
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 

„Zalán futása".1 

Hogj' Árpád alpári diadalát Katona József nevezte el először Zalán futá-
sának Bánkbánja elé írt ajánló versében, arra már öt eszterdővel ezelőtt rá-
mutattam (Magyar Nyelv, XXI, 204), de nem mertem összekapcsolni Vörösmarty 
hőskölteményének címével. Bánkbán ugyanis 1820 nov. 15-én jelent meg, Vörös-
marty pedig ugyanez év vége felé (a pontos napot nem tudom) háromévi tar-
tózkodás után Perczelékkel Pestről Börzsönybe ment. Nem lehetetlen ugyan, 
de az idő mégis alig futot ta arra, hogy ekkor a Bánkbán-könvvvel, egy telje-
sen ismeretlen író újdonatúj művével megismerkedjék. A Hazai és Külföldi Tu-
dósítások nov. 18-i híradása olyan semmitmondó, hogy Vörösmartyt aligha 
bírhatta rá a könyv megvételére; a hozzáférhető gyér levelezésben nyoma sin-
csen. A Tud. Gyűjtemény 1825-i ismertetése pedig már nem vehető számba, 
mert a költemény címe már 1824-ben megvolt: „Zalán futása Hexameterben" . . . 
(levele Kazinczyhoz, 1824 márc. 24.). 

Lehetne azonban más, szintén nem valószínűtlen föltevést kockáztatni. 
A pesti német színházban 1815-től kezdve elég sűrűn játszották Kotzebue 
magyar tárgyú, két felvonásos színdarabját: tíelas Flucht? Ezt még 1815-ben 
lefordította Csery Péter (a hírhedt Ottó írója) Béla futása címen, s a fehér-
vári társulat 1819 szept. 28-án játszotta először Pesten. (Később ennek szöve-
gére írta Huzicska József a „Legelső Nemzeti Opera" zenéjét, mely 1826 aug. 
4-én került először színre.)3 Ha tudjuk, hogy Vörösmarty első szerelme a dráma 
volt, hogy „tanuja lön Kisfaludy Károly drámai diadalainak",' ez pedig csak 
a fehérvári társulat pesti előadásain történhetett, könnyen hihető, hogy lát-
hat ta Béla futását is, vagy legalább is tudomást szerzett róla. Tudjuk, hogy 
a címeknek is megvan a maguk lélektani alapja s egy jó cím maga után vonja 
a hasonlók seregét. A Kotzebue—Csery színdarab címe ie ilyen lehetett. 

Érdekes a Zalán név története is. Anonymusban „dux Salanus", rövidí-
téssel „dux Salán'" alakot találunk. Ebből olvasta Bod Péter. Pariz-Pápai 
szótárának kiadója a Zalán nevet (PPBd, Nomina propria függelékében). Bod 
Péter volt a régi magyar neveknek első terjesztője és felkarolója, szótára 
Dugonicsék főforrása. Belőle vette Katona József is Bánkbánja személyeinek 
régies neveit (M. Ny. XXI, 203.). 

Nincsen még eléggé tisztázva Vörösmartynak Anonymushoz való viszo-
nya; vájjon a latin szöveg mellett melyik fordítását ismerte: Lethenyei János 

1 Vö. Kardos Albert cikkét. Irodt. X I X , 9. 1. 
2 Vö. Kádár Jolán: A pesti és budai német színészet. 1923. 12(1. 1. 
3 Vö. Bayer: Játékszín. Drámairodalom. 
J Gyulai: Vörösmarty élete. (0. M. T. XI. 1.) 
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Anonymusát-e (1790), vagy Mándy István Magyar Sunádját (1799). A Zalán 
futásában előforduló nevek a lak já t csak ebből lehetne megállapítani. Minthogy 
e könyvek nincsenek kezem ügyében, másra kell hagynom e kérdés eldöntését. 

Tolnai Vilmos. 

Petőfi egy ismeretlen barátja. 
Néhai nagyérdemű Szontagh Félix, debreceni egyetemi tanár hagyatéká-

ban találtam az alábbi levelekre, s méltónak tar tom belőlük legalább a Petőfit 
érdeklő allúziókat közzétenni ez alkalommal. 

A hagyaték főként az iglói Szontagh-familia múltját tárja elénk meglepő 
gazdagsággal s családi vonatkozásai mellett sok becses kor- és irodalomtör-
téneti apróságot őrzött meg számunkra. Különösen figyelmet érdemlők e tekin-
tetben Félix atyjának, Vilmosnak a levelei, aki mint a 40-es évek aranyifjúsá-
gának jól ismert tagja, Pesten és a szepesi városokban jelentékeny szerepet 
játszott. Gyermekkori barátja Pákhnak és Kerényinek, s mint maga is poéta-
lélek, sokat forgolódott írók és művészek társaságában. 1823-ban született, 
alsóbb iskoláit Iglón, a felsőbbeket Eperjesen végezte. Onnan ment a szepesi 
ifjak szokásaként jogra és a magyar nyelv tökéletesebb elsajátítása végett a 
debreceni kollégiumba. Leveleit már ekkor szaporán ontja, de legszívesebben ír 
Goldbecher Antal sógorához és Johanna nénjéhez, akik előtt nyilt közvetlen-
séggel tárja föl egy kissé bohém, de mindig szeretetreméltó és szellemes egyéni-
ségét. Debrecenből aztán Pestre siet, ügyvédi oklevelet szerez, s ot t is sűrűn 
érintkezik a fiatalabb írókkal s élményeit említett rokonainak rendszerint el-
ujságolja. Részt vesz, mint lelkes hazafi, a szabadságharcban, a Bach-korszak 
alatt Iglón és Lőcsén ügyvédeskedik. Egyideig törvényszéki bíró, végül mint 
ügyvéd hal meg, aránylag korán, 1872-ben. 

