
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Fehér László balladája. 

Az Irodalomtörténet 1916. évf. 204—205. lapjain A francia Fehér 
Anna címmel egy cikk jelent meg, melynek szerzője egy francia dráma-
kivonat és a Fehér Lászlóról szóló ballada tárgyának hasonlósága alapján 
fölveti azt a lehetőséget, hogy «hátha kiderülne» erről a szép balladánk-
ról is az idegen eredet. «Nem tartom lehetetlennek — úgymond — hogy 
egy szerencsés kutatót a véletlen hozzásegít a Fehér László közvetlen 
forrásához.» Ez a megjegyzés a forráskutatás tudományos technikájának 
és módszeres eljárásának lefokozását jelentené, ha nem tudnók, hogy a 
költészeti motívumoknak és különösen a népköltészetieknek — köztük a 
Fehér László témájának is — ma már nagy tudományos irodalma van, 
annyira, hogy a forráskutatás módszerébe külön tájékoztató bevezetés is 
készült (v. ö. Arnold, Allgemeine Bücherkunde 1910). 

Az alábbiakban a Fehér László balladájának világirodalmi rokonságára 
és ennek a motívumnak népünkhöz vezető útjára szándékozom röviden 
rámutatni. Mindenekelőtt emlékeztetőül szükségesnek tar tom a Fehér 
László (vagy más néven : Fehér Anna) tárgyát röviden megjelölni. Fehér 
László lovat lopott és tömlöcbe kerül. Huga könyörög érte a hadnagynál, 
de ez csak a lány szerelme árán hajlandó megkegyelmezni. Fehér László 
inti Annát, hogy ne higyjen a csalárd hadnagynak, Anna mégis teljeeíti 
a kegyelem föltételét. Másnap azonban bátyját fölakasztva találja. 

Témánk eredete olasz földre vezethető vissza. Érdekes, hogy első fel-
jegyzése magyar embertől való. Erre a följegyzésre Illésy János hívta föl 
1893-ban a figyelmet,1 anélkül hogy a Fehér László balladájával kapcso-
latba hozta volna. Illésy az Orsz. Levéltárból egy latin levélnek fordítá-
sát közli, melyet Macarius József irt 1547 okt. 1-ón Bécsből Sárvárra, 
Vitézlő Pernezith György úrnak. A bécsi diák többek között azt is említi 
levelében, hogy egy «új, de emlékezetre méltó történetecske kereng most 
közöttünk». Elmeséli, hogy egy Milánó melletti városban két polgár 
összeveszett s az egyik megölte a másikat. A gyilkos börtönbe kerül. Szép 
felesége elmegy óletéórt könyörögni a «főbíró»-hoz, «akit ott spanyol 
grófnak hívnak». Ez csak az asszony hűtlensége árán igór kegyelmet. Az 

1 Egy érdekes történet a XVI. századból. Századok 1893. 456—9. 1. 
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ellentálló asszony végre is — rokonsága unszolására — beleegyezik a 
házasságtörésbe. Másnap azonban férjét mégis lenyakazzák. A kétségbeesett 
asszony Don Gonzaga Ferdinánd herceghez, a milánói helytartóhoz fordul 
igazságért. A herceg két hó elmultával vendégségre hívja a mitsem sejtő 
bírót és lakoma után szemére veti álnokságát. Egyszersmind kötelezi őt 
3000 arany jegybérnek lefizetésére és összeesketi őt az asszonnyal. Aztán 
fejét véteti. «Különbözőképen beszélik m á r ezt a történetet» teszi hozzá 
a levélíró. Illésy megjegyzi, hogy ez a történet, «ha meg nem történt, 
bizonyosan egyike azon beszélytárgyaknak, melyek az egész művelt Euró-
pát bejárták» az XVI. században. 

