
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Magyar nye lvemlékek nyomai . 

1. A kolozsmonostori konvent elismervénye 1424-ből. 

A Protestáns Egyházi és I sko la i Lap I-ső (1858-iki) évfolyamában, 
Zilahy Károlynak «Történeti emlékek az egyházaknál» c. cikkében, az 
1105-ik hasábon ez olvasható : 

«A dézsházi egyház levél-ládájában. A kolozs-monoetori konvent 
1444-ben magyar nyelven költ elismerése, miszer int ns. Máté I s tván biró 
s Petkes András jegyző, magok és több dézsházi lakos nevében, egy Dézs-
házát illető pergamen-okmányt lefordítás végett beadták. Megvan a per-
gamen is.» 

Zilahy Károly e sorokat kor társának, Faragó József ballai r e fo rmá tus 
lelkésznek följegyzéséből közli, aki, mint a szilágy-szolnoki egyházkerület 
pénztárnoka «egyik közelebbi hivatalos körlátogatása alkalmával fárad-
ságot vett magának a megvizsgált egyházakban található clenodiumok, 
régiségek, érdekes oklevelek, szóval történeti emlékek összeírására.» 

Az idézett följegyzésből világos, hogy a désházai egyházközség 
(Szilágy megye) leveles-ládájában a Faragó József körlátogatásakor még 
megvolt a kolozsmonostori konventnek egy latin nyelven leírt pe rgamen-
lap átvételéről szóló, 1424-ben m a g y a r nyelven fogalmazott elismervénye. 

1912 ápr. l - jén levelet í r t a m a désházai ref. egyházközség m o s t a n i 
lelkészének, Molnár Gyula úrnak, melyben kértem, hogy legyen szíves ezt 
az 1424-ből való elismervényt részemre, megtekintés céljából, rövid időre 
kikölcsönözni. Molnár Gyula ú r azonban, ápr. 8-án k. levelében ar ró l 
értesített , hogy neki a kért elismervényről nincs tudomása s az m a m á r 
nincs meg az egyház levéltárában. 1899-ben, m i k o r állását elfoglalta, az 
egyház összes i ra tai t leltár mel le t t vette át, de a kérdéses el ismervény 
nem volt az átvett iratok között. A község lakosainál azonban tudakozó-
dot t az irat u tán s egy 87 éves ú r i embertől meg is kapta a latin nyelven 
leírt pergamen szövegének m a g y a r fordítását egy 1774iki másolatban. 
A kolozsmonostori konvent 1424-iki elismervényéről s az eredeti fordí tás-
ról azonban semmi bizonyosat n e m sikerült megtudnia . A lelkész u ra t 
fölkértem az elismervény, az eredeti fordítás gondos kutatására. H o g y a 
ku ta tás valamikor eredményre fog-e vezetni : az a jövő titka. 

30* 
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2. Velykee György zsoltáros könyve 1522-böl. 
Majoros András sárospataki ref. főiskolai t anárnak (1819—1854) a 

sárospataki könyvtár i kézirattár 440. szám alat t őrzött s különféle jegy-
zeteit tar talmazó 8 r. alakú kötetében, a 296-ik lapon, következő föl jegy-
zése található : 

« Velykee György Zsoltáros Könyve ÍÖ22. Ez neveztetik S. Pa t ak i 
Codexnek, melly most Jankovics ur Gyűjteményében van, О kapta Gróf Feste-
ticstől, ő pedig (ha igaz) S. Patakon kapta volna a jándékba ? De hát ki től ?» 

A Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában, ho l a Jankovicli-Miklós 
gazdag és értékes kéziratgyüjteménye őriztetik, B á t k y Zsigmond igazgató-
őr úr szíves értesítése szerint, n incs meg e zsol táros könyv. Tehát még 
lappang valahol. 

Örvendetes dolog lenne, ha ez a két magyar nyelvemlék, az emlí te t t 
nyomokon tovább folytatott kuta tások után, nyelv- és irodalomtörténelmünk 
számára előkerülne ! 

HARSÁNYI ISTVÁN. 

Kisfaludy Károly Fösvénye . 