Pesten ismerkedett meg Petőfivel, s a családi hagyomány szerint ő hozta 
össze a költőt Eperjesen, a Goldbecher-család szalonjában, Kerényivel. Kirán-
dulásaiban sokszor vele van, s a környékbeli vidám összejöveteleknek egyik fő-
rendezője. Leveleinek könnyed, őszinte hangja valóban arra vall, hogy vele 
bensőbb viszonyban lehetett. Barát jának nevezi, aki majd referálni fog róla eper-
jesi rokonainak. Felsőmagyarországi útja tervéről jó előre (1845 februárjában) 
értesül s részt vesz azon a híres búcsúvacsorán, amelyet a költő elutazása előtt 
való este barátai, Egressy Gábor, Emődy Dániel, Pákh Albert, a vidékről föl-
rándult Szemere Miklós, Sárossy Gyula és mások (Szontagh szerint vagy „20 
geniális fej") rendeztek tiszteletére a Vadászkürt-szálléban. Sajnos, hogy a 
különben bőbeszédű krónikás, sok apró-cseprő híre mellett, erről csak igen 
röviden emlékezik meg. 

Nénje előtt említi 1845 febr. 25-ről keltezve az alábbiakat: „Ich komm 
mit meinem Freunde Petőfi in Mai nach Eperies, um von dort, nachdem wir 
uns ausgeplaudert, und du mich gut ausgemacht hast, nach Zyps zu gehen, 
um die Wasserkur zu gebrauchen". — 1845 április 5-éről meg a sógorához: 

„Petőfi ist in Eperies, er wird Euch manches von mir erzählen. Vor seine 
Abreise waren 20 geniale Köpfe beim Jägerhorn versammelt, um ihn eine glück-
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liehe Reise zu trinken. Ich hatte das Glück auch gegenwärtig gewesen zu sein. 
Sonst geht's mir recht gut ." 

A levelek eredetije ma özv. Szontagh Félixné úrasszony birtokában van. 
Pap Károly. 

Egy ismeretlen Shakespeare-fordító. 
Bayer József, Shakespeare drámái hazánkban című munkája II. kötetében 

Troilus és Cressidáról szólva, a 166. lapon ezeket írja: 
„Tomorinak Szász Károlyhoz 1860. elejével írott egyik levelében ezeket a 

sorokat olvassuk: „A bírálat végett nálad lévő Troilas és Cressida fordításá-
hoz még az ide mellékelt utólagos kiigazításokat küldöm a fo rd í tó tó l . . . stb." 

Aztán hozzá teszi Bayer: „Ki volt ez i t t jelzett fordító, nem tudjuk 
megmondani . . ." 

Szász Károly (püspök) hátrahagyott gazdag tartalmú levél gyűjteményé-
nek rendezgetése közben rájöttem, hogy ki volt ez a Troilus-fordító, akinek 
kilétét Bayer nem tudta megállapítani, s aki az irodalomban — ebben a minő-
ségében — tudtommal mindezideig ismeretlen maradt. 

Babos Pál ez a fordító, kiről Szinnyei megemlékszik ugyan (Magyar 
Írók I. 311.), szól verseiről és beszélyeiről, s néhány Dickens-, Dumas- és Girar-
din-fordításáról — de arról ő sef tud, hogy Babos a Troilus és Cressidát is 
lefordította. Erről Babosnak az 1860. év elő felében Szász Károlyhoz intézett, 
s megmaradt leveleiből szerezhetünk kétségtelen tudomást. Talán nem lesz 
érdektelen ennek az elfelejtett Shakespeare-fordítónak említett leveleit az 
alábbiakban közölni — az elsőből kihagyva a szóban forgó fordítás szövegében 
ej tet t hibák és változtatások részletezésére vonatkozó sorokat. 

1. 
„Különösen tisztelt Hazámfia! 
T. Tomori Anasztáz Urnák mai napon vett levele következtében ezennel 

van szerencsém Önt soraimmal megkeresni. 
Én Troilus és Cressida fordításánál különösen ügyeltem a' hűségre a' 

nyelv tisztaságára és hibátlanságára és csak ezekután a' vers correctségére. 
Ott hol áldozatot kellett hoznom, azt a' vers rovására tettem 's inkább Ana-
pestust, Dactylust és Tribrachyst használtam, mintsem a' nyelv folyékonysá-
gát megrontsam; ollyan lábak, miket Horatius is használt jambusaiban, 's 
miket Vörösmarty eredeti jambusaiban is eleget találhatni. De különben is én 
ezt szebbnek találom, mint rövid szótagot hosszúvá erőtetni. Az eredeti szöve-
get csak két helyen toldottam meg, egyik helyen egy egész, másik helyen egy 
csonka verssel. De ezek ollyan helyek, miket híven visszaadni máskép lehetet-
lenség — — 

Az eddig általam fölfödözött részint letisztázási részint kézirati hibákat 
kiigazítottam s azokat Tomori Anasztáz úr Önnek meg is küldötte. Egy két 
verset azért kellett kiigazítanom, hogy a' Trochaeust, mi a' jambussal sehogy 
sem fér öszsze, 's mi véletlenül azok végein becsúszott, elkerüljem 

Egyébiránt Jambuson könnyű igazítani, sokszor nem verselő is olly 
könnyen javít azon, hogy az ember bámulni kénytelen, miként kerülhette el 
figyelmét az illy könnyen kiigazítható hiba. Mennyivel inkább javíthat azon 
Ön, ki elismert mestere a' vereelésnek 's Hazánk egyik kitűnőbb 's koszorús 
költője. Erre kérem is Önt. 

Irodalomtörténet. 7 
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Még nálam két darab az Athénéi Timon és a' Tévedések vígjátéka várja 
a lefordítást. Azért kérem önt , szíveskednék mielőbb tudatni velem, ha fordí-
tásom megáll-é vagy sem? mert addig azon két darab lefordítását nem kezd-
hetem meg, az idő nekem is drága levén. Midőn örömemet fejezném ki, hogy 
ezen nemzeti vállalat alkalmat nyúj tot t önnel magamat érintkezésbe tehet-
nem, midőn szigorú bírálatát 's becses tanácsait kikérném, 's mielőbbi válaszát 
elvárnám, mély tisztelettel vagyok 

önnek 
S alomvár Februar 2 1860 

igaz tisztelője 
Babos Pál s. k. 