Ehhez a kérdéshez Kropf Lajos sietett hozzászólni.1 Eámutat, hogy 
Macarius levele «a legkorábbi irodalom nyoma annak a történetnek, mely 
Shakespeare Szeget szeggel c. drámájának tárgya». Kropf föl is említi a 
tárgynak egypár világirodalmi változatát, köztük Claude Rouillet Philanire 
(1556) c. drámáját, melyet Benedek Marcell ismertetett (Irodalomtörténet 
1916. 204. L).2 Shakespeare nevével kapcsolatban már forráskutatásnak 
szélesen megmunkált talaján állunk. Magában irodalmunkban Heinrich 
Gusztáv — a ballada említése nélkül — többször is hozzászólt ehhez a 
kérdéshez.3 A külföldi legfontosabb idevágó tárgytörténeti közikönyvek 4 

közül a Fehér László halladáját Kari Simrock 5 hozta kapcsolatba Shakes-
peare drámájával. Ezen az alapon Bodrogi Lajos tárgaalja részletesebben 
a kérdést, főleg Shakespeare drámájának magyar történeti háttere szem-
pontjából.6 

Mellőzve ezt a reánk nézve nem fontos kérdést, hogy a Macarius-féle 
levél históriája csakugyan megtörtént-e, felemlítjük, hogy a második ós 
általánosan ismertté lett irodalmi megörökítése témánknak Giovanni 
Giraldi Cinthio olasz novellaírónak Hecathomithi ovvero Ctnto Novelle с. 
gyűjteményében található, amely Montrealban (Szicília) 1565-ben jelent 
meg. (Későbbi kiadásai : Velence 1566. ós 1574.) Cinthio a következőképen 
adja elő a történetet VIII . dekás 5. novellájában : Vico insbrucki ifjú egy 
lány elcsábítása miatt börtönbe kerül. A szigorú törvény halált szab vét-

1 Névtelenül: A «Szeget szeggel» eredete. Századok 1893. 543. 1. és 
K. L. aláírással: A «Szeget szeggel» meséjének eredetije. U. o. 636. 1. 
Ugyanő németül is ismertette az Illésy közölte levelet : Jahrbuch d. 
Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, 29/30. köt. 1894. 292. s köv. 1. 

2 Rouillet drámájának tartalmát Parfaict is adja : Histoire du Théâtre 
françoise, Paris 1745. I I I . 342. 

3 Ungarische Revue 1893. XIII. köt. 505. 1. ; EPhk. 1905. 820. 1. ; 
EPhk. 1909. 311. 1. és EPhk. 1916. 129. 1. 

4 F. Liebrecht, John Dunlop's Geschichte der Prosadichtungen. Ber-
lin 1851. 276—278. és 493. 1.; John Dunlop, History of prose fiction, 1911. 
II. köt. 199. 1. ; R. Köhler, Kleinere Schriften III . köt. 221.1. ; A. D'Ancona, 
La poesia popolare italiana. Livorno 1906.2 140. s köv. 1. (Idézi a magyar 
balladát is.) 

5 Die Quellen des Shakespeare. Bonn, 1872.' I. köt. 137. 1. Simrock 
a magyar balladát Kertbeny fordításából ismerte (Ausgew. Volkslieder, 
Darmstadt 1851. Nr. 29.) 

6 Shakespeare mirólunk. M. Shakesp. Tár. I. 1908. 182. 1. 
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kére és Juriste, a helytartó, kész végrehajtani a törvényt. A halálraítélt 
nővére, Epitia, azonban elmegy a helytartóhoz, Yieo életéért könyörögni. 
Juriste csak a lány szerelme árán hajlandó kegyelmet gyakorolni. Epitia 
hosszas habozás után és fivére kérésére eleget tesz a bíró kívánságának. 
Juriste mégis kivégezteti Yieot és a holttestet elküldi a lánynak. Epitia 
Miksa császárhoz fordul, aki a helytartót összeesketi a leánnyal, hogy 
azután kimondja rá a halálos Ítéletet. A nagylelkű Epitia ekkor férje 
számára kieszközli a kegyelmet a császártól. 