Kisfaludy Károly Fösvény, vagy Nem mehet ki a szobából (1828.) c. 
vígjátékának Kotzebue két bohózata volt a forrása : Der Wirrwarr, oder 
der Mutwillige (1802.) és Sorgen ohne Not und Not ohne Sorgen (1810). 

I. Kotzebue Der Wirrwarr c. darabjának főhőse, Fritz Hurlebusch, 
akinek atyja végrendelkezése ér telmében vagy nőül kell vennie g y á m -
atyjának, Langsa lm úrnak egyetlen leányát, Dorist , vagy le kell mondan ia 
félmilliós vagyonának a harmadrészéről . Fritz azonban nem szereti Doris t , 
inkább Babethez, Langsalm úr testvérének leányához vonzódik. Az ő 
kezének elnyeréséért a legválogatottabb módon ug ra t j a Langsalmékat, de 
különösen Langsalmnét , aki egy kísértetes-jelenettől, — melyet Fr i tz ren-
dez — annyira megijed, hogy vétkét elárulja Fr i t znek : a végrendeletet 
Fr i tz atyja nem saját jószántából, hanem az ő erőszakolására ír ta alá ; 
nyomban át is adja Fritznek a végrendeletet, aki ily módon hozzáju t 
Babethez és vagyonához. 

Kisfaludynál Hon ta i Liza ugyancsak egy szerződésből kifolyólag — 
melyet atyja kötöt t Bajszövővel, — vagy nőül m e g y Bajszövőhöz, vagy 
lemond pör alat t álló örökségének kétharmad részéről. Természetesen ők 
sem szeretik egymást , de Liza a ty j a megnyugta tására már hajlandó Baj-
szövő felesége lenni. Ekkor azonban megjelenik Egyed, a lány kedvese, 
aki Fürgencz színigazgatóval s volt iskolatársával szövetkezik Bajszövő 
kijátszására. Fürgencz azután m a g a mellé véve egész truppját : Galam-
bost és Piroska leányasszonyt, addig tartóztatja Bajszövőt, amíg ez sze-
rencsésen lekésik az aznap 6 órára kitűzött kézfogóról. Ezzel a lekésés-
sel — egy előzetesen Fürgencz ál tal kicsikart szerződés szerint — elesik 
Liza kezétől, illetőleg Liza vagyonának az őt megi l le tő kétharmad részé-
től s így Liza és Egyed egybekelésének mi sem áll út jában. 
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A két darab egybevetéséből ki tűnik, hogy főmotivumuk közös, t . i. 
mind a két darab cselekvénye szerződésen (Kotzebuenál végrendeleten) 
fordul meg, amely oly személyeket köt egymáshoz, akik nem szeretik 
egymást : Fritzet Dorishoz, Lizát Bajszövőhöz. 

Ez azonban lehetne véletlen és nem okvetlenül Kotzebuera vissza-
menő egyezés is ; azonban vannak olyan párhuzamos részletek, amelyek 
megpecsételik Kisfaludy művének eredetét és határozot tan Kotzebuera 
utalnak. 

I lyenek : 
1. A végrendelet, illetőleg a szerződés föltételeinek egyezése : Fr i tz 

vagyonának egyharmad részét veszti el, ha elutasítja Doris kezét ; Hon ta i 
Liza az örökség ké tharmad részétől esik el, ha nem Bajszövőhöz menne nőül. 

2. Mind Kotzebuenál, mind Kisfaludynál a kézfogónak sürgőssége : 
Langsalmné váltig unszolja Fritzet, még aznap kérje meg Doris kezét, 
hogy a kézfogót nyomban megtarthassák. Kisfaludynál is aznap 6 órára 
van kitűzve a kézfogó. 

3. A főszemélyek egymáshoz való viszonya. Doris épen úgy nem sze-
reti Fritzet, mint ahogy Liza Baj szövőt. Doris is csak a pénzért menne 
Fritzhez ; Bajszövő is szívesen elvenné a pénzt Liza nélkül. 