Levelét szíveskednék Körmend Zala Lövő felé czimezni Salomvárra." 

2. 
„Salomvár Mart. 10 1860 

Tisztelt Hazámfia! 
Én Önnek még Feb. 4-én írtam* 's most már Mart. 10-e van. Akarom 

hinni, hogy levelem eltévedett, mert önről nem tudom feltenni, hogy máskép 
levelemet válasz nélkül hagyta volna. 

Mi „Troilus és Cressida" fordításomat illeti: ki kell jelentenem, hogy 
reám nézve bírálóim lassú eljárása boszantó. Olly annyira boszantó, hogy való-
ban erőt keilend vennem magamon 's legalább tízszer meggondolnom, ha fordít-
sak-é többet, vagy sem? 

Két hónapja már annak, hogy én fordításomat elküldöttem Tomorinak! 
Most már alázatosan szabad kérnem önöket, hogy tudatnák velem, ha használ-
hatják-é, vagy sem? 

Lehet, hogy ha én visszalépek, az ügy semmit sem veszt; lehet, hogy 
felfogásom 's azért fordításom olly rosz, hogy használhatatlan. Megengedem; 
de hát , az istenért, mért késnek ezt kimondani? 's művemet viszaküldeni? 

Becses válaszát kikérve magamnak — vagyok önnek 
igaz tisztelője 

Babos Pál s. k." 

3 
„Tisztelt Hazafi! 
Ha ön első levelemre válaszol mind önmagát, mind engemet megkérnél 

azon kellemetlen benyomástól, mellyet önre második, iám pedig önnek erre 
adott válasza meg nem választott kitételei miat t gyakorolt. 

Olly nagy roményű írótól, mint ön, legkevésbbé sem vártam, hogy 
annyira félreértsen, miszerint fordításom bírálatának szorgalását anyagi 's nem 
fontosabb okoknak tulajdonítsa. 

Tomori Delius kiadásából nekem három darabot küldött, Troilus és 
Oressidát, az Athénéi Timont és a' Tévedések vígjátékát. Miután idáig csak 
az elsőt fordítottam le, kettővel hátra vagyok. Hogy ezen felvállalt kötelezett-
ségemet minél előbb teljesíthessem, hamarjában előlegesen nem is annyira 
szigorú bírálatát, mint barátságos nézetét akartam megtudni; mert én csak 
a' téli hónapokban élhetek az irodalomnak, tavasszal és nyáron időm leg-
nagyobb részét gazdaságom vezetése vévén igénybe; kinek ideje olly drága, 
bizonyosan nem fog cél nélkül puszta dilettantismusból dolgozni, hanem min-
denekelőtt tudni kívánja, ha dolgozata megáll-é? Ki olly biztos dolgozatainak 
jóságáról, mint ön, az előtt talán az illy aggódás feltűnő és kicsinyes, 's az 
a' bírálat szorgalását ezen alapos ok helyett nemtelenebb oknak tulajdonít-
hat ja ; de hála istennek sokan ismernek, kik tudják, hogy hazai ügyeink 
körül, nem dicsekvésből, hanem önérzetből mondom, mindég önzés nélkül 

* Az előző levél íebr. 2-án kelt. 
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szoktam tenni. Arról is meglehet győződve ön, hogy ha Tomori nem szólít 
föl, én önön soraimmal soh'sem alkalmatlankodtam volna. 

Ezekből lá tha t ja ön, hogy én az ügyért magáért szorgaltam a' bírálatot; 
de ha az ügy mint ön írja, nem olly halálosan siető, mit bánom én, ha önök 
bírálata akár meddig késik is! 

Ezen „halálosan siető" kitételére nem hallgathatom el azon őszinte 
észrevételemet, hogy ez olly kifejezés, mit öntől olvasni roszszul esett nekem. 
Azt is jól tudom, hogy sem az angol, sem a' francia, sem a' német kiadások-
ban nem áll elől Troilus és Cressida, de úgy tudom, hogy hasonló kívánságot 
valamint soha nem tápláltam, úgy nem is nyilvánítottam. Mentsen isten önök-
kel versenyezni akarni, én örömmel vagyok azon sorban, mellyben önök az 
elsők, a' legeslegutósó. 

Szives hazafiúi üdvözlettel vagyok 
önnek 
S alomvár, Martius 24 1860. 

igaz tisztelője 
Babos Pál s. k." 

Bayer említett könyvének adatai szerint a Babos-féle fordításnak Szász 
Károlvon kívül még Lévay József volt bírálója a Kisfaludy-Társaságban. Ügy 
látszik azonban, hogy a bírálók nem tartották elfogadhatónak ezt a fordí-
tást — ami a levelekben közölt részletekből ítélve, csakugyan nagyon nehéz-
kes is lehetett, — s Troilus és Cressida a Társaság teljes magyar Shakespeare-
kiadásába Foies István későbbi fordításában került. 

Tomori Anasztáz — kinek áldozatkészsége tette lehetővé a magyar 
Shakespeare-kiadást — Babos Pálnak ő hozzá intézett két levelét elküldte 
volt Szász Károlyhoz, s Szász Károly azokat is megőrizte levelesládájában. 
Ez a két levél csupa helyreigazítást tartalmaz, a fordítás szövegével kap-
csolatban. 

Babos Pál — aki néhány évig testőr volt Bécsben, majd részt vett a 
szabadságharcban, s azután visszavonultan élt, a zalamegyei Salomváron gaz-
dálkodva, az e levélváltás utáni esztendőben, 1861-ben, fiatalon — 37 éves 
korában — meghalt. Testvéröccse, Kálmán, kúriai tanácselnök, az irodalom-
ban különösen mint szótáríró ismeretes, francia szótárt és közhasznú magva-
rázó szótárt szerkesztvén. Szász Károly. 

Költői vetélkedés két főnemesi udvar között 
a XVI. század végén. 

