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Das Thema des Gedichts ist das göttliche Verbum, das den Leser von den Sünden zurückhalten 
soll. So kann er beim Jüngsten Gericht gewürdigt werden. Ihre Form erinnert an die Balassi-Strophe. 
In der Mitte des 17. Jahrhundert war diese Strophe sehr verbreitet in Ungarn. 

Mit diesen neuen Angaben ist nicht nur die ungarische Nationalbibliographie reicher gewor
den, sondern wuchs die Zahl der Dichter in ungarischer Sprache. Das Gedicht von Gönczi ist ein 
Lobgedicht, das von Kisvárdai Lázár eine Mahnung, die im Schatten von Miklós Zrínyi, dem Genius 
der zeitgenössischen ungarischen Poesiegeschichte, ein ehrliches, bescheidenes, mittelmässiges 
Niveau vertreten.35 

POSTMA FERENC - P. VÁSÁRHELYI JUDIT 

Klement János Mihály epithalamiuma. A cselszövő diplomata, Klement János Mihály (1689-
1720) címen 2000-ben Budapesten megjelentettem rövid életrajzát. Itt említettem, hogy 1706. 
szeptember 2-án beiratkozott Halléban a jogi karra. Nem szóltam azonban arról, hogy 1706. 
november 3-án kiadott egy házassági köszöntöt latin, magyar és német nyelven. (A szövegeket 
fakszimilében közlöm a Hallei Egyetemi Könyvtár engedélyével.) A köszöntőt testvére, Klement 
Anna Katalin házassága alkalmából közölte, aki Klement Márton besztercebányai tanácstag lánya 
volt. Feleségül ment Hainrich György Ulrich-hoz, a nagyhonti vármegye jurátushoz. Négy oldalas 
kiadványról van szó, amelyet az említett napon jelentetett meg. A bevezető szövegben magát „ro
konnak és testvérnek és egyetemi hallgatónak" mutatja be. 

A házassági köszöntést az antikvitásban epithalamiumnak (epithalamion) nevezték, amely a nép
költészet terméke volt, és amelyet a görög és a latin poézis is használt az általuk alkalmazott vers
formákban.1 A görögöknél Szapphó alkalmazta, a latinoknál Caius Valerius Catullus.2 Klement 
János Mihályt ez utóbbi valamelyik későbbi követőjének költészete inspirálta. A szövegben „fa
bulának" nevezi a köszöntőt és két visszatérő szava a ,spes', tehát a ,rem<*ny' és a ,res\ a ,dolog'. 
Az ifjú házasoknak mindkettő nevében kíván „emberséges életet." A „fabula" verssorai változato
sak és azzal fejeződnek be, hogy a házasság megköttetett. 

A magyar verset Gyöngyösi István befolyásolta, a lakodalmasok nagy szerzője. 0 írta a Wesse
lényi Györgyről, Kemény Jánosról, vagy a Thököly Imréről szóló köszöntőket.3 Klement a négy 
verssort tartalmazó strófa első 12-es sorát kiemeli. 

Azzal kezdi, hogy megemlékezik a szabadságharcról: 

Hires Nemzetünket az hadra kiztette, 
S - ugy minden rendeket fel fegyverkesztette. 

Az „Uri rend s - parasztság hadnak tódúlának". Megemlékezik a csatákról és a „lakosok 
jajdúl"-ásáról. Ennek ellenére a házasságkötésekre sor kerül, még ha össze is ütköznek „Marsnak 
sok seregi". 

35 An dieser Stelle danken wir recht herzlich Herrn Prof. Ph. H. Breuker, der uns eine Studie 
über De Güldene Annotatien van Franciscus Heerman, verfasst von Herrn M. J. H. Aalderink 
(Universiteit van Amsterdam, 1999), zur Verfügung stellte. 

1 PAULY-WISSOWA: Real-Enzyklopädie des klassischen Altertums. Stuttgart, 1914.: a ,hymän'-nel. 
2 Erről CSENGERY János és DEVECSERI Gábor fordításai. Catullus versei. Bp. 1901. és Catullus 

összes versei. Bp. 1972. 
3 GYÖNGYÖSI István: Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról. Kiad. HAHN Adolf. Bp. 1886, 

11. „Az ki régen fegyvert fogott hazánkért, Készülődik is annak megmaradásáért". 
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Ergo piaudite Conuiuae ! 
TV VERŐ SPEI ET REI AVCTOR! 

has Ipíe vni animas, 
qui nunc iugali iunguntur vinculo ; 

vniras SPE muni ! RE dona ! 
Vt intcr REM & SPEM 

ita viuant vt nunc iperant ! nimirum bene ! 
Atque íic 

SPEM in Chrifto defixam 
Speranti peritura sPEI. proférant. 

