
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A d a t o k A p o l l o n i u s h i s t ó r i á j á n a k b i b l i o g r á f i á j á h o z . 

1. Alszeghy Zsolt azt irja e folyóirat 1915-iki (IV.) évfolyamának 
315-ik lapján, hogy a fenti verses széphistóriának az 1711. évig terjedő 
időből csak két kiadása (RMK. I. 241. és 1596.) ismeretes, holott a Magyar 
Könyvszemle 1912-iki évfolyamának 325—326. lapjain egy harmadik, ugyan-
csak 1711 előtt [1655—1700 között] megjelent kiadásról is szó van, mely-
nek két levélnyi töredékét egy 1655-iki sárospataki nyomtatvány tábláiból 
fejtettem ki. A mai napig tehát az 1711 előtti időből összesen három 
kiadásról van tudomásunk. 

2. Berecz Sándor Apollonius-kiadásának (B. M. K. 31. k.) 39. lapján 
az 1711 utáni, évszámmal ellátott kiadások közül csupán csak hármat — 
az Esler-féle 1722-ikit, 1735-ikit és 1751-ikit — említ. Nekünk a fölsorolt 
három kiadáson kívül még három, évszámmal ellátott kiadásról van tudo-
másunk. Az egyik az Esler-féle 1727-iki kiadás [az eddig ismertek negye-
dike], melynek egy teljesen ép példánya a sárospataki ref. főiskolai könyv-
tár tulajdona. Ez eddig ismeretlen kiadás könyvészeti leírását, miután azt 
Petrik Bibliográfiája nem említi, ide iktatjuk : 

«IGEN SZÉP I CHRONICA | APOLLOGIUS [így!] | NÉVU KIRÁLY-
FI ] Miképpen egy Mesének meg-fejté- | feért el-bújdofván, az Tengeren 
mindé- 1 neket elvefztvén. Haláfz ruhában. | Altiftrátes Király Udvarában | 
juta, &c. I Nota: Sok erős vitézek, bóltsek, &c. | [Vignetta] Esler Márton. | 
1727.» И 8r. [15—9-4 cm.] A2—B5 ívjelzéssel. 32 lap. Utolsó lapján a VÉGE 
szó alatt záródíszűl virágdísz-vignetta áll. Könyvtári jegye : MM. 522. c. — 
Szombathi János sárospataki tanár és könyvtárnok (f 1823.) a gyüjtelékes 
kötet előtáblája után álló előzéklevélre, a Mutató Táblában, a széphistória 
rövid címe alá e jegyzetet írta : 

«NB. Felette hibás nyomtatás.» — A másik évszámmal nyomtatott, 
Bereeztől nem említett kiadás Budán, 1750-ben, 12 r. alakban jelent meg 
«Veronika Nottesteiné özvegynél». Petrik e kiadást Bibliográfiájának Il-ik 
kötetében a 128. lapon írja le. A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona. — 
A harmadik, Bereeztől szintén figyelmen kívül hagyott, évszámos kiadás 
Szarvason, 1854-ben jelent meg. Ez a budapesti egyetemi könyvtáré. Petrik 
II. 129. 1. említi. — Ez adatok szerint tehát az 1711 utáni, évszámmal 
megjelent kiadások száma nem három, mint Berecz gondolja, hanem hat. 
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3. Az évszámnélküli kiadások 1 egyikének megjelenési ideje egy vele 
együtt nyomtatott MAGYAR VERSEK c. ponyvairodalmi termék segítsé-
gével meghatározható. Ez évszámnélküli kiadás címe : 

«IGEN SZÉP [ CHRONICA | APOLLONIUS | NEVŰ KIRÁLY-FI, | 
Miképpen egy Mesének meg fej- | téséért el-bújdosván, az Tengeren | min-
deneket el-vefztvén, Halasz- | ruhában, Altiftráles Király' | Udvarában juta, 
&c. I Nota : Sok erös vitézek, bölcsek &c. | [Vignetta] ESLER MÁRTON" || 
8r. (18—10 cm.) a,—b5 ívjelzéssel. 32 lap. Utolsó lapján a VEGÉ. szó 
alatt záródisz (virág), alúl pedig a jobb sarokban őrbetftűl egy nagy A betű 
áll hiányjellel [A']. 