Magyar nők már a középkorban is járták a külföldet. Vándorlásuk-
nak ekkor még hitbuzgalmi a célja. Rómában az apostolok sírjánál sokszor 
kértek bűnbocsánatot. Közben azonban elcsodálkoztak a fejlett olasz pol-
gári életen és a műremekekben gazdag városok szépségén. Vallásos célból 
tett utazásuk a magyar polgáriasodás terén hozta meg gyümölcseit, mert 
visszatérve családi körükbe, magasabb életeszmék meghonosítóivá lettek. 

Megemlítésre érdemes, hogy a XVI. századvégi magyar nőnek mily 
magas fokon álló művészeti képzettsége volt, mikor valami lehetetlenre azt 
mondja, hogy olyan az, „mint parasztnak Rómába menni". 

A nemzeti irodalom és nyelv ápolásának általános indító okait isrner-

7 * 
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jük. Nálunk, ha nem is közvetlenül, de közvetve a magyar nőnek is nagy 
érdeme a hazai irodalom megteremtése. A magyar nő, akár a X I I I . szá-
szadban, akár a XVI-ban, inkább sa já t nyelvén hallgatta meg szerelme-
sének hédolásait, mint idegen nemzetén. Az viszont más lapra tartozik, 
hogy most megmagyarázzuk, miért nem maradtak fenn a középkorból sze-
relmes versek, melyek létezését senki sem tagadhatja, ki egy kissé behatolt 
a középkori magyar szellemi életbe. 

Az alábbiakban Thelegdy Katának a XVI. század végén írt és kelte-
zés nélkül reánk maradt levelét akarjuk megmagyarázni. Megértéséhez nem 
elég felemlítenünk akkori művelődési viszonyainkat, melyek a humanizmus 
és a római műveltségen kívül magukon viselik a protestántizmus bélyegét, 
hanem utalnunk kell a magyar irodalomtörténészek ama megállapítására is, 
hogy az irodalmi élet — a dolog természeténél fogva is — az egyes főnemesi 
udvarokban virágzott. 

Thelegdy Kata említett levelének szövege: 
Zolgalatomath írom k. mint fzerelmes Afzonyomnak Angiomnak. 

Istentwl minden iokath kiuanok k: megh adatni mind az k: iauain körwlök-
kel egietemben Magam allapatia felwl fzerelmes Afzoniom azt Írhatom Isten-
nek hala mint Erfokkal eöfzue io egifsegbcn uagiok, de vram w k. igen beteges 
most mégis iobbadon uagion. Zerelmes Afzonjom. Az k. mefterfiegeíen gondolth, 
io akarattiabul formalt, es bölchefsigefen irt leuelit megh oluastam, kiben 
ugy giöniörködöm minth az giöngv ha la f jok , mikor w haloiok ga jdag fzep 
predaual, megh telik giöngiökkel. Azok közöth aligh hizj eörömiben, melli-
keth kaphaísa tegie kebeliben. Az uag\ mint az f j e p parlagon fetalo kis 
nielakath, kik nagy mulatsaggal uadafzak ebekkel, mikor felifekben egy 
nehaniath latnak uiletlen talalnak, w nagy eörömökben, nem tudgiak hamar-
ban melliketh költhefsik, indiczak wzizben. Az uagy czak házunknál (tudom 
uoltal annal) mikor kerteczkembe, megiek be keduembe, hogy ha megh tekin-
tem, melliek*th ket kezem wlteteth, uagy ueteth, az fouany homokban. Nem 
tudom melliketh fzakafzzam elebben. így en az к : giöniörwfeggel, hozzam ualo 
io akaró fzeretettel megh rakoth leuelith oluaftatuan. Vgian nem tudom mellik 
rifzibe giönjörkötteísem szeginj hon lakos fziuemeth, vagy mellik rifzith uegiem 
elő, kire ualatzt iriak. k. Gondoluan azt is hogy p a r a j t embernek Eomaba 
menni. Bölchek közt bolondnak uetekedni, az bölcheísignek Isten Afzony 
Pal las es Minerua oltalma alat liűökkel ualafzal igiekeznj, nem kwlömben 
mint io tanchosth ingerleni, az uagy ugrasra keczketh tanítani. Latom fze-
relmes Afzoniom es ertem, hogy immár k. Pallas es Minerua Isten Afzonnak, 
(az fzeginy Diana Afzont uadafzo feregiuel hatra hagyuan,) keduit talal ta, 
fzip czergö patakú, giöniöriv foliafú, minden fzip fwuekkel, fakkal, uiragok-
kal, zúgó, chorgo, folias melleth fok fzep fzaűú ki terieth fzep . . ni, es giö-
niörkötetö fakón, nagy elefen fzolo madarakkal, megh ekefitet forrafsal, zep 
kúttal , mint 'egy aldozattal, holot fireggienek tifzteluin fzep barlanggal, 
kiknek túdom,''hogy az k. en hozzam ualo fzeretetjerth: k: engemis efmeretibe 
keduibe iútath. Noha az fzip forrás, fjredis, tifztaíagh, Erdei fzep barlangh, 
hegieken, úölgieken, mulatfagh, niaiafsagh, nem Pallasth Mineruath hanem 
chak Dianath illeti minth Afzoniath. Merth Pallas Minerua ezt minden iol 
tudgia. Kúlchos varafokath laknak fzip varakath, Erdeiketh, hegieket, üöl-
gieket, mezökethjnem iarnak budosnak. Hanem Diananak minth nagy fw ua-
daíznak, az w feregiuel. Hamadri Nimphakkai, engittek lakoúl, mint attiok-
fianak. Nem filek azerth, hogy azok az Isten Afzoniok oth az k: chinalta 
forrás kutli melleth talaltafsanak, kiknek lakó heliek az fzep kűlezos varofok, 
királyok, vrak hazay palota". Annal inkab hogy këgkirth ennekem ualafzt 
tehessenek chak azt lafsa, inkab megh k: Zerelmes Afzonjom, hogy az . az k: 
chinalta forrás melleth Dianath, az Erdeöknek, hegieknek forrafoknak Isten 
Afzonjath ugy ne ta la l l ja k. mint iriak hogy egy Acteon neuw ember talalta 
uolth. De ezeket az köztwnk ualo mulatfagh kedueerth iram chak hogy az k: 