Vos autem Conuiuse gaudeté! 
Sed in Domino, 

vtpote s p E M & R E M inter adhuc medii 

T Attyuk hogy fene Mars fifakját fel tette, 
-*-/ Vérben hizott torét óldaíhoz kötötte, 

Hires Nemzetünket az hadra kiztette, 
S - ugy minden rendeket fél fegyverkeátette. 

Moft tsata jelt adó fzavát trombitának , 
Hallyuk, s-nyeritését fok Vitéz louávak, 
Moít még a' kapák- is kardá változának, 
Vri Rend s - parafetság hadnak tódúlának. 

Amott' a1 táborok Sip jelyre indulnak ; 
Más helyt a' fök fejek a' kaid miatt hálnak ; 
Ottan a' ki tsapot íeregek már dúlnak, 
Mell) velzély okáéit lakoíbk jajdúlnak. 

Mindazáltal imé Hyme»-\s köztünk jár, 
Mellynek bizonysága lehet e' nemes Pár, 
Ki lakodalmával békeílégre nem va'r , 
Marinak fok feregi útközének ámbár-« 

Te vagy az NEMZETES SÓGOROM és NENEM 
A' kiknek jelenlétemben idvezienem 
Kívántatott volna, de midőn el mennem.» 
Kelletett máshova : mit van hát mit tennem ? 

lóllehet pediglen el váltam tülctek, 
Es moftan tettemmel jelen nem lehetek, 
S-álapotom ízerint róla fem tehetek : 
Tülem mindazáltal illy lzókat vegyetek : 

Iftennek áldáfa rátok bőven ízállyon ! 
Egy cfség, ízerelem ti köztetek hállyor ! 
Szivetek egy- máftul foha meg ne vállyon ! 

.. • 'Gyáíz, vefzély és harag nag}T távi'ürúl állyoh ! 
Nem érkezik nyelvem, hogy több kéréft tegyen ,' . 

S - azért imádságom illyen végre mégyen ; 
Ellyetek békével ! dolgotok jol légyen.' 
Mellv idvezléíemhez Uten JMENT tegyen-» 

• XX SBíc 
1. kép 
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HucCiues! 
Celebrantur Nuptufc ! 

Mirus humanaí vitíeparoxyűnus, 

Vcl diu ípcrantem fpcm eludit, 
Vcl ita fpcm finit, vt diu ipcratam Rem addat. 

Ncc mirum ! , 
Hcec cft cnim fabula, / 

quam, 
S p E M & R EM intcr mcdii 

tota vita Iudimus, 
ludendo mctuimus. 

Ergo difciteConuiuse ! 
hominum vitám contineri 

SPF SÍ R E , 
RE non omni, non omniSPE; 

Scd quam DEVsapprobat, SPEiCcníbr,REi Dator. 
Namque mukiplices intcr s p E S & R E S, 

SPES intcrdum vna , vna ahquando RES, 
S p E s rcJiquas, rcliquas u v. s 

Non abiicicns, fcd tranicendens, 
proipcrum donat ipcrantibus iincm. 

Sed ad rem ! 
Hanc lufit fabulám ! 

(fi tarnen ea fabula diccnda) 
GENEROSVS ON. GEORGIVS VLRICVS HAINRICH, 

Dum Generolàm Virgincm 
ANNÁM CATHARINAM KLEMEN r 

poil longam s P E M, R E tandem potiturus 
Vitae íöciam fibi expeterct. 

Sedbenelufît! 
quia ante bene metuit. 

Etenim Rem íperatam iam aiTccutus 
Nuptias célébrât ! 

Ergo 
2. kép 
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DVM, 

GRATlA ANNFENTE DIFIN A, 
GENEROSVS DOMINVS 

GEORG1VS VLRICVS 
HAINRICH, 

INCLYTI COMITATVS NAGY - HONTENSIS 
IVRATVS ASSESSOR ET IN MONTANIS VRßVR ARI VS &c. 

