, 
graeeam voro mediocriter intolligoro ; insuperque rudimenta Dialecticao 
et, Rhetoricae ad usum seribendi conferro. Nicodomi Friscblini peregri -
nantis in Vngaria A. 1584. VII . Institutio inventutis in Paedagogiis 
illustribus inferioris Palatinatus. Collectoro Alberto Molnár. Heidelb. 
1621. 8r. öszvesen 107 1. Ajánlva Bethlen Is tvánnak, az erdélyi guberná-
tor Bethlen István fiának (Hogy e gyűjtemény nagy kedvességre 
talált , bizonyítja az, hogy midőn Endcr Farkas nürnbergi könyvárus 
Molnár szótára harmadik kiadását 1644 és 45-ben (tollút jóval M. halála 
után) Frankfur tban ú j r a kiadta, az egész Sylloctá-kat is újra lenyomatta). 
E harmadik kiadás impressuma: „Heidelbcrgae, typis viduae Geor. Goy-
deri, impensis Heredum Weehelianoruin, Daniolis ot Davidis Aubriorum 
et Clomentis Scbleicliii 1621." 

202) Vegyük észre e szokatlan formát : idejo-ebb-en, mely a kora-
abb-an (korábban) hasonlata szerint van. 
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szülő, hogyha az napfény nom érleli: azonképpen én is lassú 
sercnscgbóli gyümölcsöket az szükségnek terhe alatt (így !). 
Mert az szükség miatt való szomorúság nem kicsiny homá-
lyosítására vagyon az ily munkára kívánandó elmei vidám-
ságnak. Megígérték jóllehet ez könyv titulussá alatt megne-
vezett fő lcönyvárosok (az Aubriak) az Calvínus ínstitútió-
jának kinyomtatását, de nékem igen kevés jutalmommal: 
sőt az corrigálásban jövendő nagy fáradságommal, és házam 
népére való gondviselésemnek is fogyatkozásával. Ez mellett 
pedig készebbeknek is mutatják magokat az megjobbított 
dictionáriumnak és az ö kértekre megfordítandó Mártirum-
könyvnek kinyomtatására, hogynem egyéb könyveknek, 
avagy az Elekes János megemlített Predikáczióinak kinyom-
tatására. Nem is csudálom ez félelmes időben jövendőre tekin-
téléseket . . . " Ismét hosszasabban szólaltattam meg szerzőn-
ket, mert e kolyek heidclbcrgi tartózkodásakori szándékai, 
megbízatásai s állapotairól részletesen tudósítanak. Újra meg-
győződhetett szegény Molnár a bal cseréről, mert míg Erdély 
a hatalmas Bethlen oltalma alatt nyúgalomban és jólétben 
virágzók: a Németországban dühöngő vallási háború már is 
a Rajnáig vetette el nagy árnyékát ; s míg egyelőre csak a 
munkás kezeket vonta meg a nyomtatások nélkül magát fenn 
nom tartható Molnártól, s a kiadókat irodalmi vállalataikban 
ovakodókká tette, másfelül a nagy harezba egcsz erejével be-
vont, jelenleg a prágai várban ülő pfalzgróf nagyobb vagy 
állandó pártfogását annál kevesbbc tekinthette biztosítottnak, 
mert az udvari környezet is meg kezdé sokallani a magyar íróra 
fordított költséget. T. i. maga vallja bc, hogy „némely idegenek-
re irégykedők azt tartják, hogy illendőbb volna azoknak költ-
ségekkel tápláltatnom, az kiknek szolgálni igyekezem, és im-
már is szolgáltam szükséges könyvek kibocsátásával" 203). 

XXV. Ez aggodalmak közt, és, mint maga mondja, ez 
„Ínséges állapatban", melyet az említett számos pártoló sege-
delmei mindössze is csak cnyhítkettok némileg, ha — mi a 
köz háború közepett igen lehetséges — egy időre legalább, 
egészen el nem maradtak, fejezte be Molnár az Oppenheimban 

203) L. az Imáds. Könyv Ajánl. 
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> már munkába vett „Institútiótá S ekkor jött a fö csapás. A 
— fejérhegyi ütközet 1620 november 8-dikán veget vetett V. 