K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 9 7 

fecretariufáth kinek az vristentwl kgdel egietemben . hofzú eletet minden iot 
kiuanok ne alicha, hogy chak az forrás mellet laknak az poetak. Merth 
fwtnek az Homokbais néha Tiuk monjath, noha chak ritkán azerth. Mert en 
Orofz poetat Tiuadarnal . zenteth Kicznel, Orofz uitezt fem hallottam többeth 
Ignatenal, kiketh túdom hogy egyik fem iúth az k : forrafabül, lm k: fzerel-
mes Afzoniom az uonth Araniatis el kivldóttem. de az en eletemben az Isten 
lat ja foha rofzabbal nem uolt igiem im az minth megh tekerhettem el kwltem 
k: Ezzel az io Istennek aianlom k. mind az k: iauain körwlökkel egietemben. 
í r tam kys vardaban ma pinteken . . . 

k: t i f ta fzibwl fzolgal 
k: az leueleth fenki kezibe ne adgia. Thelegdi Katha 

(Oldalt:) : A leány Afzoniaknak k: en fzommal mind feienkinth fzol-
galatomath mongia. A leanimis k: mint fzerelme6 Afzouiomnak es mind 
az leány Afzonioknak fzolgalatjokath aianlyak. 

Thelegdy Katának, a gróf Zichy-család zsélyi nemzetségi levéltárá-
ban a fentin kívül négy levele maradt fenn. Egy 1559-ből, melyben Kis-
kereki Kiskereky Jánost értesíti férjének, „az nemzetes és witezleo Kiswarday 
Zokoly Miklos"-nak szeptember 18-án történt haláláról és október 14-én, 
Kisvárdában leendő „beoczwletes es tizteseges elltakarttatassanak napia"-
ról (f. 216. et H. п. 90.). A többi három levél 1600-ból származik, egyik 
Kereky Jánosnéhoz, másik Borbálya lmgához, Bákóczi Zsigmondnéhoz, a 
harmadik pedig Báthory István, szatmári főispán, kir. tanácsoshoz címezve, 
nevezett levéltár missiles levelei között lelhető. E levelek is Kisvárdán kel-
tek és már özvegy Zokolvnétól írattak alá. Nagyobbrészt gazdasági és egyéb 
háztartási ügyekről szólnak, bár más-más kézzel íródtak, de szerzőjükről, 
mint egy világos eszű és kellemes nőről, az úgynevezett Losonczi Anna-féle 
típusról tesznek lanuságot. Ez adatok közlésével bizonyítottnak vehetjük, 
hogy a fent közölt levélszöveget még 1599 előtt kellett írnia, mivel abban 
férjéről, mint lábbadozóról tesz említést. Gyermekük, kiről a levél kezdetén 
szól, nem más, mint Zokoly Erzsébet, később Melith Péterné. A levélíró 
Kata Thelegdy Mihály leánya volt s mint Zokoly Miklósnak neje, a híres 
kisvárdai Yárday-család ősi fészkében, Kisvárdán lakott. Fér je után ángyi 
viszonyban volt a szintén ott lakó utolsó Várday sarjjal, Katalinnal és ennek 
révén az ecsedi várban birtokló somliói Báthory Istvánnéval. 

A közölt levél nem más, mint a kisvárdai és ecsedi vár közti költői 
vetélykedés dokumenluma. Zokolyné — bizonyára még fiatal korában — 
(1601 nagyböjtjén már ő is halottas ágyán fekszik; f. 218. n. 286.) büsz-
kén írja a tudománykedvelő Báthoryak udvarába ángyának, hogy immár 
náluk is van költő; senki se állítsa, hogy csak a „forrás" mellett (a Pallas 
és Minerva tiszteletére felállított forrásra céloz, melyet a Báthoryak alle-
gorice a tudomány pártolására nyitottak) laknak az poéták, mert sütnek 
az homokban is néha tyukmonyat, noha csak ritkán. Ennek igazolására 
felemlít orosz poétákat is (— világirodalmi tájékozottság! —) , akik anél-
kül, hogy a Báthoryak udvarában megfordultak volna, mégis híres költők. 
Levelét mulatságból í r ja és üdvözli ángyának secretáriusát, bizonyára a 
Báthoryak udvari költőjét. 

Ki volt a poéta, ki Thelegdy Kata gondolatait görög mithikus voná-
sokkal színesítette és ki volt Báthoryné secretáriusa, nehezen állapítható 
meg, mivel a levél hiányzó dátuma egy meghatározott időponttól, mint 
kiindulási bázistól megfoszt bennünket. 
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A Báthoryak udvara híres ekkorbeli tudománypártolásáról. Az udvar 
eseményei, vitézek hősi tettei megéni'klésre kívánkoztak. I t t élt Tyukodi 
Bálint, Balassi Bálint egyik énekének hőse, ki vitézségéért jutalmul a Bátho-
ryaktól Csicsóka falut kapta (f. 215. et A. n. 622.). Az udvar irodalmi 
hangulatát észlelhetjük az ecsedi vár tiszttartóinak a zsélyi levéltárban 
fennmaradt levelein is. Báthory István Újvárról küldi tiszttartójának, Ha-
roklyany Pálnak bizonyára a vele lévő seeretáriusának egyik irodalmi 
müvét : „János deák irt egy Apologiát, im kegyelmednek küldtem videndi 
causa". (A levél, melynek kelte 1593 szept. 30-a, a missiles-anyagban.) 
Kutatásom e János deák előneve után egyelőre sikertelen maradt, de nem 
csalódom, ha állítom, hog}' Rimai János személyével van dolgunk. 