I I . Kotzebue Sorgen ohne Not unci Not ohne Sorgen с. vígjátékának 
cselekvénye egy házassági szerződés körül forog, melyet a haldokló Bebe-
frostné köttetett leányával, Heloisezal és a koldusbotra jutott Pelz báró-
val. Minthogy azonban Heloise sehogyse tud beletörődni a gondolatba, 
hogy Pelz báró felesége legyen, azért játszótársához, Paulinához s Paul ina 
vőlegényéhez, Wachtelhez folyamodik segítségért, szabadítsák ki a csává-
ból. Wachtel nem sokat kéreti magát , egy-kettőre kieszeli a haditervet. 
Paulinát az Orcadi-szigetek királynőjének, magát pedig a királynő főistálló-
mesterének teszi meg s hivatalához illő komolysággal beállít a báróhoz 
és előadja, hogy úrnője hajlandó a fényes múltú Pelz báró úrral házas-
ságra lépni, ha lemond Heloise kezéről. Ebben az esetben királyi móltó-
ságnak ós felesége gyémántjainak j u t h a t n a birtokába. 

A szegény és h iú báró természetesen beugrik s k iadja a lemondásról 
szóló nyilatkozatát. Heloise szerencsésen megszabadul Pelz bárótól s 
egybekelhet imádottjával : Lerchevel. 

Ez a darab két ú j ötlettel gazdagította Kisfaludy fantáziáját vígjátéka 
tervezése közben : azzal, hogy a végrendeletet szerződéssel helyettesítse s 
hogy a szerződést a lemondó nyilatkozat kicsikarása által tegye érvény-
telenné. 

Kotzebuenál Wachtel , Paulina istállómesterének öltözve irásos nyilat-
kozatot csal ki Pelz bárótól, melyben ez lemond a szerződésbiztosította 
jogairól abban a reményben, hogy övé lesz Paulina, a gyémántokban dús-
káló orcadiai királynő keze. 

Kisfaludynál Fürgencz Hontai Liza gazdag nagybátyjának adva ki 
magát írásbeli nyilatkozatot csikar ki Bajszövőtől, amelynek következté-
ben ez elveszti Lizára s Liza örökségére vonatkozó minden jogát. 

GÖNCZY ISTVÁN. 
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Kisfaludy Károly Eprészleáuya és egy skót népballada. 

Kisfaludy Károly epikai költészetének az Eprészleány valóságos 
gyöngye. Meséje is megragadja az olvasót. A mese szövésében olyan találó 
ötletességre s meglepő fordulatra bukkanunk, hogy ezért is nagy dicséret 
illetné Kisfaludy Károlyt, ha ez a mese az ő leleményére vallana. 

Az «eprészleány» kedves történetet megtaláljuk egy régi skót nép-
balladában. Feljegyezték már Kinloch, Buchau, Chambers, a jeles ballada-
gyüjtők. Az összes változatokat Francis James Child, megbecsülhetetlen 
értékű, Magyarországon eléggé nem méltányolt, bár a magyar balladaköl-
tészet egyetemes népköltészeti változataira is fényes világosságot derítő,1 

kiválóságaiban a Percy püspök kiadványát is jóval felülmúló balladagyüj-
teményében tanulmányozhatjuk. 

Szép májusi napon, mikor a nap derülten sütött, egy takaros leány 
mélyen sóhajtozott. John of Hazelgreenért bánkódott. Valaki megszólítja, 
boldog volna az a férfi, kihez feleségül menne. A leány nem törődik a 
csalogató szóval. Dicséri John of Hazelgreen széles vállát, hata lmas kar-
ját, csinos tekintetét, aranyfonatú haját. A másik erre azt mondja, Jolm 
már nem ól. A meglepett leány a halált kívánja, mikor a lesújtó hirt 
hallja. Amaz buzdítgatja, ne törődjék Johnnal, szívesen beleegyezik, hogy 
legidősebb fia feleségül vegye. A leány nem tágít . Erre az éltes várúr 
lovára emeli. A paripát megsarkantyúzza s Bigger városába vágtat. I t t 
kabátot, uszályos ruhát, selyemfőkötőt s ezüst cipőt vásárol neki. Újból 
paripájára kapja s oda vágtat vele, hol vigasság járja s gyönyörű arcú 
nőkben gyönyörködhetik a szem. Hiába, a szerelmese miatt búslakodó 
leány könnyei szakadatlanul omlanak. Egyszerre előugrik a fiatal Hazel-
green, az idős lovagban apját üdvözli. Karjába ragadja az epedő leánykát. 
Fogadkozik, inkább elpusztul, inkább elengedi apja minden birtokát, csak 
a szeretett leány az övé legyen. Az apa megnyugtatja, még ma lesz a 
lakodalmuk s övék lesz az ősi birtok : 