Cinthio nyomán ez az elbeszélés átment latin, francia ós angol 
novellagyüjteményekbe, amelyeket fölösleges volna mind fölsorolni. Említ-
hetjük a Tragica (1598) c. gyűjteményt,1 valamint Goulart novelláját — 
Histoires admirables advenues de nostre Temps (Paris 1618. I. 22.) — 
melyek az eseményt Comoba és a magyar levéllel megegyezően az 1547. 
évbe helyezik. Itt a gyilkosságért börtönbe jutott férfinak nem a huga, 
hanem a felesége áldozza föl hiába erényét. Ide tartozik a Bouillet emlí-
tett drámája (1556) is : a bíró bűnhődése Cinthio elbeszéléséhez hasonlóan 
történik, a rászedett nő felesége a halálraítéltnek. Shakespeare közvetlen 
forrása úgylátszik George Whetstone volt, aki kettős földolgozásban is 
adja a történetet. Az egyik Heptomeron (1582) c. novellagyűjteményében 

jelent meg, a másik Promos and Cassandra (1578) с. drámája. Ez a dráma 
Corvin Mátyás király korában és egy Julio (Gyula ?) nevű városban 
játszatja a mesét.2 A csábítás miatt halálraítélt neve Andurgio, nővére 
Cassandra, a helytartót pedig ezúttal Promosnak hívják. Whetstone újít 
a mesén, amennyiben nála Andrugio mégis életben marad. A népmeséből 
ismeretes motivuól segítségével történik ez : a könyörületes börtönőr 
ugyanis egy nemrég kivégzett gonosztevőnek a fejét mutatja föl Andrugioó 
helyett a bírónak. Maga Promos is életben marad — miként Cinthionál — 
a lány közbenjárására. 

Shakespeare (Measure for Measure, 1604) még egy újítást visz a 
tárgyba, egyeiterjedt világirodalmi motívumot, a nőcserét (v. ö. EPhk. 1916. 
102. 1.) Evvel megmenti a leány (Izabella) erényét és csökkenti a helytartó 
(Angelo) bűnösségét is : Izabellát ugyanis a váltságdíj fejében ígért éjsza-
kán a helytartó tudta nélkül ennek jegyese, Mariana, helyettesíti. így 
a darab kettős, sőt hármas házassággal végződhetik. Claudio elveheti 
az érintetlen Júliát, Angelo kénytelen visszatérni elhagyott kedveséhez 
Marianához, Izabellát pedig a jóságos herceg kéri nőül, aki maga intézte 
inkognitóban a tragikus bonyodalom kedvezőre fordulását. A oselekvény 
helye Shakespeare «vígjáték»-ában : Bécs, ahol ő a magyar király szék-
helyét képzelte. 

Már Shakespeare drámájával kapcsolatban fölmerült egy magyar-
országi népmonda, melyet állítólag — A. H. von Osztója szerint3 — Kassa 

1 Tragica sive tristium historiarum de poenis criminalibus et exitu 
horribili eorum qui . . . libri II. Islebiœ 1598. lib. I. p. 107. 

2 Whetstone-t magyar tárgyánál fogva említi Fest Sándor : Ungarn in 
der engl. Literatur (Ung. Bundschau 1914. évf. 901. L). 

3 Zeitschrift f. vergl. Literaturgeschichte VII. köt., 1894., 223. JL 
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környékén mesélnek a tótok. E monda szerint Kassán egy fiatal nemest 
halálra Ítéltek, mert egy városbeli polgárleányt elcsábított. Az elitéltnek 
nővére könyörögni megy a bíróhoz, aki hajlandó is kegyelmet adni, ha 
leány a legközelebbi éjszakát vele tölti. A leány estig gondolkozási időt 
kér és az elcsábított polgárleányt keresi fel, hogy szemrehányásokkal 
illesse őt fivérének halálos veszedelembe hozása miatt. Este aztán vissza-
tér a bíróhoz és nála tölti az éjszakát. Közben a polgárleány megtudja, 
hogy Mátyás király Lengyelországba készül és Rozsnyóban szállt meg. 
Odasiet a király elé, aki értesülve a történtekről, Kassán terem és meg-
lepi a bírót az elitólt nővérével. Rögtön összeesketi őket, az ifjúnak pedig 
megkegyelmez és a polgárleányt hozzáadja. Ez a monda bizonyára valami 
irodalmi hagyományra megy vissza, szerencsés kimenetével a Whetstone-
Shakespeare-féle típusba tartozik. Whetstone drámájával egyébként Mátyás 
király személye is közös. Mátyás szerepeltetése hazai népmondában nem 
lop meg bennünket, hisz alig volt anekdotta és história, amit nálunk az 
irodalom vagy maga a nép ne hozott volna Mátyás királlyal kapcsolatba. 

