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A könyvek könyvének verses válto-
zata Varga Lajos, jászárokszállási nép-
költő, szentember alkotása. Eletéről
konkrét adatot alig, legendás elemeket,
történeteket azonban bőven ismerünk.

Az egymásnak is ellentmondó for-
rások közül Szabó Emánuel (ismertebb
nevén: Vak Émán) jászárokszállási
kolduló énekes elbeszélését követjük,
aki korban legközelebb állt Vargához.
A vak énekes szerint Varga Lajos jó-
módú és tekintélyes református család
sarjadéka volt. Diákkorában csínyte-
vésből betört egy kápolnába. Ez azon-
ban annyira megrendítette, hogy 18
éves korában áttért a katolikus vallásra.
Ezért szülei kitagadták. Vezeklésből
belépett a karmelita rendbe, de szerze-
tesi hivatást nem érezvén, hamarosan
visszatért a világi életbe. Jászárokszál-
láson telepedett le, s helybéli leányt
vet' feleségül. Származásáról és vi-
szontagságos életéről azonban még ne-
ki sem beszélt. Egy ideig tanító volt,
majd írni kezdett. Kegytárgyak és val-
lásos füzetek árusításából élt. Mátrave-
rebélyen állandó sátra volt. Többször
elzarándokolt Máriapócsra, Hajósra és
Andocsra. Arokszálláson több ájtatos-
ságot és társulatot vezetett: Rózsafü-
zér, Lourdes, Szent József, Jézus Szí-
ve. Ennek ellenére zárkózott ember
hírében állt. Lakóhelyén tisztelték és
becsülték. Mindenét elosztogatta, ha
kérték tőle. Ellentmondásos személyi-
ségére jellemző, hogy nagyon szerette
az italt, s olykor egy hétig is mulatott,
majd keményen vezekelt. Jóstehetség-
gel is rendelkezett. Öregségére megva-
kult, s ettől kezdve diktálta műveit. '

A legóvatosabb becslések szerint is
legalább 6-8000 oldalt megtöltő -
leggyakrabban ponyván közreadott -
írásai messze földön, leginkább a
palóc- és jászvidéken terjedtek el. 3

Verses elbeszélései, énekei és imái
többnyire Jézus szenvedésével, Szűz
Máriával, Mária-kegyhelyekkel és
szentek életével kapcsolatosak.

Varga Lajos legfőbb műve, a Ver-
ses Szentírás háromféle formátumban
került olvasói kezébe.

Kósa Károly

A könyvek könyve...
Varga Lajos Verses Szentírása

A négykötetes, kisméretű kiadás:
A könyvek könyve a Szentírás vagy

Biblia, azaz az Ó- és Újszövetség szent
könyvei... versekbe átírta Varga Lajos.
Eger, 1899. Egri Nyomda Rt. 544, 544,
544, 544, 30 p. (pagina, oldal) 141 t.
(tábla) - 16 cm.

Az egykötetes, nagy (nagybetűs)
változat, mely ismereteink szerint
összesen 16 ezer példányban jelent
meg:

A könyvek könyve a Szentírás vagy
Biblia azaz az Ó- és Új-Testamentum.
Eger, 1900-1902. Egri Nyomda Rt.
640 p. 18 í. - 30 cm.

Az egykötetes változat további
négy „kiadása", pontosabban utánnyo-
mása:

- A könyvek könyve a Szentírás
vagy Biblia, azaz az Ó- és Újszövetség
szent könyvei. A rám. kath. egyház által
elfogadott összeállítás után rám. kath.
családok, társulatok, valamint egyesek
részére, négy könyvben, versekbe átír-
ta Varga Lajos. 2. együttes, nagybetűs
kiadás. Eger, 1902-1908. Egri Nyom-
da Rt. 608 p. ill. (illusztráció) 18t.-30
cm.

- A könyvek könyve a Szentírás
vagy Biblia, azaz az Ó- és Újszövetség
Szent Könyvei... versekbe foglalva. 3.
egyetemes nagybetűs kiadás. Eger,
1908-1910. Egri Nyomda Rt. 608 p. ill.
181. - 30 cm.

- A 4. kiadás 1918 és 1924 között
jelent meg.

- Verses Szentírás vagy Biblia az Ó-
és Újszövetség történetei. Az eredeti
szöveg nyomán, ősrégi legendákkal bő-
vítve a magyar nép, ájtatos társulatok,
családok és egyes hívők épülésére. Is-
ten dicsőítésére, a keresztény hitvallás
ismertetésére és terjesztésére a mai kor
népies nyelvén, könnyen érthető ver-
sekbefoglalva. 5. egyetemes nagybetűs
kiadás. Eger, 1930-1932. Egri Nyom-
da Rt. 590, 34 p. ill. 201. - 30 cm.

A ponyvához hasonló, füzetes vál-
tozat:

- A könyvek könyve a Szentírás
vagy Biblia, azaz az Ó- és Új-szövetség
Szent Könyvei... versekbe átírta Varga

Lajos. Eger, é.n. (év nélkül), Egri
Nyomda Rt. - 16 cm. (32 db számozat-
lanfüzet).

- Az Ó- és az Újtestamentom, vagyis
bibliai történet... 1-32. füzet. Eger, é.n.
Egri Nyomda Rt. 212, 32 p. - 16 cm.
(Számozott füzetek.)