A vele együtt nyomtatott s folytatólagos lapszámozással [33—40. lap] 
és folytatólagos ívjelzéssel [C4—(C4)] ellátott nyomtatvány címe pedig ez : 
•A' jó Szerencsének | Irigylöi ellen írattatott egynehány | MAGYAR VER-
SEK, I Mellyeket ha valaki jól meg-olvafand, | világofan által-láttya, és 
meg-tudgya, | hogy a' jóknak mindenkor (és kik) | legyenek irigyi, és 
helyes | mondás fzerint | Virtutis comes invidia, plerumque bo- \ nos in-
fect atur. I [Vignetta.] \ — | Nyomtattatott ebben az esztendőben.» |í 8r. 

Igaz ugyan, hogy e folytatólagos lapszámozással ellátott második 
nyomtatvány címlapjára sincs odaszedve a kiadás idejét jelző évszám, de 
mert Petrik (Magyarorsz. bibliogr. III. 776.) ennek megjelenési idejéül 
zárjelben — szeretjük hinni, hogy megbízható forrás alapján — az 1752-es 
évszámot adja [«Nyomt. ebben (1752) az esztend.»] : bizonyosra vehető, 
hogy az Apollonius históriájának fentebb leírt kiadása egyszerre nyomatott 
a MAGYAR VERSEK-kel, vagyis 1752-ben. [Könyvtári jegye : SS. 233. / 8.] 
így a Petrik I. 418. lapján leírt Apolloniusról szóló « Chronica* és a III. 
776. lapján említett Versek egy nyomtatvány-egyedet tesznek. 

HARSÁNYI ISTVÁN. 

E g y adat A r a n y J á n o s é l e t é b ő l . 

Szemere 1849 május 19-én Aranyt belügyminiszteri fogalmazóvá nevezte 
ki ; május 24-ón foglalta el állását Debrecenben, honnan a kormánnyal 
együtt csakhamar Pestre megy. A muszka betörés hírére azonban családja 
miatt aggódva, július 1-én Szalontára siet, honnau még betekint egy pár 
napra a Váradra költözködött belügyminisztériumba, de midőn a debreceni 
csatavesztés után egész Várad futni kezdett, odahagyván állását, vissza-
vonul Szalontára. Ez az Arany fogalmazóskodásának története (1. Gyön-
gyösy, 160. 1.). 

A szalontai községi levéltárban nagyon sok, mindeddig ismeretlen s 
felhasználatlan, becses Arany-kézirat hever (ismertetésük ós felhasználásuk, 
sajnos, nem rajtam múlt ós múlik) ; ezek közül még 1914 nyarán lemá-
soltam egy párt. Az egyiket, az Aranyék 1848 decemberi debreceni láto-
gatására vonatkozót, már közöltem folyóiratunk hasábjain. A másik jegyzői 

1 Kár, hogy Berecz ezeket, más kiadásokkal való egybevetés céljából, 
nem írja le kiadásában. 
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állásáról való lemondásának a főszolgabíróhoz való bejelentése, 1849 május 
21-éről, tehát két nappal fogalmazóvá történt kinevezése után kelt : 

(Kívül :) «Járásbeli főszolgabíró Sughó József úrhoz tisztelettel.» 
(Belül:) «Tisztelt Fő szolgabíró ú r i Kötelességemnek tartom bejelen-

teni, hogy szalontai jegyzői hivatalomat lemondtam. Egyszersmind a gond-
viselésem alá bízott számadási irományokat ide zártan szerencsém van 
visszaküldeni. Ezekből hiányzik egy darab, a hatvanas választmány által 
tett nehézségek, mivel ezt tőlem Csányi ügyvéd s Kis János urak áttekin-
tés s lemásolás végett becsület szóra elkérték, de mind ez ideig vissza 
nem adták, hihetőleg az eredetit mellékelvén felelőtökhöz. Ki magamat 
szivességébe ajánlva maradtam főszolgabíró úrnak, Szalonta, május 21. 1849. 
tisztelő polgártársa Arany János.» 

SZENDREY ZSIGMOND. 

A i r a n c i a F e h é r Anna . 