Megemlíthetjük, még, hogy Sardou drámájának (1887) és Puccini 
operájának (Tosca 1903) tárgya is ide tartozik. Ujabban nálunk Gárdonyi 
Géza csinált drámát a balladából (Fehér Anna). 

A népköltészetben előforduló hasonló tárgyakra nézve Vikár Béla 
(Nópkölt. Gyűjt. VI. köt. 1905. 376. 1.) utalt Hermann Antal egyik cikkére.1  

A Hermann idézte népdal-változatok azonban egy tágabb témakörbe tar-
toznak. Ezekben arról van szó, hogy egy börtönbe jutott legényt csak a 
kedvese tud kiváltani, sokszor ez is csak a jelképes «mennyasszonyi 
koszorú» elvesztése árán (pl Simrock, Die deutschen Volksbücher, VIII. 
köt. 31. sz. : «Der Edelmann und der Schäfer»). Hermann maga is szembe-
állítja velük a Fehér Annát, melyhen a lány önfeláldozó cselekodete egy 
mélyebb erkölcsi fölfogás alapján nem jutalmat érdemel, hanem tragikus 
kifejletre vezet. A Simrock-idézte népballadák között azonban megtalál-
juk a Fehér László közvetlen rokonait. 

Ott van mindjárt egy katalán népballada 2 — La Dama de Reus — 
melyben egy nemes asszony a várkapitányhoz megy, hogy fogságba jutott 
férjének szabadulását eszközölje ki. A kapitány meglágyul a kérésre — 
Simrock itt joggal feltételezi néhány sor elveszését, . amelyek az asszony 
hűségének cserébe adásáról szóltak — és másnapra mindent megígér. Másnap 
azonban az asszony mégis kénytelen végignézni, hogy férjét a vesztőhelyre 
hurcolják. A magyar ballada cselekvényóvel teljes párhuzamba egy velencei 
olasz népdal3 állítható, melynek címe : La povera Cecília. Az olasz 
szöveget magyar prózai fordításban közlöm : 4 

1 Wer liebt mich ? Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn I. köt. 
1887. 46. 1. 

2 F. Wolf, Proben portugiesischer und catalanischer Volksromanzen 
Wien, 1856. 143. 1. (Simrock hibásan 175. lapot idéz). 

3 Volkslieder aus Venetien. Gesammelt von G. Widter, herausgegeben 
von A. Wolf, Wien 1864. Nr. 85. 

4 Hálás köszönettel tartozom Dr. Zambra egyemi lektor úrnak, aki a 
velencei nyelvjárású szöveg fordításában segítségemre volt. 
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A szegény Cecilia. 

«Mi bajod, ó Cecilia, 
Hogy nem tudsz aludni ?» 
««Fáj a szivem, úgy, hogy 
Érzem halálomat.»» 

A szegény Cecilia 
Siratja férjét ; 
Börtönbe vetették 
És ott majd kivégzik. 

«Ne sírj, ne sírj Cecilia ; 
Én meg fogok tenni mindent ; 
Ketten vagyunk kapitányok, 
Aludj, akivel akarsz, 
Mert így meg fogod menteni férjed 

[életét.» 

««Hadd menjek a börtönbe, 
Megmondani az ón férjemnek, 
Hogy meg legyen nyugodva, 
Mert ma este itt leszek.»» 

« «Férjem, társam, 
Egy kegyet kérek tőled.»» 
«A kegy legyen megadva, 
Mondd, mit akarsz.» 

««Ha alszom a kapitánnyal, 
Megmentem az életedet.»» 
«Menj, menj, Cecilia, 
Mit bánom én ? 
A becsület, amit így szerzel, 
Azt te viseled magad.» 

Éjjel egy órakor 
Cecilia odament (a kapitányhoz) 
S így éjfélkor 
Cecilia sóhajt egyet. 