Frigyes királyságának, s öt magát földönfutóvá tette. Saját 
tartományát, a rajnai grófságot, elfoglalták a spanyolok ; szé-
kesvárosát Heidelberget a vad győző Tilly 1622-ben egész 
dühével látogatta meg. Molnár, könyvei kivételével, minden-
től megfosztatott, fülperzseltetett, megkínoztatott 201). Szeren-
csétlensége színhelyéről átvándorolt 162o-ban Hánauba, s 
megindult ismét a segedelmezés. Nem csak a visszautasítás 
daczára hozzá mindig kegyes Bethlen, ennek hitvese Károlyi 
Zsuzsánna, Rákóczi György, és számos más tisztelői, nem 
csak Patak és Várad, Kassa és Nagy-Szombat, úgy Szatmár 
vármegye, küldtek neki koronként pénzeket; lianeni Móricz 
fejdelem, de még a pfalzgróf, saját bajaiban, sem hagyták el 
őt, ennek nénje, a hánaui kormányzóné Katalin fejdelem-
asszony is támogatta ; sőt Hánauban a német, a franczia, a 
belga —, Frankfurtban is a franczia és belga prédikátorok 
jótéteményekkel voltak iránta. Állapota javítása végett még — 
ez év nyarán egy németalföldi út is következett, tán épen az 
őt annyira szerető Scultetus által, a háború folytán szenve-
dett veszteségei helyre-ütésére, tervezve. Mert e virágzó tar-
tományok nem csak gazdagok, hanem a bit dolgában buzgók 
is vol tak: amiért a Calvin irodalmának Magyarországban 
egyik fő bajnoka ott nagylelkű fogadtatásra tarthatott szá-
mot. Társa említett jó emberének veje, Gvolfius Rajnárd 
volt, kivel e gyönyörű utat le a Rajnán a tengeri városok 
fele, tette. Reményök nem is csalt. Oka volt hálásan meg-
emlékeznie azon nagy szeretetről, mclylyel fogadták, s azon 
szép segedelmekről, melyekkel megtiszteltetett. Köln, Wesel, 

20i) „Keményen megsanyargattatván, és, könyveimtől megválva, 
minden marhácskáuktul megfosztatván, költöztem ide Hanóviába . . 
írja a Calvin Inst it útiója előszavában ; esztendővel utóbb pedig: „szinte 
csak ez is csuda, liogy az ki most ezt magyaréi írom, az isten anyaszent-
egyházának dicsőségéről, ennek előtte három esztendővel messze földön 
felfiggeszletvén kínoztattam, pörzsöltettem az ellenségtől (Consccratio templi 
novi, 152. 1.). E helyet, mondanám comico-tragice, illustrálja a Calvin 
Institútiója képes czímlapján látható rajz, mely Molnár arczképe kereté-
nek hátterében martyrizátiója ez ú j nemét (a „felfiggesztve kínozást, . 
pörzsölést) képben mutatja fel. 
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—Rees, Arnheim, Harder wick, Amsterdam, Leyden, Hága, Rot-
terdam, Dordrecht és Utrecht azon kör , melyet az utazók 
leírtak; a városok seniorai és tisztviselői, kiknek, barátaik 
által ajánlva, ismeretségükbe jutottak, úgy látszik megorvo-
solták Molnárunk sebeit, melyeket a háború raj ta ütött 2 0 5). 
Mindamellett végre is csak bele kellott fáradnia a sok bajba, 
s az egész világra szondásba. Elláthatatlan volt a háború hova 
dőlése is, s annak vége. Kedves lehetett tehát előtte Geleji 
Katona István kassai levele, melyben őt a kegyességos fej-
delemnek, Bethlen Gábornak nevében újra Magyarországra 
hívta. Az Institútió kiadását kelle még befejeznie „míglen az 
úristen alkalmatosságot enged a Felségedhez való költözésre, 
árra az kivánatos hivatalra, melyet Felséged parancsolatjá-
ból Geleji István uram hívségessen megírta (sic) elmúlt 
esztendőben Kassán költ levelében." Sietett tehát. Rá tette 
Calvínra az utolsó kezet, befejezte az 1623—24-ki télen a 
roppant munka kinyomtatását —- mely idő tartama alatt 
kiadóitól minden héten másfél tallér jutalmat vett 20li), míg 
az, Bethlen Gábornak ajánlva, 1624-ben a húsvéti vásárra 
végre megjelent 2 07). Ez meglévén, nem sokára vég búcsút 
vett Németországtól. Az cv utolján már Kassán találjuk őt. 