CFM GENEROSA 
ATQVE LECTISS1MA VIRGJNE 

ANNA CATHARINA 
KLEMENT, 

GENEROSI Ac N013ILISSIMI PARENTIS 

DN. MARTINI KLEMENT, 
LII3ERAE, REGIAE MONTANAEQVE CIVITATIS NEOSO-

LLENSIS SYNDIC! KT SENATORIS MERITISSIMI, NEC NON 
INCLYTI COMITATVS ZOLIENSiS IVRATI ASSES-

SORIS GRAVISSIMI &c. 

F ILI A C A R Ï S S I M A 
ANNO M D CCFI. DIE / \ MENS. * < r * v » -

N V P T I A S C E L E I 3 R A R E T , 
EMINVS QV1DEM, PRAF.SENTI TAMEN AFFECTV 

ITA GRATVLABATVR 

IOHANNES MICHAEL KLEMENT, 
Affinis & Frarer, LL. Studiofus. 

HALAE MAGDEBVRG1CAE, L I T T E R I S ORPHANOTROPUEI . 

3. kép 
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ß c ? mer)rfe$<Sd)tt)e!rer #er(j/ft>ilfu biá) &annt>crmâ&lcn ? 
S unt> einen treuen Sreunb anjc(*o bir ermäßen ? 

SBic ? biftu bann gefini mit biefem Wlannm t>icl)t\\ ? 
SJîicr; beuebf / i $ fe& bein J£)er(j in feufc^en giammen (teilen/ 
Unb biefen (üffen @pru# aus beinern SDîimbe gef;en : 

3a! Sa! i* will m* g&m ! 
© o bifïu bann gefmt folcf) íiebeé 3od) ju-tragen ? 
Unb iragefl feinen (Scjeu baö 3 a »on bir $u fagen ? 

2 )em/ ber bein #ero uon bír verlangt bit in ben Zob ? 
9îun n>or)I ! bu tr)u(r es m'c&t ouô eitelem ©erlangen ; 
SQieïiwrjr iß bit bein J£)er̂  mit bt'efem Zvoft umbfangcn : 

©efoií'tó fommt ven S O U ! 
dornte bann t>om toeifen <^Ort/forotrb€rôaud) regieren/ 
íÖaf? 3&ï ben £r)efranb in (Seegen roerbet führen / 

IDcr angeorbnet ifî fron ©ÖtteS tveifer .panb: 
$ftid) btwfyt td) fcr>e bir bein funfftig ©likf bereitet / 
© a ß biefeöfd)one2ßort auffaden (Seiten gleitet : 

©Ott fepet Wen (Starrt)! 
2M;I ! roaö ® O f t feegnet muß in lauter (Seegen bleiben/ 
£ v r fan a(J'Ungemad>oonbcincr (Seiten treiben/ 

$Benn bu ben (Seegenö©Ott£ugleid)ertt>áblet i;afr : 
SBie aber ? roeiftu nid)t bafi aud) ein ö̂ reuf* $n lenben ? 
SDiöleugneftu auc^niebt/ fpric(>rtabcr voiler greuben : 

Oeine fûffcSaft! 
3(t bir bie £afïfo fïï(?/bcr(Sd)!i!f} aud) fefî gemacbet 
3 n © O t t / in roeld)em aucbftemirb i)onbirt>erlad;et ; 

© o roivb bk ïaft $ur £ufi unb nimmft fie gerne f;m : 
3u bem \(t btè bein £rofr/ Dag fpùlfît bir nid)t fel/Ict : 
Sou bentf(i : td) r>abeben $u tragen mir emní>lct/ 

Ser 9leifl)î|î meinem ©mu. 
©ole6etbannbegíiJcft3^r^ei) ücrbunbne JF)e§en ; 
^cin Unfall nabefícf) gu euren £iebíő Jfjcröen ; 

<g$faüpffc@otíe0 JP)ulbemfeíleő (geegené SBanb ; 
Unb fóenn fid) őfff erő gíeíd) belaufen dornen ftnben : 
(So mi) ßebod)bie£uft bitîaÇt íveit úbermúnben 

SBieö ft)önfcí)ct |HTÍ5 unb^anî). 
J ^ ü t * •Jkkï&rAT'OSS 

4. /:ep 
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Szól sógoráról és nénjéről s arról, hogy nem vehet részt a lakodalomban. A házasulandókat így 
köszönti: 

Istennek áldása rátok bőven szállyon ! 
Egyesség, szerelem ti köztetek hállyon! 
Szivetek egy-mástul soha meg ne vállyon! 
Gyász, veszély és harag nagy távúlrúl állyon! 