«Aludj, aludj, Cecilia, 
Ne sóhajtozz így.» 
S így reggel Cecilia 
Fölkelt. 

És aztán, hogy fölöltözött, 
Az erkélyre megy 
Hát ott látja férjét 
Lógni az akasztófán. 

««Ó te kedves kapitány, 
így megcsaltál engem, 
Elvetted becsületemet 
És férjem életét is.»» 

«Ne sírj, ne sírj, Cecilia, 
Én megteszek mindent, 
Ketten vagyunk kapitányok, 
Ahhoz mégysz, akihez akarsz.» 

««Nem akarok két kapitányt, 
Ellent fogok állani, 
Veszem a rokkát és orsót 
És így maradok. 

A legmagasabb ágakon, 
Ahol a madár dalol, 
Nem akarok kapitányokat, 
Ott majd megélek én is.»» 

Ehhez a népdalhoz Wolf a jegyzetekben (108. 1.) még egy lombardiai 
balladának olasz tartalmi kivonatát is közli. Ez a prózai kivonat magyar 
fordításban így hangzik: «Cecília, a szép Cecilia, sír éjjel ós nappali 
Siratja a férjét, akit halálra Ítélnek. Elmegy a parancsnokhoz a piacra 
aki felel neki: ,Kezedben áll a megváltása, egy éjszakát (tölts) velem. 
A leány visszamegy a fogolyhoz : elmondja a történteket ; és a halál 
félelme hitványul megadatja a férjjel a beleegyezést. Mikor éjfél lett, Cecilia 
fölsóhajt. A dölyfös (parancsnok) kérdezi őt, miért sóhajt és ő feleli, hogy 
a férjére gondol. Amaz vigasztalja őt, de reggel, mikor kinéz a balkonra, 
látja az akasztófán holtan függni a férjét, akit az ő gyalázata nem men-
tett meg. És ő elkeseredésével és gyalázatával fut és f u t . . •» Világgá 
szalad. 

D'Ancona (i. h. 141. 1.) még több olasz változatát ismeri ennek a — 
szerinte is igen régi, legalább háromszáz éves — dalnak : Ferrara, Como 
ós Nápoly vidékéről, valamint Szicíliából és Dalmáciából. De nekünk 
ennyi is elég hogy kialakuljon előttünk annak a világirodalmi tárgy-
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típusnak a képe, melybe a Fehér László változatai beletartoznak. Egy 
legény fogságba kerül. A román balladában nincs megnevezve a fogságba 
jutás oka, Bouillet sikkasztást emlit, Macarius levele és Goulart gyilkos-
ságot mond, Cinthio, Whetstone, Shakespeare és a hazai — egyébként 
ellenőrizhetlen hitelességű — tót monda csábítás vétkével terhelik a fog-
lyot, hogy így előre is igazolják a kivégzésük erkölcsi szükségét, melyet 
egy újabb csábítás önfeláldozása már nem akadályozhat meg. A magyar 
balladában igen jellemző [couleur locale, hogy Fehér László lovat lopott 
és ezért kerül tömlöcbe. A fogolyért vagy a felesége, vagy a nővére áldozza 
föl erényét. Valamennyi változatban megnyeri ehhez a fogoly engedé-
lyét — még Shakespeare hősében is legyőzi a becsületérzést az életösz-
tön — egyedül a magyar ballada hőse kísérti meg lebeszélni húgát a 
hasztalan áldozatról. A fogolyra az összes változatokban halál vár, ami 
által a nő önfeláldozása tragikussá válik, csak Shakespeare ad ezúttal — 
Whetstone nyomán -— regényes játékot, melyben nem vonja le a témából a 
tragikus következményeket. Az olasz, francia és angol irodalmi feldolgozások 
kibontakozásul még fölléptetik a büntető igazságszolgáltatást, mely a bírót 
a kényszerházasság után lefejezteti, több helyütt azonban (Cinthio, Shake-
speare stb.) a kényszerházassággal kegyelmet is oszt neki. A Fehér László 
e tekintetben az ismertetett külföldi balladákhoz áll közel, a leány kiját-
szott, de bűnös önfeláldozása ezekben sem talál bosszuló igazságszolgál-
tatásra és a ballada disszonáns hangokkal, Fehér László ban átokkal 
végződik. 