XXVI. S ezzel Molnár élete utolsó szakához értünk. 
Az 1625. év nagy részét Kassán töltötte, az bizonyos. „Itt 
jelent meg a Monaki Miklós által építtetett bokecsi tomplom-
nak 1625. év első napján véghoz ment felszentelésén ; ezen 
alapító felszólítására szerkesztette s adta ki ugyanitt az e 
kis eseményre vonatkozó emlékkönyvet 20S), melynek elő-

ros) Az „Institútió" Ajánlásában. 
2°6) V. ott. 
207) Az „Institútió" teljes ezíme : Az Keresztyéni Religióra és igaz 

hitre való Tanítás, melyet deákul írt Calvínus János, és oztán francziai, 
angliai, belgiai, olasz, német, cseh és egyéb nyelvekre fordítottanak, 
mostan pedig az magyar nomzetnek isteni igazságban való épületire ma-
gyar nyelvre fordított Molnár Albert, hasznos ós bővséges registromokkai 
egyetemben. Nyomtatták Hauóviában, Aubrius Dániel, Dávid, és Szeikius 
Kelemen költségekkel. M. DC. XXIV. 4r. öszvesen 1620 1. 

208) Consecratio Templi Novi, azaz Az újonnan felépíttetett bekecsi 
templomnak dedicálása és mogszentelésekor, sok fö népeknek, nemes 
uraknak, taní tóknak és köz rendeknek gyülekezetiben ez 1625. eszten-
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x szava Kassán 1625. aug. 20-kán kelt. Állását nem jegyezte 
fel. Vissz cmlckozvo a fejdelem parancsolatából 1623-ban 
Kassán kelt meghivatására 2U9), hihetőnek tarthatjuk hogy e 
helytt tanítói, vagy Lampe gyanítása szerint iskolaigazgatói 
hivatalt viselt; de meddig? arra biztos támpontom nincs. Sőt 
ezentúl négy évre teljesen elpondül. Még is alig kételkedhe-
tünk hogy az 1625—30. közti időt is a hazában, hihetőleg 
folyvást Kassán, töltötte I l c) . Mit koresett volna a valláshá-

dönek olsö napján tétetött Predikácziók, az templom falaira és az székekre 
feliratott szentirásbéli könyörgések és szép mondások. Ezek mollé adat-
tak az ott tött predikácziókkal egynibány egyenlő értelmű predikácziók . . 
Az ns és vitézlő Monaki Miklós úrnak, és ö kegyelme istentfólö házastár-
sának, az ns és tiszteletes, Csitncki Anna asszonnak akaratjokból nyom-
tatásban kibocsáttattanak. Kassán. Schultz Dániel által, 1625. esztendőbe. 
Kis 8r. öszvesen 287 1. — H o z z á j á r u l : Hívséges és üdvösséges Tanács-
adás az oly házasságról, mely két ellenkező religion való személyek 
között leszen. Melyet Petrus Molinaeus francziai nyelven irott, oztan 
németből magyarra fordított Molnár Albert. 16 1. — E s : „Dedicatio 
Rcgii Sacelli Cassoviensis, per Rev. et Clar. Viruin Dn Petrum Alvinci, 
Vng. Eccl. Cassov. Antistitem ac Seniorem meritissimum, azaz : Kassán 
az királyi házban való kápolnának az abúsusokból isteni tiszteletre szen-
teltetésekor tött Predikáczió, mely mostan a bekecsi templom dedieálása-
kor tétetet t predikácziók mellé adatott az autorának javallásából. Kassán, 
nyomtaita Schultz Dániel, Anno 1625. 16 1. — A könyvet megelőző latin 
és magyar versek közt érdekes Körtvélyesi János zambori prédikátoré, 
t. i. 12 magyar distiebon, többnyire leoninusok, melyektől legalább a 
folyamatosságot nem tagadhatni meg. Ugyané szerzőtől a 114. lapon 
hexameterekbon á l l : „Ez áldás (az anyainak) oluyerésére szolgáló intés" 
10 hex. szinte rímekkel. Péld. 

Szófogadatlanság mindent veszt, s csakhamar aggság 
Azt kiiveti, és nagy kár, maga mindenkor fizetést vár. 