Rimai Jánosnak, a költőnek és államférfiúnak fiatalabb évei eléggé 
ismeretlenek. Nem lesz tehát érdektelen Rimainak alábbi levelét közlenem, 
mely bizonyítja, hogy 1590-et megelőzőleg Rimai már jár t Kisvárdán is, 
sőt a Thelegdy családdal, Zokolyné családjával bensőbb viszonyban volt. 
Ezen körülmény nem zárja ki, sőt bizonyítani látszik Toldy (Magyar Köl-
tők élete. I. 90. 1.) azon állítását, hogy Bimai az ecsedi Báthory István 
országbíró pártfogolt ja. Rimai eddig ismert életadatai (1. Ferenczi Z.: Rimay 
János, Bp. 1911.) és az alábbi levél családtörténeti vonatkozásai azon gya-
núnak adnak tápot, hogy két Rimai Jánosunknak kellett lenni. Ennek vég-
leges eldöntósét további családtörténeti kutatásoknak kell eldöntenie. 

Rimaynak 1590-ből származó levele, mely szintén a zsélyi levéltár 
missilesei között található, a következő : 

Generose domine mihi plurimum observandissime. Post serviciorum 
meorum paratiesimam commendacionem. Istentói the ke"gnek vgy eg uilagh 
zerent ualo mint úduósseges iauait ^iubeől kerem meg adatny. EmlekeJ-
uen arra minemö nagy zeretettel es affectioual uoltunk eggyut lakvan 
kégddel egybe kötelejue, melto volna ha zag oda menő köuet egi nap ream 
talalnais mindenik alt (! ) hogy irnék te kegnek, ag en reghi keghe j ualo zerete-
tem sio akaratom eröfitefere, de nem engettetik a g oda menőknek ö ritkafagokert 
hogy a g en te kéghe^ ualo keduem es illyen zándokom túlem megh a ran jo t 
ta^ellyat üsse, Mind a g al tal hif^em a g te kegd grauitassanak olly io ned-
uessegel ualo zöldelletit lenni, hogy a g ighen ritka irafom al t való banassalis 
heruadafra nem haiolhat, de megh t a r t t i a a g uigoratt, mellyet zûkfegh ag 
on arnikojafomra el ki terie^teni, adgiais a g isten ugy te kegre az ö hiuesitő 
es sirofito harmatt iat t hogy këgd mind uegiglen fogiatko^afnélkül ualo zöl-
delessel ellien. 

Magham allapattia most ebben áll, hogy it Battiam es Aniam ha^anal 
lakom, Az mai héten isten egessegem aduan Velencében be menő zandekom 
vagyon, honnan eg zegheni rab Istuan neuő is, melly eg elöt kifuardaba 
lakott mostan erke^et ki a g Gályáról el zaladuan, Ki al t miért hogy te 
kegdetis _meg kerefi akartam te kegnek irnom . keruen min<i ar ra the këdet 
hogy kegd nekem parantsiollyon irion s mind hogy te këgci eg zegeni fok 
niomurufagli uallott rabnak fegetfeggel legyen, talam iöuendöben megh zolgal-
hatom te kegnek mind eg két io virtufatt t a r t s i a meg a g isten kigdet. írtam 
Chiaktornia mellet ualo VidocJ newö faluchkaba, az vi Jerent való Pünköfd 
napon. 1590. 

Gen. do. vestrae Servitor promptissimus 
Joannes Rimai m. p. 

(Kivűl:) Generoso domino Paulo Telegdio de eadem etc. domino mihi 
plurimum et venerando et confidentissimo. 

Vardae. 
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Rimai levele régi barátságról beszél és egy meglett férfi írására vall. 
Életkora jelen esetben minket nem érdekel, csak a Báthoryakhoz és The-
legdiekhez való viszonya. Feltevésünk szerint Rimai volt Báthoryné seere-
táriusa akkor, midőn Thelegdy Kata, Zokolyné fent közölt érdekes ós a 
XVI. században páratlan tartalmú levelét írta. Levelének dátumát ezek 
után az 1587—1593. évek közti időre kell tennünk. 

Végül e soraim a XVI. századi magyar nő irodalmi műveltségének 
megállapításához is adalékul szolgálhatnak. Lukcsics Pál. 

Arany János a debreceni kollégium iskolai 
törvényszéke előtt. 

A debreceni kollégium régi diáktörvényei különbséget tesznek a togá-
tus és nem togátus diákok között, bár mind a togati, mind a non-togati 
esküvel kötelezték magukat, hogy az iskola törvényeit megtartják, azoknak 
magukat alárendelik. E törvények szigorúbban büntetik a togásokat, mint a 
nem togásokat. 

Arany János ifjúsága idején sokat vesztett szigorúságából az iskolai 
törvény. A csaknem naponkint előforduló kimaradásokat, utcai rendetlen-
kedéseket, a törvények kijátszását enyhébben sújtották. A megtorlás az 
iskolai törvényszék feladata volt. Csak kevés diák volt, aki nem került a 
törvényszék elé. Hogy Arany nem e kevesek közé tartozott, azt az Acta 
Sedis Scholasticae Judiciaria-ban előforduló bejegyzések mutatják. 

Kardos Lajos: Arany János Bolond Istókja című munkájában Arany 
diákságáról szólva megemlíti, hogy Aranynak, mint a szigorú lelkiismere-
tesség emberének, sem az iskolával, sem magán egyénekkel szemben semmi-
féle lerovatlan kötelezettsége nem volt. Ilyen ügyből kifolyólag soha nem 
idézték az iskolai törvényszék elé, legalább is ilyesmire sem Kardos Lajos, 
sem én a kutatás közben nem akadtunk. „Más ügyben azonban — írja Kar-
dos — már az első félévben háromszor volt a főiskolai sedes elé idézve. 
Elsőízben mindjárt az első hónapban (nov. 30.) a nyilvános istentisztelet, 
másodízben pedig a leckeórák mulasztása miatt, végül harmadszor későn-
kelésért". ( I . m. 102. 1.) 

E sorokban három tévedés van: 1. Arany csak egy leckeórát mulasz-
tot t , tehát helytelen a többes használat, 2. a háromszori idézés nem az első 
félévben, hanem az egész akadémiai pályafutása alatt történt, 3. nem is 
háromszor idézték a Sedes Scholastica elé, hanem négyszer. 