1 Csupán két példára hivatkozom. A skót-angol népköltészetben a mi 
Molnár Annánknak Lady Isabel and the elf-knight a mása. Szá-
mos változata van a holland, flamand, dán, svéd, norvég, német, sziléziai, 
vend, cseh, szerb, francia, északolaszországi, spanyol, portugál népkölté-
szetben. Childaek róluk irt nagy bevezető tanulmánya a folklore-ra alkal-
mazott philologiai pontosságnak a remeke (I : 22-—54, negyedr.) Bőven tár-
gyalja a magyar változatokat is : «Five versions from recent traditions, 
all of them interesting, are given in Arany and Gyulai's collection of 
Hungarian popular poetry, Molnár Anna ÇL: ЬЬ).» Pálbeli Szép Antal angol 
változata Willie's lyke-wake. Child bevezetésében nemcsak az angol válto-
zatokat tárgyalja, hanem foglalkozik a dán, svéd, olasz, szlovén alakokkal 
is (1: 247—250). Az idegen változatok közül legbővebben a magyart ismer-
teti : « A. Magyar. Arany and Gyulai, I, 172, No 18, «Pálbeli Szép Antal», 
translated by Aigner . . . Handsome Tony tells his mother, that he shell 
die for Helen», etc. (1:249—250.) 
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О hold your tongue now, son, he sayes 
Let no more ta lking be ; 
This maid has come right far f r o m home 
This day to visit thee. 
This day should been your wedding-day, 
I t shall be t h y bridall-een 
And thou's get all thy fathers l and 
And dwell in Hasil lgreen.1 

A leány titkos epedése, az apa cselvetése, ajándékozása, a csalafintaság 
derűs fordulata közös mozzanatok. Feltűnően hasonló a meglepetésszerűen 
előbukkanó nászkisóret felvonulásának az indítéka is. Úgy a balladának, 
m i n t Kisfaludy Károly elbeszélésének fontos mozzanata még a szerelem-
nek társadalmi különbségeket megszüntető varázsereje. 

Az előkelő főúr és az egyszerű leányka szerelmének ez, a népkölté-
szet demokrata felfogásával könnyen magyarázható indítéka a skót nép-
költészetben régi keletű. Példaképen Walter Scott híres gyűjteményének 
The original ballad of the Broom of the Cowdenknows című balladájára 
hivatkozom.2 Egy előkelő úr származását eltitkolva megszereti az egy-
szerű fejő leányt. A szerelemnek csakhamar záloga is lesz. A nemes úr 
újból megjelenik. Megismerteti magát : lord, oaklandi birtokos ; nagyon 
boldog, hogy a fejő leány lesz a felesége. 

Az Eprészleányhan a szerelmesek találkozásának romantikus rajza 
eredeti jellemű, s erős bizonysága Kisfaludy Károly tehetségének. Van 
még néhány eredeti mozzanat az Eprészleányban, de a költői elbeszélés 
lényege a skót balladára utal ja a kutatót. 

Valószínű, hogy Kisfaludy Károly a skót balladának német fordítása 
vagy. átdolgozása alapján í r ta a művészi kivitelre valló költeményt. Pár-
huzamunk alapján kiderül, hogy az Eprészleány költészetünknek első ter-
méke, mely a skót népköltés ha tására vall. 

ELEK OSZKÁR. 

Magyar vonatkozások egy régi ango l költeményben. 