Klement ismeri a magyar poézist és a verset sikeresnek mondhatjuk. 
A német lakodalmasok közül kiemelkedik Martin Opitz poézise, aki 1622-23-ban Erdélyben is 

járt és leírta az ottani állapotokat. Feltehető, hogy hatott Klement köszöntőjére.4 A hat strófából 
álló vers öt esetben tizenketteseket tartalmaz, az utolsó verssor hatból áll. 

A versben testvéréhez fordul, akitől megkérdezi, hogy férjhez akar-e menni, a válasz az hogy 
igen. Isten segítségét kéri, és abban reménykedik, hogy a házasság örökké fog tartani. 

„Szive és keze által kívánja", hogy semmi szerencsétlenség ne érje szerelmüket. 
Fel kellett hívnom a figyelmet erre a három nyelven megjelent lakodalmasra, amely jellemzi a ko

rabeli soknyelvű magyar poézist. 

KÖPECZI BÉLA 

Magyar szerző műve Dr. Johnson könyvtárában. A XVII. század egyik magyar sikertörté
nete kétségtelenül Szilágyi Györgyé, aki „Georgius Sylvanus Pannonius" néven lett ismertté Ang
liában mint a latin és görög auktorok népszerűsítője és fordítója. Szilágyi/Sylvanus 1676-ban adta 
ki első könyvét, Isocrates két beszédét, amelynek később még nyolc kiadása jelent meg (az utolsó 
1811-ben!), utolsó művének pedig az első kiadása 1693-ban látott napvilágot Londonban. Hogy 
tevékenysége mennyire hatott a korabeli angol tudományos életre, mi sem bizonyítja jobban, mint 
az a Homérosz-kiadás, aminek egy példányát a Yale egyetem Beinecke könyvtárában őrzik. Ez a 
kiadvány, a Homeri ILIADOS, Liber Primus egy 163 lapos oktáv alakú könyvecske, az Iliász első 
énekének latin nyelven kijegyzetelt és magyarázatokkal ellátott 1685-ös első kiadása, amit John 
Heptinstall londoni nyomdász készített „Georgius Sylvanus Pan(nonius) Med(icus)"számára annak 
saját költségén. (Létezik egy igen ritka második kiadás is, ami 1686-ban jelent meg, s amelynek 
költségét már nem Sylvanus, hanem a kor fontos kiadója, Sámuel Smith fedezte1; a Wing-katalógus 
második kiadása, az STC1641-1700 (New York, 1982) a Yalen két példányt tüntet fel, a második 
1686-os, de bennünket az 1685-ös első kiadás érdekel). A könyv jelzete Im J 637, illetve ZzG85H 
és azt Henry A. Colgate ajándékozta a Beinecke könyvtárnak. Azon kívül, hogy szerzője Angliá
ban működő magyar, van még egy külön érdekessége számunkra: a könyvben két tulajdonos neve 
olvasható: David Garrickké az előzéklapon és Samuel Johnsoné a következő (alighanem elron
gyolódott, s emiatt újra ragasztott lapon), utóbbi évszámmal: "Sam. Johnson 1724". 

Más szóval a huszadik században újrakötött Sylvanus-könyv eredetileg a híres szótáríró Dr. Johnsoné 
volt valamikor. Méghozzá úgy tűnik, a nagytudományú doktor, aki 1709-ben született, már diák
korában használta ezt a könyvet, hiszen az 15 évesen került a könyvtárába. Johnson ekkor még 

4 Weltliche und geistliche Dichtung. Kiad. H. OESTERLEY. Stuttgart, é. n. 37-38. Utalok a Herrn 
Johann SEYLERN Hochzeit című munkájára. 

1 Ezt a kiadást már az RMK is számon tartja, lásd a Pótlások... 3. kötetében: 6911 szám alatt. 
Az 1685-ös kiadástól a kiadó nevén kívül csak méretben különbözik, lévén ez 17, nem 15 cm 
nagyságú. 