Fehér Anna történetéről könnyű elhinni, hogy megtörtént eset alap-
ján Íródott. A pandurhadnagy elveszi a zsivány húgának becsületét, nem 
tartja meg, amit igért neki és kivégezteti a zsiványt : ez valóban előfor-
dulhatott. Nálunk is, és — mutatis mutandis — mindenütt a világon. 
A Fehér Lászlóról szóló ballada lokalizálja is a történetet, nagyobb hite-
lesség kedvéért, Gönc városára. A balladához fűzött sorok azt mondják, 
hogy a vers Fehér László két barátjától származik, akik László körül 
«jobbkéz felől — balkéz felől» lógnak. Tehát zsiványok lehettek. Ez persze 
nem egyéb, mint a ballada szerzőjének fikciója, talán szintén a nagyobb 
hihetőség kedvéért. A szerző csak literátus ember lehetett. A ballada iga-
zán népies sorai — az átok —• alliterációi stb. lehetnek átvételek is valami 
más tárgyú népkölteményből. Sok más részlet annyival gyöngébb, hogy 
nyilvánvalóan nem származhatik ugyanattól a költőtől, aki az átkot írta. 
A «kincsem adta szép Diána», meg ez a latinizmus : «megtudta, hogy a 
bátyja fogva volna» — literátus szerzőre vall. 

És ezért nem volna érdektelen ennek a történettípusnak világirodalmi 
családfáját összeállítani. Hátha kiderülne, hogy Fehér László története 
nem a gönci pandurhadnagy aljasságának köszöni születését. 

E családfának egy igen régi ágát találjuk meg egy tizenhatodik szá-
zadbeli francia drámában. Sajnos, a mostani viszonyok közt egyhamar 
nem kaphatjuk kezünkbe magát a darabot ; a következőkben Faguet «La 
Tragédie Française au XVI-e siècle» című könyve nyomán ismertetem. 

Szerzője Claude Rouillet, a Bourgogne-kollégium régense. Először 
latinul írta meg és latin munkái közt 1556-ban adta ki, később francia 
versekbe dolgozta át. Címe : Philanire, femme d'Hyppolite. Érdekes, hogy 
Bouillet — épen úgy, mint a mi balladánk szerzője —- iparkodik hang-
súlyozni, hogy megtörtént dologról van szó. A darab argumentumában a 
következőket mondja : «Néhány esztendővel ezelőtt egy piemonti asszony 
könyörgött a helység bírájának, hogy a férjét, aki börtönben volt valami 
hivatali sikkasztás miatt és halálos ítélet várt rá, adja vissza egy neki 
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adott éjszakáért. Ez meg is történik, másnap visszakapja a férjét, de — 
kivégzetten. A kétségbeesett asszony a kormányzóhoz fordul, s ez, hogy 
becsületét visszaadja, kényszeríti a birót, hogy vegye feleségül, aztán le-
fejezteti, s az asszony így meg van fosztva mindkét férjétől.» 

A dráma azután híven alkalmazkodik ehhez az állítólag megtörtónt 
esethez. Az első felvonásban Philanire kesereg fogoly férje sorsán, aztán a 
bíró — Sévère — lábához borulva könyörög a szerencsétlen ember életéért. 
Sévère «hihetetlen brutalitással» teszi meg ajánlatát, akárcsak a mi balla-
dánk hadnagya. — A második[fel vonásban újabb könyörgés, az asszony ha-
bozik . . . Látjuk, hogy engednie kell. A harmadik — másnap reggel. Az 
asszony meghozta áldozatát és kéri az igért jutalmat. A balladának ez a 
része a legdrámaibb, legművészibb. A drámában — úgy látszik legalább 
Faguet kivonatából — ez a legdurvábban megírt és legelnyujtottabb rész. 
A színpadra behozzák a férj lefejezett holttestét. A negyedik felvonásban 
Philanire már — a kormányzó parancsára — felesége a bírónak és a leg-
komolyabban vett házaséletet élik . . . Az ötödikben aztán, mikor a bírót 
lefejezték, Philanire, Fehér Annának és Sardou Toscájának e különös ős-
anyja, együtt siratja két férjét ! 

A dráma és a ballada főmotivumainak egyezése szembeszökő. Hogy 
ott feleségről, itt nővérről van szó, nem sokat jelent. A ballada szerzője 
semmiesetre sem ismerhette Claude Kouillet drámáját, ez legalább is csu-
dával volna határos. De a történetnek egy epikus feldolgozása könnyen el-
kerülhetett hozzánk. Lefordíthatták úgy, mint a XVI. században akárhány 
más «széphistóriát». Tudjuk, hogy a Kádár Katáról szóló népballadánakis 
ilyen az eredete. Nem tartom lehetetlennek, hogy egy szerencsés kutatót 
a véletlen hozzásegít a «Fehér László» közvetlen forrásához. 

BENEDEK MARCELL. 