Forrásról itt nem lehet szó, — amint Benedek Marcell föltételezte — 
hisz a népballada nem úgy keletkezik, hogy közvetlenül egy idegen 
balladát lefordít a nép. De a motívumok vándorolnak egyik néptől a 
másikig, szájhagyományból a műköltészetbe és műköltészetből megint 
lejutva a nép ajkára, amint a Gesta Romanorum példáinak történetén lát-
hatjuk. Semmiesetre sem valószínű az a föltevés, hogy a Fehér László balladája 
nálunk önállóan, valamely hazai esemény hatása alatt keletkezett volna. 
Ennek ellene mond az idegen, népi és irodalmi, változatok nagy száma, 
valamint a történet különössége is, melyet — egy eset alapján —• már a 
XVI. században följegyzésre méltónak tartottak. Azóta hasonló esemény-
ről nincs följegyzés és ha az élet szolgáltat is példát a szerelem közben-
járó hatalmára, az elitélt ennek ellenére is megtörténő halála a motívu-
moknak olyan halmazását mutatja, mely vagy költői fantáziára vall, vagy 
csak igen ritkán fordulhatott elé és így mindkét esetben visszamutat a 
XVI. századi Olaszországba. 

A Fehér László balladája egyébként is mindenesetre régi tulajdona 
népünknek. Vikár Béla — egy kifejezése, a «Vig-Egör» [ = vég Eger] alap-
ján — a török hódoltság korába teszi e balladánk eredetét.1 Ez megegye-

1 Ennélfogva tehát a «Fehér László» lenne az első «shakespearei 
drámai anyag» irodalmunkban. V. ö. Biedl : Shakespeare és a magyar iro-
dalom (1916., Magyar Kvtár 824 sz.) 7. 1. 
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zik azokkal a körülményekkel, melyek a fentiek alapján témánk vándor-
lását elénk tárják. 

Kiindulópontja e témának talán valami valóságos esemény lehetett, 
mely egyes változatok szerint 1547-ben Comóban történhetett. Tudjuk, 
hogy Mocarius József még 1547-ben megírja Sárvárra az érdekes históriát, 
ez magában is elég közvetítője lehetett a tárgynak. De ez nem az egyet-
len lehetőség. Nyugaton 1547 óta kettős ágban öröklődött tovább ez a 
motívum. Az egyik ág az irodalomban Shakespearehöz vezet. A másig ág. 
szintén Olaszországból kiindulva, a nép között tartotta fönn verses formá-
ban négy századon keresztül az egykori állítólagos esemény emlékét. 
Hozzánk népi úton is eljuthatott a téma. Mindenesetre van annak bizo-
nyos általánosabb jelentősége, hogy ez az olaszoknál szóbeszédként, nép-
dalban és novellában élő mese az angol irodalomban Shakespeare-dráma 
lett, nálunk magyaroknál pedig népballada, 

ZOLNAI B É L A . 

Ilosvai elveszett históriás éneke. 

Hosvai Péter ránkmaradt, Nagy Sándorról szóló verses históriájában 
(.História Alexandri Magni, 1548.) azt állítja, hogy e tárgyat már egyszer 
földolgozta. Ugyancsak fölemlegeti későbbi Ptolemeuskban, hogy Nagy 
Sándorról már «sokszor» szólt. Ebből joggal következtették, hogy Ilosvai-
nak 1548 előtt volt egy verses históriája, mely Nagy Sándorral foglalko-
zott, de elveszett.1 Kérdés azonban, mi késztette Ilosvait arra, hogy e tárgy-
gyal kétszer is foglalkozzék ? S mivel ránkmaradt Sándor-históriája (1548.) 
Curtius Bufus történetének fordítása, vájjon honnan merítette az elveszett 
krónika anyagát ? Nem fordíthatta-e le benne talán az akkor nagyon nép-
szerű latin Sándor regényt, melyet egy századdal utóbb Haller ültetett át 
irodalmunkba ? Némi világosságot derítenek a kérdésre magának Ilosvai-
nak szavai. 