(Észre veendő itt a második versben az clisio; s a maga „bár" értelem-
ben). — A beszédek szerzői Szepsi Mihály tarczali fő pred., Károlyi 
András szántai, Prágai András szerencsi pred., Tasnádi Mihály, Szepsi 
segéde (domestieusa). Ezekhez járul Scultotus két beszéde az isten 
anyaszentegyházának dicsőségéről, 'és szentirásbeli tanítás az képekről, 
Molnár által fordítva. 

209) L. a szöveg XXV. fejezetét. 
21°) Lássuk mint keletkeznek a históriai mosók, ha a conjeetúrák 

kritika nélkül készülnek. Bod Molnárnak oppenkoimi rectorságát, melyet 
pedig már 1619 elhagyott, 1629-ig látszik kiterjoszteni, midőn ez egész 
évtizedről nem tudva semmit, így tapogatódzik: „Mikor oztán idővel, 1629. 
eszt. engedelmeskedvén a Bethlen Gábor fejedelom hivata lának, akart 
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ború dühöngéso közt Németországban, hol fö jótevője Fri-
gyes a pfalzgróf bujdosóvá, tartománya a katholikus Maxi-
milián bajor berezeg birtokává lelt, a protestáns-üldöző csá-
szár, II. Ferdinánd, hatalma fénypontján állott, s az edictum 
restitutionale épen a kálvinistákat vetette Németországban 
átok alá. Biztos tudomásom azonban ez időbeni hol tartóz-
kodásáról, mint mondám, nincs. Nem írt semmit, s így saját 
munkái sem utasítanak el. Csak 1630 elején, tehát már — 
Bethlen Gábor halála után, jelenik meg ismét, még pedig 
Kolosvárt. T. i. itt és ekkor kelt, január 20-kán, „Az legfőbb 
Jóról" czímü fordított munkájának Ajánló-levele, mely szinte 
felföldi összeköttetéseire mutatván, azt engedi hinnünk, hogy 
kassai lakása húzamos volt. Ebben beszélli, hogy Ziglor 
György rigai tanár munkája (Discursus de incertitudino rorum 
lmmanarum theologicus, othicus ot historicus), melynek né-
met fordítását Josquinus Botulejus megöregbítve „Világú 
Tükre" czím alatt 1609 Hánauban másodszor adta ki, Ma-
gyarországban is többek által kívántatván, sőt három könyv-
nyomtató is kérvén hogy a köz kedvességü munkát magyarra 

jöni a fejérvári kollégyiomba ('?), amíg Magyarországon egynél másiknál 
jóakarói köiölt töltötte az időt, jővén akkor egész házanépóvel együtt, a 
fejedelem megholt, s ö is oztán a kollégyiombéli hivatalra nom alkal-
maztatott." Bodot követtük mindnyájan, bár fíenkö már 1778-ban tudta, 
hogy Molnár 16'25-ben Kassán volt (Trans. I I . 314) ; do legszobben ki-
fejtve és kitoldva a rege Szilágyi Sándornál jolenik meg, ki azt Erdély 
Törtenete II. kötetében 232. 1. így beszélli e l : „Midőn végre 1629-ben, 
engedve fcjdolme harmadik meghívásának, elfogadd a fehérvári iskola-
igazgatóságot, magára nézvo legrosszabbkor tevé. A fejdelem meghalt, s 
Molnár a bekövetkezett zavarok közt nem alkalmaztatott. í g y állomás 
nélkül maradva, Kolosvárra húzódott, hol tudománya és fényes tulajdonai 
csakhamar köz irigység tárgyává tevék" (de az ö rágalmazók elleni pa-
naszai lC29-ki nyárra szólanak, midőn Bethlen még élt!) ; „s a nép, mint 
Bistcrfeldot az ördöggel való czimborázással vádlá" (Miért ? Bistcrfcld leg-
alább physices prof. v o l t ; Molnár pedig ártatlan theologus ! Vagy tán 
most lett ö, családját a városban hagyva, juhpásztorrá ? s most szövetko-
zott ő — ama románeznak toldalék versszaka szerint (1. leljebb a 42. 
jogyz.) — az ördöggel ?) „Családja fenntartása s könyvkiadásai csakhamar 
adósságokba keverték" (De ö ez öt év alat t csak két munkát adott k i : 
ama kassai könyvet, az t azonban Monaki nyomatta, s a Legfőbb Jót, 
melyet Brewer nyomatott, ki neki érte tiszteletdíjt is fizetett, mint 
láttuk). 
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fordítaná, ő azt Brewer Lőrincz lőcsei nyomdász és kiadó 
megújított kérésére, jutalom mellett, elkészítette 1629 nyarán 
„egy keserűség-vigasztaló, és egy igaz szeretetre oktató köny-
vecskékkel egyetemben, melyekkel —• úgy mond — vigasz-
faltam is magamat némelyek szomorító és kártevő rágalmazások 
ellen" 2 U) . Tán nem tévedek, ha e kártevő rágalmazásoknak 
tulajdonítom kassai állomásának elvesztőt, és Erdélybe át-
költözését. Itt fejezte be az említett munká t , szűkölködő 
állapotban, az új fejdelem, I. Rákóczi Györgytől, ki egykor 
szinte segítette volt, megfoghatatlanul, elhanyagolva, söt észre 
sein véve; s adósságokból élődve, melyekből aztán Monaki 
Miklós veje, Darholcz Ferencz „Fintának és Hillyónak 
örökös ura" rántotta ki nem csak, hanem családjával együtt 
tartotta oly bőkezűen, hogy ez ajándékokból szegény Molnár, 
leányát is kiházasíthatta 2J-). S ím ez volt Molnár utolsó 
munkája, mert ama két kisebb fordítás, melyet az idézett he-
lyen említ, világot többé nem látott. E pereztöl fogva semmi — 
híre többé. Vég évei e meddő szakában, midőn már semmi 
jövedelmező megbízatásai nem voltak, midőn vigaszt már 
csak a múltban és — a távol jövőben találhatott, visszate-
kintett lefolyt életére, s tán ekkor jegyezte össze egy késő-
korú életíró számára, milyenre az irodalmat ifjúsága óta 
szenvedelmesen űző férfiú számot vélt tarthatni, pályája ada-

