
Fodor (Mózes) Sámuel-ék (XVIII. sz. vége- XIX. sz. legeleje) 
verseinek kezdősor mutatója 

MT AK Kézir ár MS 62261123. (200 l. évi vásárlás) 
(a* jelölt versek megvannak a Csipkés János énekes füzetében is, a ()-be tett szám az ének 
sorszáma) 

Állj fé're, te székely, mit állasz előttem (28) 
Ámbár még nem vagyok én igen nagyocska (25) 
Árannak vesszeje íme megvirágzatt, l Mágusok Csillaga rogyogva fellátszott (36) 
Az éjjel mint pásztor (a m)ezőben hálék, l Azonban amennyből ily szózatot hallék (3) 
Bölcs Palástnak(!) egyik vitéz katonája l Vagyok én ez háznak kicsin galambkája (22) 
Csak kevés ideje hogy skólában mentem l Mély tudományokkal elmém nem is fentem (21)* 
El hidd, nagy boldogság ki elkerülheti /Markában a Plágát aki nem veheti (26)* 
Én is jártam oskolában, l Ragadt reám a porában (17) 
Én olyan emberre szeretném találni, l Ki énvelem bátron szemben meme szállni (7) 
Én sem nyelhetern ez dolgat, hogy maradtunk, /Rector skólájában csak ketten hagyattunk 
(20/2) 
Én szólni sem tudok, talá(n azt) tudjátok, l De mit tudok, tőlem mindjárt meghalljátok (6) 
Éppen most érkezém Múzsák seregéből (24) 
Eu Spiritum Sanetum fi.rme naro Solus (20/1) 
Gyenge Múzsák (tanítv)ánya, l V agyak Pallas katonája (37) 
Ha tudnám, jószívvel engem nem látnátok, l Örömest beszédem meg nem hallgatnátok (5) 
Ha tudnám, atyámnál jobb ember nem lennék,/ Soha még könyvet is kezembe nem vennék 
(10) 
Jere, pajtás, Gergely, menjünk katanának, (14; 19a) 
Jó gyümölcse szekott lenni a jó fának, l Okos és jó fia az eszes atyának (2) 
Jónapat kévának, ismeretlen pajtás, l Egy dolgat hallattam, bár volnaszó hajtás (18) 
Katonának hiszem jó volna elmenni,/ De ám olyan helyen embemek kelllenni (15; 19b) 
Látjátak, a' condrám rnind elrongyasadatt (27) 
Ma jó hirt Noén(ak hoz a) Galamb régen, l Hogy vízözön árja apad az hegyeken (38) 
Magamat gondolván oskolába menék, /Hogy hejában időt otthon ne töltenék (9) 
Mégy a szememből is minden kinézheti l Okos ember leszek kiki .. ntezheti (12) 
Mely nagy dolog esett Juda országában l Nagy Jéruzsálemnek fényes várasában (23) 
Mindenkor magamat tartattam ... nak, /Egy talpon megyálló jeles ifiúnak (4) 
Nagyon én senkinek bizony nem beszélek l Mert hogy megsüketül, attól igen félek (29)* 
Nem adnám magamat ma sok rossz emberért (32) 
Nincsen hét országban olyan legény mint én (31) 
Ó, vajha valahol most verbuválnának, /Mert mingyárt elmennék, állnék katonának (8) 
Oskolában csak most mentem, lS tudománybóljól bevettem (13) 
Vadász sokat farad töltött puskájával, l Halász ritkán száraz halászhálójával (ll) 
Vajjan kivagyak én, ha azt tudhatnátak /A garast énnekem bezzeg tü hánnátak (30) 



I. Fodör Mózes énekeskönyve (XVIII. sz. végi erdélyi diákversek, köszöntők, némelyik 
vetélkedő , párbeszédes, néha egy versen belül is két különböző kéz írása; nyilvános 
dramatikus előadásra utalnak aszövegbe írt Alter-ek.)Több kéz írása! 
Különlegességét az adja, hogy az aktuálpolitikai helyzetre (a francia háborúra) több utalás 
történik. Az ünnepi köszöntök is tképpen verbuváló, toborzó versek. A szegényes diákélet az 
idealizált katonaélettel van szembeállítva. 
24. p. nemes Udvarhelyszék említése lakóhelyként 
49. p. 'székelyek és gagyiak vetélkedése 
6-7. Versus natalis (3 x 4 soros karácsonyi köszöntőként elmondott diákpanasz, katonának akar 
menni) 
7. Alia (Rákosi templom említése!",Rakosi templomban bizon praedikálok" 4x4 soros) 
8. Versus natalis (3x4 soros karácsonyi köszöntő) 
9-10. Versus natalis : Vadász sokat fárad töltött puskájával (diákpanasz+ karácsonyi 
köszöntő , 6x4 sor) 
J-1.-15. ,~ajtás, Gergely, menjünk katonának, (az1-2. vsz. mégegyszer a 27.p-n) 

V -Ne szelgáljunk másnak mi senki fiának 
Hanem I. Ferenc ő királyságának, 
Álljunk meg keményen ama franciának! " (9x4 soros katonatoborzó+ karácsonyi köszöntő) 
16-18. Válasz az előző toborzó versre: (u. ez mégegyszer 28-32. 16x4 sorban) 
"Katonának hiszem jó vo1na elmenni 

De ám olyan helyen embemek kell lenni, 
Nem hagyják ott ingyenaprófontot enni, 
Puskát kell tölteni, kardotjól megfenni." (10x4 soros, a 
8-ban"Jere, pajtás, jere, menjünk korcsomára, 
Igyunk egy kupa bort egyszer utoljára, 
Azután csak menj el gonosz franciára, 
Meggyőzvénjöjj haza hozzánk valójára." 
19-20. Salutatio Natalis (prózai) 
33-34 Versus Latinus (áthúzva) Pentecostales 
Az l . strófa latin, a többi 4 magyar. 
34. Karácsonyi rigmus (2x4 soros) 
57-től kissé vallásosabb a hangvétel. Karácsonyi, húsvéti prózai és verses köszöntők, a bibliai 
történetek elmondásával. 

II. Diák énekeskönyv (XVIII. sz. végére tippelem), amely teli van alkalmi pl. lakodalmi 
köszöntőkkel, mendikáló versekkel, kevésprózai szöveggel is. Több kéz írása. ) 
5. p. "Csipkés Jánosé ez" 

A címek 
Oratio nuptialis 
Versus nuptiales 
Versus paschales 
Versus natales 
Karátsoni rigmus 
31. latin-magyar makaronikus karácsonyi köszöntő 
A zárólapon 2-szer finis, per mé Johannem 
majd: "Moses Biro Anno 1837." 
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