A Curtius-fordításban ennyit árul el : 

Jóllehet nagy sokat szóltunk Sándorról, 
Ü szerencséjéről, birodalmáról, 
De bévebben szóljunk nagy hata lmáról . . . 

Annyi bizonyos, hogyha most (1548.) hévebben akarja tárgyalni, akkor 
az előbbi, elveszett históriában rövidebben foglalkozott vele, s így a «nagy 
sokat» nem épen sokat mond. 

Többről nyújt fölvilágosítást a Ptolemeus első szakasza : 

Sokszor szóltunk a régi nagy időkről, 
Kíváltképen világbíró Sándorról, 
Círus királyról, Nebukadnezárról, 
Ezek után meglőtt jeles dolgokról. 

1 Toldy Ferenc. A magyar költészet Zrínyiig. Pest. 1854. — Szilády 
Áron, B. M. К. T. IV. : 313. 
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I t t nyilván nem több önálló széphistóriára céloz, hanem egy össze-
függő világtörténeti kompilációra, mely a babyloni, perzsa, macedón biro-
dalom történetét és az utána «meglőtt jeles dolgok»-at (a római biroda-
lom történetét) foglalja össze. S ez nem más, mint a középkori irodalom-
nak egy kedvelt témája, a négy monarchiáról, melyet a XYI. századi ma-
gyar irodalomban ketten is fölhasználtak : Dézsi András rövidebben érinti,1 

hosszabban tér ki rá Batizi András.2 E történeti kompiláció alapja a bib-
lia, Dániel könyvének П . fejezete. Nabukodonozor király álmot lát, egy 
kőszobrot, melynek feje arany, melle és karja ezüst, hasa és combja réz, 
lába vas ós agyag. Dániai jóslata szerint ez a babyloni és az utána követ-
kező világbirodalmakat jelenti, melyeket a középkorban már könnyű volt 
néven is nevezni : 

Babilóniai első birodalom, 
Másik persiai jeles birodalom, 
Harmadik utánna az gereg császárság 
És ezek elmúlván római császárság. 

Babiloniában Nabugodonozor, 
Persiában Cyrus és Dárius császár. 
Az Geregországban világbíró Sándor, 
Bómában Julius és Augustus császár.3 

Ilyenféle, a négy világbirodalomról szóló elmélkedés keretébe illeszt-
hette Ilosvai is első Sándor-históriáját. Ez első, elveszett földolgozása tehát 
nem volt önálló Sándor-krónika, hanem egy nagyobb világtörténeti kompi-
láció a négy monarchiáról, melynek egyik fejezete Nagy Sándorról szólt, 
így érthető meg, hogy nem tárgyalta «bévebben,» s hogy később mégegy-
szer kedve támadt önállóan is földolgozni Yilágbiró Sándor történetét Qu. 
Curtius nyomán. 

KIRÁLY GYÖRGY. 

Gvadányi-reminiszcencia Arany Toldijában. 

Tudjuk, hogy Arany legelső gyermekkori olvasmányai közt említi 
Gvadányit. S tudjuk, hogy a mikor megrajzolja Gvadányi írói arc-
képét, legfőbb költői érdeme gyanánt azt jelöli meg, hogy neki 
«olyasmi sikerült, a mi egynek sem haladottabb kortársai, egynek sem 
összes magyar elődei közül : csupa képzeletből egypár alakot terem-
teni, mely, mint kicsinynek nagynak ismerőse, nemzedékről nemze-
dékre fönmaradjon.» S ennek az elhitetésnek egyik eszközét a környezet 
biztos rajzában látja. «Hol az apró körülmények ennyire egyeznek az előt-
tünk ismeretes valósággal, szinte lehetetlen, hogy a bennök járó-kelő egyén 
ne legyen valódi.» 

1 Meglőtt és megleendő dolgoknak teremtéstül fogva mind az ítéletig 
história, 1544. (B. M. К. T. I I : 95.) 

2 Világ kezdetitül lött dolgokról, 1550 előtt. (B. M. K. T. Y : 12.) 
3 Batizi i. m. 97 sor sk. 
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Nem érdektelen ennek a két nyilatkozatnak a világánál egymás melle 
állítani Rontó Pál keresztelői lakomájának az előkészületeit azzal a «hű-
hó»-val, a hogyan Toldi György számára készül a lakoma. 