1622-ben, tehát nemzetünk életének olyan korában, amikor Magyar-
ország, de még inkább Erdély politikája sű rűn belejátszik Európa törté-
netébe, egy alig ismert skót költő, Patrick Hannay, vonja magára figyel-
münket . 1622-ben jelent meg Sheretine és Mariana szerelméről szóló 
szomorú históriája. (A régi nyomtatványt a Hun te r i an Club számára újból 
kiadta Th. Bussell. 1875.) 

Magáról a költőről alig tudunk valamit. Elfelejtették őt is, műveit is. 
Az Erzsébet-korabeli nagy nevek nálánál sokkal határozottabb költői tehet-
ségeket is elhomályosítottak. 

1 Francis James Child : The english and scottish popular ballads : 
John of Hazelgreen, Par t IX, 160. és a k. Ik. 

2 Walter Scott: The minstrelsy of the Scottish Border, 1873-iki kiadás, 
I I , 29—32. 
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H a ennek a kevéssé ismert köl tőnek szinte ismeretlen művéről meg-
emlékezünk, nem irodalmi s nem is szorosan vett irodalomtörténeti érté-
két akarjuk megvilágítani. Bennünket a költemény csakis gazdag m a g y a r 
vonatkozásai miat t érdekel. A külfölddel való közvetlen érintkezésünknek 
t a l án egyik legtermékenyebb kérdése, hogy miképen tükröződik vissza nem-
zetünk történelme és ennek a tör ténelemnek minden megkapóbb mozza-
na ta az idegenek gondolkozásában, szellemi megnyilatkozásában és irodal-
m á b a n ? Hogyan lá t tak bennünket mások ? Micsoda felfogást és hango t 
vál tot t ki nemzeti életünk a külföldiekből ? 

A szellemi érintkezések láncszemeit kutatva, nem kicsinyelhetjük az 
angol-magyar vonatkozásokat sem, m e r t bármily halvány, bármennyire 
szórványos is nemzet i életünk és tö r téne lmünk reflexe az angolok irodal-
mában, mégis értékes nyoma lehet a két nemzet ha jdan i szellemi ér in t -
kezésének. 

Ezért kell tudomást vennünk az emlí tet t angol költeményről is. 
Hannay sokat t ud a magyarokról . Történelmünknek olyan gazdag 

anyagát viszi versébe, hogy maga is szükségesnek talál ta tájékoztatni ol-
vasó közönségét azokról a történelmi eseményekről, amelyeken elbeszélése 
alapul. Ez a prózában megirt tájékoztató lényegében ugyanazt tartalmazza, 
amit maga a költemény. 

Alig-alig toldja meg valamivel, alig-alig ad még csak egy vonást is 
hozzá. Hogy az olvasó «a költeményt jobban megértse», a következőket 
mesél i el a magyar nemzet múltjából. 

A mohácsi csata után, melyben Lajos , Magyar- és Csehország ki rá lya 
elesett, Zápolya János kerül a t rónra . Ferdinánd Csehországot kapja, de 
a magya r koronát is követeli. Nagy sereggel jő Magyarországba és Zá-
polyá t Erdélybe, m a j d pedig Lengyelországba szalasztja, de Zápolya a 
török segítségével visszakerül hazájába és Ferdinánddal békét köt. A béke 
u t á n nemsokára meghal t . Kis fiának, k i apja halálakor még csak t izenegy 
napos, György barát a gyámja. Ennek a Györgynek első dolga, hogy fel-
vegye a harcot Ferdinánddal, kinek vezére, Eogendorf (Boccandolfe) Budá t 
ostromolja. Szolimán Mustaphát Erdélybe küldi a Ferdinándpárt i Maj lá th 
ellen, mire Majláth a bevehetetlen Fogaras (Fogare) várába menekül . 
Mustapha csellel elfogja, Konstantinápolyba vitteti, ahol Majláth m e g 
is hal . 