2 l l j A könyv czíme : Disoursus de summo bono. Az legfőbb Jóról, 
melyre ez világ mindenkoron serényen és valóban vágyódik. Az bibliai 
és világi sokféle históriákért és példákér t olvasásra kedves és hasznos. 
Ennekelötte Josquinus Betulejus által Ilanóviában bocsáttatott ki. Melyet 
mostan némelyeknek kérésekre magyarrá fordított Sz. M. A. Lőcsén nyom-
tattatott Brewer Lőrincz által. 1630. Kis 4r. öszv. 418 1. 

212) T. i. ezen úrnak ajánlja könyvét hálául „mindenkori veliink 
te t t jótéteményiért, és hogy az elmúlt esztendőben szűkölködő állapotomul 
megszánván, oly segedelmét és annyi költségét nyújtotta táplálásunkra, mely-
lyel ezelőtt való jobb időkben németországi fő akadémiában is egy tanuló 
itiat tisztességessen taníttathatott volna. Mely Kid kedves ajándékával itt 
való adósságimból is kimenekedtem, és még mostan is azzal élek az enytmek-
kel; annak felötte jegybo adott l eányunkat is ugyanazonból rövid nap 
házasítjuk, istennek kegyelme velünk lévén." — Tehát nem csak liogy 
magát adósságokba nem verte könyvkiadásaival, lianem épen másnak 
költségén kiadott könyve jutalmából fizette le, Kolosvárt laktában, adós-
ságait, s a pZus-ból lyányát is kiházasította. 
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tait, melyeknek terjedelmes kötetéről gr. Kemény József 
emlékezik 213). Ekkor, különösen 1633-ban rendezte szemé-
lyét érdeklő papirosait is, melyeket Pap Zsigmond és Kemény 
után, Album néven, használtam én is e dolgozathoz 2 1 1 ) ; s 
végre ekkor rendezhette azon, a reformátió általános törté-
netére kétségkívül becses, és még Németországban össze-
szedett eredeti s önkezű leveleiket a külföldi reformátorok s 
más tudósoknak, melyek mind eddig, mint siket érez rejle-
nek Marosvásárhely kincshalmazai közt 615). Talán megjő 
ideje annak is, hogy mind ezek a történet érdekében köz 
haszonra fordíttatnak. Ezek is új ágakkal fogják szegény 
Molnár érdemkoszorúját — post fata — terebélyesíteni, 
melynek árnyában , a szükség kínjai közt elsenyvedt — el-

