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TÓTFALUSI KIS MIKLÓS ISMERETLEN E L Ő -
S Z A V A I R Ó L * 

írók, költők, művészek életéről, gondolatvilágáról egy-egy várat-
lanul felbukkant dokumentum néha többet árul el, mint cikkek, 
tanulmányok sorozata. Régi irodalmunkban pedig — éppen az 
időbeli távolság miatt — még nagyobb értéke lehet egy megtalált 
levélnek, vagy bármilyen szövegnek, mely szerzője gondolatait, éle-
tének akár csak egy kisebb szakaszát is új fényben világítja meg, 
vagy tárgyi bizonyítékot szolgáltat eddig megoldatlan kérdésekhez. 
Tótfalusi Kis Miklós életművében ilyen szerepe van az előszavak-
nak és a naptáraiban megfigyelhető szövegváltoztatásoknak. 

Eddig tíz Tótfalusi-előszót ismerünk. Közöttük hat olyan üdvözlő 
vers van, melyeknek létezéséről hivatkozásokból, utalásokból érte-
sültünk: Apáti Miklós Vita Triumphans, Dimjén Pál Disputatio Me-
dicina, Zádorfalvi Márton Dissertatio Theologica, Haller János Hár-
mas Istória, Pápai Páriz Ferenc Pax Corporis és Pax Aulae című köny-
veiben található versek tartoznak ide. A Hármas Istória bevezetőjét 
kivéve Tótfalusi minden előszava után a nevét is odaírta, így az 
azonosításra csak ennél az egy versnél volt szükség. A bevezető stí-
lusából és tartalmából arra következtethetünk, hogy Kis Miklós 
tollából származik: ha más valaki írta volna, akkor Tótfalusi közölte 
volna a szerző nevét, mert ettől a szokástól nem tértek el a kiadók 
(sértés lett volna egy dicsérő versezet után nem odaírni, kitől szár-
mazik); szerénységből vagy bármi más okból viszont megtehette 
hogy a saját nevét nem tüntette fel üdvözlő verse után. 

A Musnai Mihálynak szóló latin nyelvű üdvözlő sorokat Musnai 
László közölte az Erdélyi Múzeum 1947-es évfolyamában. Werbőczi 
István Decretum Latino-Hungaricumahoz egy ajánlást és egy előszót írt 
Tótfalusi. Az ajánlás (Inclyto Gubernio Regio Transsilvaniae . . . ) 
magyar fordítását Jakó Zsigmond teszi közzé (Eráélyi féniks. Buka-
rest, 1974. 162. 1.); az előszót — Typographus Candido Lectori 
S(alutem). — Vásárhelyi Judit fordította magyarra, eddig csak a la-

* Folyóiratunk 1976/4. számában közöltük DUKKON AGNES tanulmányát TÓTFALUSI 
KIS MIKLÓS előszavairól. 

A Szerk. 
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tin szöveg fénymásolata jelent meg Haiman György: Tótfalusi Kis 
Miklós, a betűművész és tipográfus c. művében (Bp. 1972.) Az Apáti 
Miklósnak, Dimjén Pálnak és Zádorfalvi Mártonnak szóló latin 
n y e l v ű üdvözlő versek szövegét és fordítását itt közöljük először. 
Mindhárom szöveg fordítását Koltay Jenő, a szombathelyi Püspöki 
Könyvtár könyvtárosa készítette. 

Tótfalusi üdvözlő verse Zádorfalvi Márton „Dissertatio 
Theologien . . . " című művéhez R M K III. 3577 

Ci. Dno Autori, pietate et Doctrino suspiciendo 
Quid Deus, et qua sit nobis ratione colendus, 
Salvator paucis exponit: Spiritus, inquit, 
Est Deus ; haud alio cultu, nisi spirituali 
Est igitur, veraque animi pietate colendus. 
Haec Succinta quidem, sed pondere concio plena, 
Totius ut ferine compendia relligionis 
Exhibeat. Quid namque Fides, quid continet ultra 

s Débita nostra Deo tota Observantia, verum 
Quam recte congosse Deum? cognoscere, quis sit 
Gratus ei cultus? Procul hinc, procul estis, idolis, 
Ritibus aut cassis quiqui cumulatis honores 
Vana quid humani colitis commenta cerebri? 
Externis quid inhaeretis? Deus intima poscit. 
Fusius ut noster Martinus id intimât, isthis. 
E textu dicto sumptis conceptibus. Hune Tu 
Dirige conantem, Deus optime, talia ! facque, 
Ilium prosicuum Sacra Tua in Aede Ministrum. 

Nicolaus Kis, Hung. A. Lit. M. 
pauca haec lubens opposuit. 