A Verses Szentírás belső felépítése
a következő:

I. könyv - a világ teremtésétől Dá-
vid király uralkodásáig,

II. könyv - Dávid királytól a betle-
hemi istállóig,

III. könyv -Jézus születésétől Júdás
árulásáig,

IV. könyv - Jézus elfogatásától az
első keresztes hadjáratokig, továbbá a
magyar szentek történetei.

A „könyv"-ek „rész"-ekből állnak,
melyek történetekre, a kiadvány szó-
használata szerint énekekre tagolód-
nak. A 4 kötetes, kisméretű kiadás
bővebb, 932 történetet, míg az egykö-
tetes, nagybetűs 814 történetet-31600
sort - tartalmaz."

A Verses Szentírás - mint az „éne-
kek" megjelölés utal is rá - strófái
énekelhetőek. Az egykötetes változat
5. „kiadása" 30 lekottázott dallamot
ajánl az újszövetségi rész énekléséhez
régi egyházi énekekből, a Tárkányi-
Zsasskovszky Énektárból, Kapossy
György, Jósvay Gábor munkáiból.

A Verses Szentírást terjesztették a
külföldön élő magyarok körében, s
így természetesen megismerték az őket'
befogadó országok más lakói is, akik
több kéréssel fordultak a nyomdához
nyelvükre fordított változatért. Ezért
Kőnig Ferenc - a részvénytársaság ve-
zérigazgatója - előkészületeket tett 21
idegen nyelven történő megjelenteté-
sére. A „régi, nem ihletett író által írt
szöveg" helyett „igazi" költőkkel kí-
vánta átíratni Varga Lajos sorait.
Hálásak lehetünk azért, hogy ezt -
egy-két töredék kivételével - megaka-
dályozta egy nála biztosabb ízlésű, ma-
gasabb akarat.

A Verses Szentírás a könyvritka-
ságok közé tartozik. Tartalmi érté-
kelése nem feladatunk, azt azon-



ban elmondhatjuk, hogy a magyar
könyvkiadás legsürgősebb feladatai
közé tartozik e páratlan művelő-
déstörténeti érték újabb közzététele.
Talán nem hiábavaló idéznünk a ki-
advány bevezetőjében található soro-
kat: „... a verses formában megírt
történetek énekelhetők, és ezek a dal-
ritmusok önkéntelenül lopóznak az
emberek szívébe, és ott állandó hajlé-
kot találnak... (a) vallásukat, erköl-
csüket, történetüket visszatükröző
dalok úgy élnek az ajkon, mint a
virágon a szépség, az illat... 12
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Varga Lajos: Verses Szentírás...
(IV. könyv, VIII. rész, IV-VII. ének)

Szent László király emléke
Van-e magyar, kinek szíve ne dobogna,
Szent László királyunk nevét ha hallotta?
Van-e magyar, a ki fel ne lelkesülne,
Mikor ez a dicső szent név jut eszébe?
Mert hiszen Szent István király kora óta
Nem volt hazánknak ily dicső apostola!
Nagy nevét ismeri nemcsak Magyarország,
Nemcsak Európa, hanem egész világ.
Apostoli király, fejedelmi atya
Volt ő, és nemzetünk most is az ő fia!
Népét, midőn harczba vezette szent László,
Győzelmesen lengett ott a harczi zászló.
Király, vezér s atya volt ő egy személyben,
Neve örökké él a nemzet szívében.
Neve és emléke halhatatlan marad,
Míg csak egy magyar él a kerek ég alatt.
Tettéről, nevéről, apáról fiúra,
Örökségképp maradt sok jámbor legenda...
Mely elénk idézi a múltak emlékét,
Szent László alakját és sok dicső tettét.
Engedd meg, oh dicső szent király és bajnok,
Hogy itten szenteljünk neked néhány lapot,
És hogy feljegyezzük azon szent mondákat,
Mik téged mint dicsfény körülsugárzának!
Engedd, hogy emléked dicső fénysugara,
Leragyogjon ezen sorokra és lapokra,
Hogy unokáid - e mostani nemzedék -
Ezen sarokban is nevedet tiszteljék!

A kővé vált aranypénzek
Hol Mátra-Verebélyt Nógrád-vármegyében,
Hűs erdők árnyalják a Mátra tövében,
Állj meg itt keresztény, dobogó kebellel,
A szentelt bérczekre hódolva tekints fel!
Letörölhetetlen betűkkel van oda
felírva szent László szép szent legendája.
A felhőkbe nyúló kőszirtek ormait
Úgy tekintsd, mint hazánk szent Sión hegyeit.
Bármerre tekintsz itt, völgy, virág és patak
Koszorús bérczei e hegy ormainak;
A százados fa és a piczinyke levél,
Szent Lászlónak dicső emlékéről beszél!
Olyan ott az a völgy, mint nyitott könyv lapja,
A melyben hatszáz év emléke van írva.
Merengő lélekkel kérjük a bérczeket,
Hogy a múlt időkről nekünk beszéljenek.
És azok beszélnek oly sok szépet, szentet,
Égi érzelmekre gyullasztják szívünket.
Lelkünk elszenderül a sok szent emlékre,
És úgy száll vissza a rég elmúlt időkbe.
És megtalálja ott a szentelt harczokat,
Melyeket szent László hadai vívtanak.
A harczi szent zászlót langy szellők lengetik,
Melyen szűz Mária szent képe tündöklik.
Jézus és Mária segélyül hívása,
A honért küzdőknek volt harczkiáltása.
Nem történt hiába a segélyülhívás,
Az nem volt pusztába elhangzó kiáltás.
Mert tiszta szívből jött, meg lett az hallgatva,
Szent csodák történtek a hitnek szavára.
Ezen szent történet emléke s mondája,
Örökségül szállott apáról fiára.
Beszéltek már arról régi előd apák,
Miről most beszélnek a késő unokák.
E jámbor hagyományt mi is kegyelettel,
Mondjuk el itt, hogyan s miként beszélik el:
Ezerkilenczven éveket írhattak,