Pap Károly: Adalékok Arany debreceni diákságához (Irodalomtör-
ténet, 1912.) című cikkében közli a négy idézés pontos időpontját, felemlíti 
az idézés tulajdonképeni okát is. Mind a négy eset oly jelentéktelen, ami 
bármelyik diákkal puszta véletlenségből is megtörténhetik. 

Az 1833-iki tanév november 7-én kezdődött. Már három hét múlva 
Bosznai Sándor szeniorsága alatt november 30-án, Zákány József kollé-
giumi rektor elnöklésével az összes tanárok s Szikszai József, Farkas Sán-
dor, Sápi Sámuel, Karika László, mint az ifjúság újonnan megválasztott s 
törvények megtartására magukat jobb kezük adásával kötelezett képviselői-
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nek jelenlétében tar to t t törvényszéki ülésen az esküniinta felolvasása után 
többek közt a következő ügyet is intézték : 

Nyilvános istentiszteletet mulasztottak elsőízben : Mester István, Ilajdu 
András 3, Dobosa Sándor, Király Sándor 3, idősb Nagy Sándor, Szabó Károly, 
Városi Pál, Kovács Lajos, Szeél Imre, Szabó András 5, Tóth Pál, Arany 
János, Hajdú Ferenc, Pénzes János, Veress Imre, Nyikos János. 

E nyilvános istentisztelet mulasztása miatt reájuk kiszabott bünte-
tés az volt, hogy az alumnusokat három napra megfosztották a kenyérbeli 
jótéteménytől, a nem alumnusokat pedig három tanulóval lejjebb tették a 
rangsorban. 

Sessio 3a Ordinaria. 
Habita est novembris anni 1883 in qua Praeside Pred. Domino Joeepho 
Zákány Collegii Rectore praesentibus omnibus Rev. ас spec. D. Professoribus 

OD. Jos. Szikszai Sarkadino Bihariensi 
Farkas Alex. Debrecino Bihariensi 
Sam. Sápi Debrecino Bihariensi 
Lad. Karika Szakállasino Komaromiensi 

récit ata prius Jurisjurandi formula in Numerum Juratorum coeptati sunt. 
In eadem hac sessione decisae sunt causae seqtes 

Togatorum. 
Preces publ. negl. 1. v. St. Mester, Andr. Hajdu 3, Joh. Dobos, Alex. 

Király, Alex. Nagy 3, mai., Car. Szabó 5, Paul Városi, Lud. Kovács Jur., 
Emer. Szeél, Andr. Szabó 5, Paul Tóth , Joh. Arany, Fr. Hajdu, John. 
Pénzes, Emer. Veress, Joh. Nyikos. 
Alumni 3 d. p. priv. u Alum. 3 stud degr. 

(Preces. A kálvinista főiskolában mai napig szokásban levő „esteli 
könyörgés" télen hat, nyáron hét órakor. A kollégiumi ifjúság az oratórium-
ban gyűlt össze, hol a tanulóknak valamelyik tanár, teológus, esetleg más 
nagyobb diák felolvasott a Bibliából egy-egy részt, u tána imát mondott s 
végezetül áldást osztott.) 

Az 1834 január 22-én tartott törvényszéki gyűlésen az a vád ellene, 
hogy néhány társával elsőízben leckét mulasztott. Bosznai Sándor szenior-
sága idejében Zákány József kollégiumi rektor elnöklete alatt résztvettek 
az ülésen az iskola mindkét rendszerinti tisztviselői, valamint assessorai. 
Az ügy a következő volt : 

Arany János, Hézer György, ö r i Fábián Lajos, Oláh Mihály, Czirják 
Sámuel diákot, mivel elmulasztották a nyilvános leckeórát, megdorgálták 
(büntetéspénz — három dénár — fizetésére kötelezték?), ezenkívül az alum-
nusokat három napra a kenyérbeli jótéteménytől megfosztották, a nem alum-
nusokat három tanulóval lejjebb tették. 

A büntetés itt már módosul, illetve súlyosbodik, mert nemcsak meg-
fosztják Aranyt s társai t három napra a kenyértől, hanem (büntetéspénzt 
is kell fizetnie? sőt) még meg is dorgálják az iskolai, egyházi s világi elöl-
járók előtt. 

Sessio 7я Ordinaria. 
Habita est die 22a Janiuarii 1834 Praeeide Beverendő Domino Jos. Zákány 
Collegii Rectore praesentibus ambobus Scholae Officialibus item Asseesori-
bus sedis scholasticae decisae sunt causae sequentes. 
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В. Togatorum. 
8. Praelect. publ. negl. 1. v. sed censuram Joh. Arany, Georg Hézer, 

Lud. Öri Fábián, Mich. Oláh, Sam. Czirják corrip. praeterea alum 3 dierum 
pane priv. non alumni 3 stud. degr. 

Harmadízben 1834 február 5-én állott az igazságszolgáltató fórum előtt. 
Bűne az volt, hogy későn kelt. Ezért Aranyt s 22 tá r sá t egy féléjszakai 
vigilségre ítélték. 

Sessio 9 a ordinaria. 
Habita est 5« februarii 834 in qua Praeside Rev. D. Josepho Zákány Col-
legii Rectore praesentibus ambobus scholae Officialibus item Assessoribus 
sedis Scholasticae decisae sunt causae sequentes. 

sero surrex 1. v. Joh. Szabó 2, Car. Szabó, Sam. Kovács 5, Fr. Bur-
ján, Lud. Kozák, Lud. Nagy 3, Fr. Sipos, Gabr. Zelizy, Alex. Saja, Fr. 
Hajdu, Car. Borbély, .Joh. Arany, Alex. Király, Joh. Nyikos, Petr. Vadas, 
Fr. Kulcsár, Jos. Barta, Alex. Kabai, Gabr. Csabai, St. Györfi, Paul Csete, 
Emer. Simon, Georg. Нетег. 