A Zádorfalvi Mártonnak szóló üdvözlő vers fordítása: 

A szerző Úrnak, akire jámborsága és tudása miatt fel kell 
tekintenünk 

Hogy ki az Isten, és hogy kell nekünk őt imádnunk, 
Az Üdvözítő pár szóval kifejtette: Lélek — úgymond — 
Az Isten. Ezért semmi máskép, csak lelki kultusszal 
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És a lélek igazi jámborságával kell őt imádnunk. 
Ez a dolog lényege, mégis teljes beszéd készült, 
Hogy a vallásnak majdnem a teljes összefoglalását 
Adja. Hogy ugyanis mi a hit, továbbá mit tartalmaz 
Az Istennek való teljes alávetettségünk, aztán 
Valóban milyen helyesen ismerjük meg az Istent? Tudni, 

mit jelent 
Az őt megillető tisztelet? Távol, távol vagytok ettől, 
Mind, akik bálványoknak vagy hiábavaló rítusoknak az 

előírásait követitek, 
És megtartjátok az emberi ész üres parancsait? 
A külső dolgokhoz miért ragaszkodtok? Isten a belsőt 

kívánja. 
Bővebben erről a mi Márton atyánk írt. (Luther)* 
E fenti szövegekből vette a szónok a fogalmait. 
Te, jóságos Isten, irányítsd őt, és tedd 
A te szent egyházadban alkalmas szolgáddá. 

Kis Miklós, magyar, az irodalom-tudományok mestere kissé 
megváltoztatva közreadja. 

* A fordító kiegészítése 

A Dimjén Pálnak szóló üdvözlő vers fordítása: 

A nagyon jeles férfinak, 
Dimjén Pálnak nyújtom, 

midőn komoly munkája nyomán az orvostanból 
kitűnően doktorrá avatták 

K O L O Z S V Á R I DIMJÉN PÁL 
Anagramma 

ISTENI FÉNNYEL G Y Ó G Y Í T O D A TESTET. 

Amint a zsenikhez illik, Te, Pál magadra vállaltad, 
És nem kisebb értékű módszerrel véghezvitted a nagy művet. 
Ezt bizonyítja a könyved, amelyben a kozmosz rendszerben 

a mikront , 
Szemléled az életet, előbb leírod az eredetét, 
Annak fejlődését, majd elmúlását figyeled. 
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A természet útját kutatod, hogy annál biztosabban haladj, 
És biztosabban gyógyítsd isteni fénnyel a testet. 
Gratulálunk! Ily nagy dicsőséggel megszerezted a diplo-

mádat, 
Díszítsd vele Spártát! Élj soká és éltess sokakat! 

Barátjának az ünnepélyes doktorrá avatásához 
gratulálva írta M. Tótfalusi Kis Miklós L. M. 

A Vita Triumphans üdvözlő versétiek magyar fordítása: 

M. TÓTFALUSI KIS MIKLÓSNAK, 
az irodalom-tudományok mesterének 

Ö R V E N D E Z Ő ÉNEKE 
A VITA T R I U M P H A N S című írás fölött , 

amely a világról szól, és 
APÁTI MIKLÓS Ú R N A K 

a szorgalmát messze földön dicséri. 

Az Élet mindenek fölött a legnemesebb aktus, 
És a nagy tetteket dicsővé téve, Diadalmas. 

Minthogy tárgyalja az Életet és az Élet Diadalát 
Ez a könyv, méltó a címére. 

Nagyokat ígér, és a tőle telhető legtöbbet nyújt ja. 
Az olvasónak bőséges jutalma lesz fáradozásáért. 

Ide értél fel! A boldog életet mindenki kívánja, 
És ezt tartalmazza az élet körforgásának ragyogó pompája. 

Vedd, ami felajánl tátik, ami által neked oly nagy dicsőség 
készül : 

Ez a kis kódex a Teljes Jót nyújtja. 
Tapasztaljátok meg, mit tudnak elérni erőid a vezetésével, 

Amint az új harci módnak fegyvereit viselik. 
Győzz, de hogy tudj élni ezzel a győzelemmel, tanuld meg : 

Itt lélek, itt erő, itt lelki hatalom van! 
Győzd le az ellenségeket (senki sem Diadalmaskodik ugyanis, 

hacsak n e m győz). 
Amik megtámadják az Életet, és tönkreteszik a tiedet. 

Lásd, micsoda csapat támad mindenünnen, és mindenhonnan 
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Hány ellenséges fegyvert szegeznek a szegény n y o m o -
rultra. 

Maga a természet szorosan hozzátapad a rosszhoz, 
És súlyos terhével egészen az alvilági vizekhez lealjasodik. 

Magával az élet magjával magában hordozza a halálos mérget 
Amely, ha nem gyógyítják, megöli az Életet. 

És hogy mennyire lehetnek és valóban gonosztevőkké 
válnak a Zsenik 

Az Élet rablóivá, maga a szentírás tanúsítja. 
Ugyanis ápolják a rossz kovászát, és a halálnak alávetett 

Élet 
Határait különböző cselekkel próbálják kinyújtani. 

Tisztátalan, amit a Világ művel? Miféle elvetemült kor, 
Amely az Életnek csak hálóit és cselvetéseit termi? 

Csalárdságaival és egyúttal példáival tőrbe ejtve, 
Rabságba veti és hajtja az erőset is. 

Mindenki megromlott: érzelmeidből merítesz, 
Bármerre fordulsz is: minden csak hiúság! 