—pendült! Mert halálának idejét sem tudjuk. Némelyek Boddal 
1630-ra teszik, helytelenül, mert mint az imént láttuk, 1633-
ben még élt. Halála helyét sem vagyunk képesek pontosan 
meghatározni 216). Hogy Erdélyben múlt ki, kortársa, gyu-

213) „Egy pergament táb lá jú , nagyon elrongyolt, régi kézirat 
8-adrétben, minden czím nélkül. Ez maga Molnár Albert saját keze irása, 
mely utazásairól, házasságáról, magán s hazánkat érdeklő némely neve-
zetes történetekről stb. való jegyzéseit foglalja magában . Ennek 516-dik 
lapján stb. Találtatik ezen kézirat a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárban, 
3619. könyvtári szám alatt." Kemény az id. h. 328. sk. 1. 

2 U ) L. erről az 1. jegyzést — Hogy ezen Album rendezésével ekkor 
foglalkodott Molnár, bizonyítja különösen a levelekre itt-ott vetett apró 
jegyzetek egyike, moly Síiri Orvos Mihálynak egy 1601. sept, 31. (30-d.) 
Herbornban hozzá írt levelének aláírása alatt Molnár saját kezétől lát-
ható, s így hangzik : „Post, redux in pátriám, rector Comjatini, Tyrnaviae 
1601, ia:n vero Sáros-Patakini Pastor primarius ab Anno. Doni, 1611. 
Vivit podagra aíflietus etiamnum 1633.u 

215) Szatmári Pap Zsigmond szerint a következő levélírók vannak 
e gyűjteményben képviselve: Calvínus (3 levéllel), Beza, Martyr, Zan-
ehius, Sylburg, Ursinus, Xylander, Bullinger (3 levéllel), Bibliander, La-
vater, Stuckius, Haller, Musculus, Merlin, Grynaeus, Sulzer, Lycosthenes, 
Oporinus, Daaaeus, Ramus, Erastus, Borhagius , Vire t tus , Crispinus, Hu-
bertus, Vulteus, Ilyperius, Juet tus , Crusius, Piscator, Bocatius, Sturmius 
és mások." E gyűjteményből hasonmások az Erd. Prcd. Tár VI. köt. 

216) „Úgy látszik nem sokkal ez után (utolsó könyvének 1630-ban 
megjelentő után t. i.) megholt Erdélyben Kolosváron" mond Hod, Ath. 
id. h. — E n n e k szavára másokkal együtt jómagam is 1630-ban halattam 
meg Molnárt . — Szathmári Pap Zs. (id. h. XXXIV. 1.) : „Kolosvdrt a leg-
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lafejérvári tanár Alstedius emléksorai bizonyítják, melyek 
így szólaltatják meg a halottat •' 

Ilungariae cunas, curas calami thalamiquo 
Deboo Thoutoniac: Dacia dot tumulum 217), 

/ 

XXVII . így élt, ennyit tott, ennyit hányattatott, s így 
veszett cl felekezetének és irodalmunknak ezen egykori díszo, 
áldozatául az önelhatározási crély liiányának, és kettős — az 
irodalom és szerelem — szenvedélyének. Okunk van nemze-
tül meleg hálával emlegetnünk a külföld több fejedolmoit, 
kik liitfelekczetök, részben a tudomány iránti tekintetből nom 
szűntek őt segélyozni; a külföld számos tudósait és barátit, 
kik személyes érdemei és szeretetre-méltósága miatt annyi 
rokonszenvvel, részvéttel, sőt munkás barátsággal szépíték 
életét; de a hazát sem éri hidegség vádja 21S): maga ismertet 