Уч noct. vigil puniuntr. 
A vigil tiszte s kötelessége abban állott, hogy éjjelenként ketten-

ketten felváltva őrködtek a kollégium keleti s nyugati kapujánál. A vigil-
séget sokszor rótták ki büntetésül, különösen a későnkelő tanulókra. A későn-
kelés legmegszokottabb büntetése a vigilségre való ítélés volt. Minden 
későnkelésért egy fél éjszakai vigilség járt. 1810 körül a preces mulasztó-
kat is sújtották vigilséggel. (A vigilek kötelességére nézve lásd Pap Károly 
idézett cikkét.) 

Nem sokkal azelőtt, hogy Arany elhagyta a kollégiumot, 1836 február 
6-án ismét a törvényszék elé került, mert „leckét mulasztott elsőízben". 
A gyűlés nem volt teljes, mert azon Szabó Bálint esküdt hivatalos foglala-
tossága miatt nem jelenhetett meg. Az elnök most Sárvári Pál volt, a sze-
nior Bogdán Lajos. 

A fővádló azzal vádolta Aranyt, Bernáth Istvánt, Hegedűs Dánielt 8 
Szredkovics Bazilt, hogy leckét mulasztottak. Az efféle bűnt nem tekintették 
nagy mulasztásnak, ezért a XXII-ik törvény szerint csak megintették. 

Aranynak e leckemulasztása tulajdonképen már a harmadik, mégis 
mint „elsőízben"-i vétség van feltüntetve. Ez azért van, mert minden iskolai 
év elején újból kezdték a mulasztások megtorlását s nem voltak figyelemmel 
az előző években elkövetett mulasztásokra s a mulasztásokért kirótt bün-
tetésekre. 

Az iskolai törvényeket 1835 augusztus 24-től kezdve magyarul hir-
dették. Kimondták ekkor azt is, hogy ezután a törvényszék nyelve is 
magyar legyen. 

9-ik Alsó Törvényszéki Gyűlés. 
Februárius 6-án 1836 Nagy Tiszteletű Sárváry Pál Ur Kollégiumunk mos-
tani Bektora Előlülése alatt ta r ta to t t . Jelen voltak a kollégiom két rend-
szerénti Tisztviselője és az Esküdtek. Esküdt Szabó Bálintot, ki hivatalos 
foglalatossága miatt jelen nem lehetett, kivévén, mindnyájan. Felvétettek 
ekkor a következő ügyek: 

5. Leckét mulasztott elsőízben Bernáth István, Hegedűs Bálint, Szred-
kovics Bazil, Arany János. 

A XXII-ik Törvény szerént megintendők. 
Dercze Lajos. 



1 0 2 K I S E l í l i K Ö Z L E M É N Y E K . 

Arany János egyik költeményéhez. 
Erdélyi János Arany kisebb költeményeinek a Pesti Naplóba (1856) írt 

kritikájában A szegény jobbágyról megjegyzi, hogy „életkép a múltból, félre-
billent serpenyőjével az igazság mérlegének."1 Voinovich kiemelte,'-' hogy Arany 
utólag enyhített a sötét képen, azt írván gyűjteményében a cím alá: „Életkép a 
múltból." De talán az б figyelmét is kikerülte — legalább nem említi sem a 
kiadásban, sem nagyszabású életrajzában — Aranynak e költemény fogantatá-
sát megvilágító rövid megjegyzése. 1847 szeptember 7-én írja Arany Petőfinek: 
„ I t t nem léted ó t a . . . az országutat megkövecselték (nekem egy versembs 
került)." A szegény jobbágy a Pesti Divatlap 1847 augusztus 19-i 34. számá-
ban jelent meg. írásának időpontja legvalószínűbben júliusra tehető; Petőfi 
ugyanis június 10-én távozott Szalontáról. A költemény keletkezésének alkal-
mát megjelölő szavak még világosabbá teszik, hogy nemcsak romantikus érzel-
géssel elképzelt, visszaidézett szenvedések szólaltatták meg akkor sem a 
szalontai jegyzőt. Az 1847 nyarán kövecselő robotosok látása vál tot ta ki 
belőle a költemény eszméjét. A vármegye robotját végző, kavicsos fövénnyel 
rakott ócska szekerével kínosan bajlódó jobbágy elnyomotteága s a robogó 
hintót hajtó úri kocsis megvető dölvfével szemben tehetetlen fájdalma nagyon 
is a jelen életéhez tartozott még. Waldapfel József. 

Ányos Pál verse Katona József ereklyéi közt. 
Hajnóczy Iván értékes tanulmányának (Katona József Kecskeméten, 

1926) függelékében egy gúnyverset közöl, melyet K. J . szerzeményének tar tot-
tak; Hornyik János, Kecskemét történetének megírója azonban Széles József, 
városi tanácsnok, K. J. tisztviselő társa tollának tulajdonít. A vers két részből 
áll, egy előhangból, s egy hosszabb szatírából, mely a kecskeméti lányokhoz 
intézett „Kiáltó szó" a jó erkölcs követésére. Az előhang sem Katonáé, sem 
Szélesé, hanem Ányos Pálé, s mintegy csak jeligéül van a „Kiáltó szó" elé 
tűzve. Ez a jelige Ányosnak „A régi magyar viseletről" szóló, a nagyszombati 
nemes ifjúsághoz intézett verséből való, s megrójja a magyar lányokat, akik 
idegen divatnak hódolnak. A Régi M. Könyvtár kiadásában a 86. lapon találjuk 
meg az eredeti szöveget, melynek 45—46, 55—58, 61—66. soraiból alakul a 
jelige. A kecskeméti szöveg helyesírásban és központozásban erősen eltór az 
eredetitől, különben nagyon csekély mértékben. Valószínűleg Ányosnak 1798-i 
Batsányi János-féle kiadása szolgált forrásul. Érdekes, hogy az a vers, melyet 
Ányos 1782-ben ír t volt meg, 1826-ban is még olyan időszerű volt, hogy egy 
gúnyvers élére tűzi sorait s belőlük fejti ki csípős mondanivalóját a kecske-
méti poéta. Tolnai Vilmos 

1 Pályák és Pálmák. 408. 1. 
2 Arany János összes kisebb költeményei. Bp. 1925, 3. 1. 