Ezalat t sok minden történt Budán. Szolimán Ferd inánd királyt szám-
űzte s Izabella királynét , György bará to t és a kis Zápolya Istvánt (Step-
han) ígérete ellenére Erdélybe küldte. Ott Izabella királyné teljesen k i 
van szolgáltatva a kevély barátnak. Panaszkodik is emiat t a szultánnak, 
míg György t i tokban Ferdinándot b iz ta t ja új támadásra. Ferdinánd m e g 
aka r j a nyerni terveinek Y. Károlyt, de ez csak Castaldot küldi Magyar-
országba. Sok nemes ember jő vele együ t t ; köztük Sheretine János is, k i 
Bécsben Ardech Lázár lányába, Marianába beleszeret. Alig hogy jegyet 
váltottak, Sheretinenek máris el kell hagynia menyasszonyát. Castaldo 
ugyanis megindult Erdé ly felé. 

Míg Magyarországon tartózkodnak, addig Miksának, Ferdinánd fiának 
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egy embere, valami Turian Miklós nevű megismerkedett Marianával, meg-
szerette és megkérte. Mariana nem viszonozta ugyan szerelmét, de szülei 
kényszerítik, hogy feleségül menjen Turianhoz. 

Közben Castaldo Agria városát megerősíti, majd Debreczen felé tart, 
ahol a két leghatalmasabb főúrral , Buthor (Báthory) Andrással és Nádasdy 
Tamással találkozik, akik vele tar tanak. 

Izabella királyné közeledésük hírére Enyedre (Egueth) gyűlést hí 
össze. De ez is eredménytelen a barát fondorlatai folytán. A királyné 
menekülni kénytelen. Fiával együtt Gyulafehérvárra, (Albeieula) majd 
pedig a még jobban megerősített Szászsebesbo menekül. 

György csakugyan ellenségnek bizonyul. Elfoglalja Gyulafehérvárát 
s most már kényszeríti a királynét , hogy vele a békéről tárgyal jon. Cas-
taldoval együtt Szászsobes felé indul. Ott azután Castaldo kijelenti a béke 
föltételét : Izabella mondjon le a királyságról és kárpótlásul fia nőül veszi 
Ferdinánd leányát, Johannát (Joan), kivel 100,000 korona hozományt fog 
kapni. Izabella kénytelen engedni, de amikor Enyeden a királyi jelvénye-
ket átadja, a még most is fondorkodó barátnak — ki a koronát szeretné 
őrizni, — szemére hány ja : «nem akarja, hogy egy szerzetos legyen ural-
kodója annak a királyságnak, melyből őt is, fiát is kiforgatta». Sírva 
nyú j t j a át a koronát Castaldonak s másnap beteg fiával Kassa (Cassovia) 
felé indul. I t t várja sorsának jobbra fordulását. Csakugyan az erdélyiek 
vissza is hívják és kikergetik Ferdinánd seregét. Ő lesz Erdély fejedelme, 
de a koronát nem kapja meg, mer t Castaldo Bécsbe küldi. Sheret ine is 
felmegy Bécsbe, ahol találkozik volt jegyesével, meggyőződik hűtlenségé-
ről és belehal lelki fájdalmába. Mariana is megbűnhődik ; saját kezével 
vet véget életének. 

Ennyi a tájékoztató ! Ez előzi meg a költeményt, mely hatsoros stan-
zákban jórészt csakis ismétlése a prózában elmondottaknak. A tör ténet i 
hát teret Hannay nem színezi ki, nem ecseteli hosszasan, újat sem igen 
ad hozzá. Olyan vonás, illetőleg epizód, amelyet a prózai tájékoztatóban 
n e m említett , csupán kettő van versében : a kolozsvári (Colosuar) gyűlés 
megemlítése és Izabella királyné menekülésének ismert jelenete, amint 
Kassára haladva egy tölgyfa alá siet és abba bevési azokat az emlékezetes 
szavakat : Sic fata volunt. Begina Isabella. . . . 

Hannay nem is törekszik arra , hogy az eseményeket csoportosítsa, 
vagy bizonyos költői egésszé kikerekítse. Krónikaszerű szárazsággal sorolja 
fel az adatokat, a történet egyes mozzanatait s közben hosszasan s nem 
egyszer nagyon unalmasan elmélkedik a kötelességről, a szerelemről, fél-
tékenységről, a szerencséről, a házasságról stb. 