Bármi ellene mondana is: látván a dolgok végét, 
Minden a pusztulásba vezet. 

Sokan, akik ellentétes véleményen vannak, sietnek a véletlen, 
A Sors látszatával feldúlni Életedet. 

Fájdalmas dolgokat hoznak a világra, megannyi rossznak az 
átkát. 

Akik úgy mardosnak, mint a férgek a beleket. 
Az elviselhetetlen jogtalanság hányszor megharagít, 

És a bosszú vágya fegyverre szorítja a kezet? 
Hányszor csodálkozik az ész, amikor a dolgoknak a váratlan 

eseményei 
Ránehezednek, és alig képes eleget tenni feladatának? 

A betegségek hányféle fajtája űzi ki a testből az életerőt, 
És a gond, és a küzdelmek? 

Kegyetlen pestis gyötör, és ami sokkal súlyosabb ennél. 
A levert hangulat, amely eluralkodik rajtad. 

Ezek veled s egymás között annyi közös harcot vívnak, 
Számtalan kellemetlen óra gyötri az Életedet. 
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A beteg testben remegve alig rejtőzik a lélek, 
Belülről annyira viszálykodva ellenszenvtől remeg. 

Itt a gyűlölet, a keserűség, az ádáz harag acsarkodik, 
Ott a vágy, az elemésztő tűz éget, a szerelem. 

Itt a gyász megaszalja a kiszáradt csontokon át a testet, 
Ott a túlságos öröm miatt repes a szív. 

Majd a vágyaknak kedvez a gőg: a lelket eltölti 
A háboríthatatlan kényelmesség, vagy a tehetetlen félelem. 

Az ilyen szerencsétlen állapot mindenképpen beszennyezi 

az Életet : 
Akár a fizikait, akár az etikait tekinted is. 

Hogy még milyen egyéb kellemetlen szenvedélyek vannak 
és miket eredményeznek, 

Most hosszú időbe telnék mindezt elsorolni. 
Minden ellenséges, ami jónak lett teremtve; alig van 

Benned olyan rész, mely érted, javadra küzd. 
Ellenséged az neked, ami csak van kívüled? 

Láthatod, hogy küzdened kell ezekkel az ellenségekkel. 
Jaj! Jaj! Az Élet felőrlődik az ilyen ellenségekkel való 

küzdelmekben : 

Ezért használd a művet, amelyet APÁTIUS MIKLÓS Í R T 
Szorgalmas elmével kutasd át a könyvet, amit ő szerkesztett, 

Ebben életed számára segítséget találsz. 
Amely ellenségekkel szemben győzelmet kell szerezned, 

Arra vonatkozóan minden fegyvert felsorol ez a könyv. 
Egyúttal sikerrel megadja a küzdésnek a módját , 

És minden stratégiai fogásra kioktat. 
És ebből megkapod a dicsőséges Életed 

Összes parancsát, törvényét, szabályát. 
Szabadon tudod irányítani bármelyik cselekedetedet, 

Saját döntéseddel felelősséggel élsz. 
Amint az érzelmeidet az ész igájába hajtod, 

A rossztól mindig vissza tudsz lépni a jóhoz. 
Aki tiszta marad a szenny közepette, amelyet ez a világ 

magával hord, 
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Az jó erényeket terem. 
Tiszta utat járjál, az Erénynek az útját, csak fel az égig! 

És valakinek minél nehezebb út adatik ehhez; 
Amely eszközöket a világ használ, hiábavalóként 

Vesd mind a hátad mögé, és emelkedj azok fölé: 
A sors vak támadó fegyvereit szórd szét, 

És soha ne félj semmiféle fenyítésétől. 
A váratlan események nehézségeitől ne ijedj meg, 

És ne rettegj a rossz hír szennyétől. 
Téged, a gyűlölet fölé helyezkedve, a jónak a tudásával 

Az ész könnyen megment a gonosz beszédtől, 
így az erény fényességétől mindenünnen körülvéve, 

semmi sem lesz, amit még kívánnod kellene. 
Mi akadálya, hogy saját erőddel magadat boldoggá tedd, 

Sőt ezúton hasonlóvá válj Istenhez? 
Ha e jókat akarod, sokat segít ez a könyv, 

Amely a keresőnek megmutatja az utat. 
Bárhová helyez a természet vagy a sors, 

Hivatásod követendő normái itt vannak. 
És sok kedves dolgot is olvasol ebben a könyvben, amelyek 

lelkedet legelőként éltetik, 
Míg a komoly terhektől lelked visszariad. 

Hogy erényeidet megtarthasd : bármely rész tetszik is, 
A többit semmiképp se panaszold föl! 

Aztán a könyv eléggé nyilvánvaló ígéreteit teljesülve 
fogod látni. 

s mondd: Éljen, aki által a mű: Diadalmas Élet, létrejött! 
Életeddel bizonyítsd a szerző elgondolását, amit bizonyítot-

tál, dicsérd, 
Hogy általad valóban diadalmaskodjék a szerző tekintélye! 

DUKKON ÁGNES 