nagyobb szegénységbon hunyt ol" ; s i smét : „Hazájábanéhséget , szüksé-
get, és koserves rágalmazásokat szenvedett, lial gyermekeivel és a halha-
tatlan emlékezetű reformátorok unokájával, mígnem vegro általköltözte-
ték 1633. eszt. Áldott hamvai a kolosvári temotöbe nyugosznak minden 
sírborító kő nélkül, mert . . . nem találtatott, a ki egy illendő nagyságú 
követ adott volna sírja beborítására. . . . Azért is csak egy kisded kőtáblára, 
moly könnyen akárkitől is elvitotáeteít, Írattak fel a következendő versei 
Bistorfebinek." Mind ennek szerettük volna kútforrását is tudni. — Az 
újabbak is : az Ismerettár (P. 1864. X. 843.), Szilágyi Sándor (Erd. Tört. 
1866. II . 232) sm. szinto 1633-at veszik fe l ; az utóbbi azt is tudja, hogy 
„midőn olhagyatottságának híre elterjedett, a külföldre meghívásokat ka-
pott : már késő voltu : honnan ? én ugyan nom tudom. De magában is 
felette valószínűtlen állítás oz. Ez időben t. i. Molnár régi ismerösoi igen 
megritkultak már ; Rittorshusius, Rcmus, Piscátor, Scultotus reg elhaltak, 
emez maga is kiszorult volt l lc idelbergböl ; fejedelmi pártfogói, V. Frigyes 
száműzve, Móricz landgróf, lemondva az uralkodásról, mindkettő 1632-
bon hányt cl ; s a reformátusok, üldöztotve Németországban a katholiku-
sok és lutheristák által, a jelentékenyek többnyire Hollandba futva, de-
hogy adhattak volna idogon kálvinistának hajlékot, vagy, épen hivatalt! ! 

í 1 7) Hódnál az Atiiénás 184. 1. 
21S) Bisterfeld versezete Molnár Albertről (Szathnmri Papnál id. h. 

XXXIV—V. 1.) egyéb valótlanságokon kivül, méltatlanul vádolja hazán-
kat, ezt írváu : 
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meg minden rendű pártfogói seregével, kik őt nem csak mél-
tányolni tudták, hanem a nagylelkűség és szeretet tetteivel 
támogatták is. De ő nem engedte magát állandóan boldogít-
tatni. Inkább szeretve a külföldet mint illott; inkább egy 
bizonyos kényelmet, mely miatt nem csak a tanári, de az őt 
nyugodt, sőt fényes állással biztató papi pálya terheit sem 
kívánta viselni; hiányával ama férfias ambítiénak, mely, 
megvetve az örökös másokra-számítást, maga igyekszik ön-
álló erős alapot vetni életének; s amaz életokosságnak, mely 
miatt elmulasztotta, köz kedveltsége zónitlijén, kihasználni a 
szerencse kínálkozásait; gyenge férj , engedő egy asszony 
indokolatlan szepogéseinek, melyek által a biztonság öléből 
végre is a közel veszély torkába hajtatott : és gyenge családfő 
is, egy a körülményekhoz alkalmazkodni nem tudó vagy nem 
akaró nő irányában: -— mind ezek folytán, nagy és szeren-
csés tevékenység melleit is, folytonos szűkölködés martaléka 
volt, s végre is azon magyar földön áldozata, melyen a kül-
földről, részint vele egyidöleg , meghívott tanárok sokáig 
virágzottak munkásságban és jólétben. Ilyélgtfojyam a figyel-
mes észlelőt a szánalom és némi boszankodás vegyes érzéseivel 
tölti el. Ha még is a bővebb előadás nehéz munkájára vállal-
koztam, tettem azt, mert tárgya e háborgó kort s annak iro-
dalmi viszonyait festő részletekben gazdag; mert alig bírunk 
e századbeli egykét íróról csak ily folytonos és ily tanulságos 
anyagot is; s használatomra állván az, illőnek tartottam azt 
azon szak érdekében használatlanul nem hagyni , melynek 
egy hosszú élet nagy részét szántam. Teljeset ugyan nem 
adhattam, épen mert hősöm saját közvetlen nyilatkozataival 
kevéssel bírok: leveleivel nem, melyeknek szépsége illetékes 
barátai által annyira magasztaltatott, de melyeket senki sem 
gyűjtött egybe, s az idő rég megemésztett; önéletrajzi Írá-
saival nem : ezek a hazának egy távol szugában holt kincsül 

Musa mihi favit. sed non F o r t u n a ; fuitque 
Teutonia auxilium, sed Patria exilium: 

igen, tie sa já t hibájából, mint odafenn láttuk. S Benkö gondolat,lanúl írta 
u t á n a : „Haud remunerante patria (Trans. II. 346.), 
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tartatnak. Mindazonáltal erősen hiszem hogy, ha azok egyes 
igazításokra és bővítésekre nyújtanak is adatokat, a képet, 
melyet vázoltam, lélektani vonásaiban megmásítani nem 
fogják. 
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