
EGY ELVESZETT MAGYAR VERSES 
BOCCACCIONOVELLA. 

Beroaldo Fülöp XV. századi latin humanista költő művei között 
három olyan elbeszélést találunk, melyeknek Boccaccio «Decame-
rone»-ja volt egyenes vagy közvetett forrása. Az egyik Guiscardo és 
Ghismonda történelének (IV. 1.) verses feldolgozása Aretino latin 
prózai fordítása alapján, a másik két prózai fordítás : Gisippus és 
Titus (X. 8.) és a Cymon [Cimone] története. 

Ezek közül az elsőt Enyedi György (1574), a másodikat Szegedi 
Veres Gáspár (1577) szedte magyar versekbe. Különösnek tetszik 
nekünk, hogy a másik kettőt lefordították, ezt az egyet pedig ott 
hagyták. A Decameronenak ez a novellája, az V. nap első elbeszé-
lése, melyet Boccaccio állítólag ciprusi évkönyvekből merített, van 
olyan érdekes, mint a Beroaldótól latinra fordított, vagy megverselt 
társa, nem is szólva a belőle meríthető tanulságról, hogy t. i. a sze-
relem mindenható ereje az ostobából is okost csinál. 

Tartalma is népszerűséget biztosított volna neki. E szerint egy 
Cymon vagy Cimone nevű nemes, de bárgyú ifjú egyszer egy fa ár-
nyékában pihenő gyönyörű szüzet pillantott meg s bájainak szemlé-
lete felébresztette szunyadó gondolkodási képességét, úgy hogy ezután 
vissza se tért többé a mezei munkához, hanem szorgalmasan tanulni 
kezdett s négy év alatt nemcsak pótolta mindazt, amit elmúlasztott, 
de felülhaladta társait is. Ekkor Iphigenia [Efigenia], a négy év előtt 
látott szép leány, kezét is megkérte atyjától Cypseustól [Cipseo], de 
az már akkor Pasimunda rhodusi nemesnek ígérte oda. Cymont még 
ez sem riasztotta vissza. Hatalmába kerítette a menyasszonyt Bhodusba 
vivő hajót s elrabolta Iphigeniát. De a vihar Bhodusba sodorta hajó-
ját s ott fogságba került. A szerencse azonban csakhamar ismét 
hozzáfordult, mert Bhodus ura, Lysimachus [Lisimaco] beleszeretett 
Pasimunda fitestvére menyasszonyába s szövetkezett vele a közös 
erővel végrehajtandó elrablásra. A két testvér egy napon tartotta 
lakodalmát s a lakodalom napján a két vakmerő szerelmes csakugyan 
elrabolta a két menyasszonyt s hajóra szállva szerencsésen meg-

IrodalomtörténeU 17 



258 DÉZSI LAJOS. 

menekült üldözőitől. Később nejeikkel hazájukba is visszatérve boldo-
gan éltek. 

Ez a görög regényekre emlékeztető novella külön átdolgozások-
ban is elterjedt. Egy német fordítása Strassburgban 1516-ban jelent 
meg. Dunlop (Liebrecht német átdolgozása 234. 1.) 1570-ből említ egy 
angol verses fordítást, Dryden angol költő szintén verses elbeszélés-
nek dolgozta át, sőt még operatárgyúi is szolgált. 

Csak nálunk ne lett volna önálló feldolgozása, mikor Beroaldo 
latin fordítása olyan könnyen hozzáférhetővé tette? 

Ezen tűnődve, legelőször is az «Effectvs amoris» című 1587-ben 
készült verses elbeszélés e strófája ötlött szemünkbe : 

Mit czelekedek Cymon CypfeulTal, 
El ragada l e n i a t 1 ifflgeniat, 
Erő Bakkal el voue ßeretöet, 
Egi meniegßö nep ellen ßep matkaia t . 

Ebből kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy nálunk is ismerték 
és olvasták, ha más nem, hát legalább az «Effectvs amoris» szerzője. 

A Lugossy-codexben, melyet 1623 (?) és 1635 között másolgatott 
egy Somogyi Pál nevű ifjú, a 103—115 levélen 1630-ban készült 
másolatban («Finis adest 1630».) Guiscardo és Gismonda története is 
megvan ezzel a címmel : «IGEN SZÉP HISTÓRIA | AZ TANCREDUS 
KIKAL LÉNIÁÉUL [1] GISMON = | DARVL. ES AZ KIralnak TIT-
KOS Tanacziarul. | GISQUARDVSROL, kik közót fól bomolhatatlan 
az I zeretet leuen halara [!] adtak magokat, Olaz Nielbôl [I] az | Bocca-
tiusbol Diakra fordetuan, Philipus Beroaldus | altal Mar Magiarra 
fordetatot. Nota CIMONIS» | 

Ez a cím több tekintetben figyelemreméltó. Nem egyezik meg 
teljesen az 1577-iki debreczeni kiadás címével, ha ugyan ez a kiadás 
egyáltalában létezett (Szabó: RMK. I. 126. sz. a . ) ; az 1582-iki debre-
czeni kiadásnak csak latin címe van s a magyar ennek nem egészen 
hű fordításául tekinthető, ez tehát itt számba nem jöhet (Szabó : 
RMK. I. 198. sz. a.; ; az 1592-iki monyorókereki elveszett kiadás, 
vagy a Széll-codexben levő másolat rövidített címe tetemesen eltér a 
Lugossy-codexbelitől (Szabó : RMK. I. 261. sz. a.). 

Még legközelebb van 2 hozzá a kolozsvári 1624-iki kiadás címe 
[RMK. I. 541. sz. a.] s mivel a Lugossy-codexben közvetlen előtte 
álló históriás ének («Az Szigetvarnak veßesseröl») alatt 1623 évszám 

1 Sajtóhiba leania helyett. 
2 Pl. mindkettő bomolhatatlan-t ír, míg az 1577-iki debreceni kiadás 

címében bonthatatlan van stb. 
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van, tehát könnyen feltehetnénk, hogy Guiscardo és Gismonda tör-
ténetéhez 1624-ben vagy később fogott hozzá a másoló s 1630-ban 
fejezte azt be. De lehet ez más kiadás másolata is. 

De a Lugossy-codex másolatának címében legnevezetesebb a 
«Nota CIMONIS.» A nyomtatott kiadásokban nincs «Nota» s úgy 
látszik, a másoló gondolt arra, hogy mivel kéziratos verseskönyve 
éneklés céljára készült, tehát «nótá»-ra is szükség van, azért írta 
felibe egy ismeretesebb széphistoriának, mely Cymonnak és Ifigeniá-
nak szerelméről szólott, a címét: «Nota CIMONIS.» 

Ebből azt következtetjük, hogy 1623—30 között már megvolt e 
fordítás, sőt talán a XVI. században még 1587 előtt készült. Az pedig 
bizonyos, hogy 12-es (Zrinyi-) sorokból állott, mint az Enyedi mun-
kája, mely felé nótáúl írta Somogyi. Az is valószínű, hogy Beroaldo 
latin prózai fordítása alapján készült, mert ez volt leginkább elter-
jedve. Megjelent-é nyomtatásban, vagy csak kéziratból énekelték az 
énekmondók, nem tudjuk, de talán valamely szerencsés véletlen az 
egész széphistoriát napvilágra hozza. Addig elégedjünk meg annak 
megállapításával, hogy mind a három Boccaccio-Beroaldo-féle no-
vellának volt magyar verses fordítása. 
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