Az egész költeményt a bűnbánó Mariana szelleme meséli el. Tőle tud-
juk meg azt is, hogy a kényszerházasság mint idézte elő a szülők ka ta -
sztrófáját is. Anyja, amint a haldokló leányt megpillantotta, i jedtségében 
meghal, atyja pedig minden vagyonát elajándékozván, világgá megy. 

Mariana elbeszélése arra való, hogy Sheretine szellemét kiengesztelje 
és nyngalomlioz juttassa. 

Történelmi adatoknak és hosszas, általános reflexióknak sajá tszerű 
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keveréke ez a verses mű. Se szerkezete, se tartalma n e m vall költői tehet-
ségre. Költői dikciója sem. Legkülönösebb az, hogy H a n n a y az egyszerű, 
szerelmi históriának akkora alapot ker í te t t . A kapcsolat a szerelmes p á r 
tör ténete és az események egymásutánja között oly laza, annyira külső, 
hogy nem tudjuk belátni : mire való ez a nagy megalapozás ? Miért te r -
helte meg a költő az adatok, nevek akkora halmazával versét, hogy prózai 
magyarázatnak kell azt megelőznie ? Talán nem tévedünk, ha azt hisszük, 
hogy Hannay nem akar t eltérni forrásától s nem tud ta belőle kiválogatni 
azt, ami költői alakí tásra alkalmas. Lehet, hogy Sheretine és Mar iana 
szerelmének, sorsának van történelmi alapja, lehet, hogy a szerelmes pá r 
t rag ikuma csakugyan olyanféle összefüggésben volt a magyarországi ese-
ményekkel, amint azt Hannay tudja . Az egész költeményből, hely, idő, 
nevek, epizódok pontos megjelöléséből, hangból ós szerkezetből, — egy-
szóval mindenből csak arra a következtetésre tudunk ju tn i : hogy a vers 
magva, a bécsi szerelmi tragédia n e m a költő sa já t leleménye, h a n e m 
valamiképen kapcsolatban van azokkal a történelmi eseményekkel, melyek-
nek oly nagy fontosságot tulajdonít. 

Ebben a h i tünkben megerősít bennünket az a körülmény is, hogy 
Sheretine történeti személy és csakugyan Castaldoval együtt jött Magyar-
országba. (Istvánffy Miklós : His to r ia rum Liber X I I I . Castaldo seregéről 
szólva : «constabat ex tribus mil l ibus . . . ac equi ta tu Germanico qu i 
Carolo Sirotinio parebat». Később is van szó Sirotinióról. 1724. évi kiad. 
183., 185., 188. 1.) 

Hol ismerkedett meg a skót költő a magyar históriának azon kor-
szakával, amelyről olyan meglepően sokat tud ? E r r e a kérdésre csakis 
nagy általánosságban lehet megfelelni, mert hiszen Hannayról keveset 
tudunk. 

Versei és sonnetjei gyűj teményét Andrew Graynek, «Frigyes cseh 
király generálisának» ajánlja és az ajánló sorokban többek között így 
szólítja meg : when first yon did conduct me to the field . . . (amikor ön 
először vezetett engem csatatérre. . . .) Arról az Andrew Grayről pedig 
tudjuk, hogy 1620 tavaszán kicsi sereggel, nagyobbrészt önkéntesekkel, 
sietett Frigyesnek, a téli királynak, I . Jakab angol király vejének a védel-
mére. Hannay elkísérte Grayt, (Patr ick Hannay. To the Members of t he 
Hunter ian Club. 1875. Bev. 35. 1.) és hihetőleg a rövid hadjárat a lkalmá-
val olvasta azokat az eseményeket, melyeket 1622-ben megjelent költe-
ményében énekelt meg. Valószínű, hogy Is tvánffy históriáját forgat ta , 
mer t költeménye feltűnően hasonlí t Istvánffy elbeszéléséhez. Az is lehet , 
hogy valami kész vers ihlette annyi ra , hogy távoli hazájában Sheret ine 
és Mariana bús szerelmével együtt a magyar zord idők történetét is meg-
énekelte. 

FEST SÁNDOR. 