Bontó Pál 1816,-i pozsonyi kiadása szerint idézem Gvadányi leírását : 

Aztán hat falusi gazda-asszonyokat 
Sütni-főzni kik jól tudnak, ollyanokat 
Híván, kamaráját mindjárt felnyittatta, 
Hogy azt ne kíméljék, nékiek mondotta. 
Azoknak ketteje a kalács sütéshez 
Hozzá fogott, négye pedig n főzéshez. 
Sütöttek az elsők szép fejér czipókat, 
Fonott kalácsokat, lángost, vakarókat. 
Száma nem volt a sok káposztás rétesnek, 
És kapros túróval megtöltött bélesnek. 
Tekenők tölték meg mákos kalácsokkal, 
Bántott csőregókkel és lelkes fánkokkal. 

A négy szakácsné is kelt, járt, forgott, sürgött. 
A sok vagdaló kés s főző kanál csörgött. 
Ki lúdat, ki pulykát, ki kappant mellyesztett, 
Ki malatzot szúrván, abbul vért eresztett. 
Két fülű fazékba káposzta rotyogott, 
Püfögött a kása, fele lepotyogott. 
Egyik a kappanhoz metélt tészta laskát, 
Más is azt sikárlott, ha majd csinál táskát. 
Harmadik bosporba foghagymát aprított, 
Negyedik espéknek szalonnát hasított, 
Mert paczalt, bárányhúst ezzel készítették, 
A törött lébe is ugyaneztet tették. 
Gyenge báránykákat készítek tárkonyai, 
Az apró csibéket, mint szokás, czitrommal. 
A disznó lábakbul főztek kotsonyákat, 
Tálaltak két lapos tálra tarhonyákat. 
Egyikbe egy sóldart vagdaló késével 
Feldarabolt s főzte aztat kaszás lével, 
Borjú fő tejfeles ós zsemlye koczkával 
Készült, s a disznó fő eczetes tormával. 
Ludas kása is volt, csirkék köszmétével, 
Egypár hizlalt réce főtt fekete lével. 
Minden étel vala jól megsáfrányozva, 
Némely megzsályázva, vagy rozmaringozva. 

Disznó oldalasnak a zsírja lecsorgott, 
Malacz, melyet nyársra vontak, frissen forgott. 

Ez a leírás tagadhatatlanul emlékeztet a Toldi II. énekének első har-
madfél strófájára. Mind a kettő egy-egy régi-módi magyar falusi lakomára 
való készülődés annak jellemző vonásaival, tehát bizonyos egyező részle-
tekkel. Legszembeötlőbb ez a találkozás a sürgés-forgásnak a konyhán, a 
sok szakácsné szapora munkájának a leírásában. (V. ö. A négy szakácsné 
is . . . kezdetű 10 sort, Toldi I I . énekének 9,—20. sorával.) Arra természe-
tesen egyáltalában nem szorult rá Arany, hogy egy ilyen jelenetet Gva-
dányi szemével lásson. Csak a magáét, a mely százszorta jobban meglátta 
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az élet képeiben a jellemzőt, kellett kinyitnia. Nem is lehet tehát arról 
szó, hogy Gvadányi leírása egészben vagy részeiben vezette volna Arany 
fantáziáját, csakis arról, hogy indítást adhatott neki egy ilyen fajta jele-
net beszövésére a maga költeményébe. Hogy mennyire helyén való ez ott, 
a hol van, milyen szervesen beleilleszkedik az egészbe, milyen találóan van 
fölhasználva jellemzésre, motiváció-előkészítésre, arról persze nem is kell 
szólanunk. Hogy kiszakítva az egészből, magában is sokkal művészibb, 
mint a Gvadányié, az is magától értetődik s első pillantásra szembe ötlik. 
Mennyivel több az élet az egész jelenetben ! Nemcsak a sütő-főző asszony-
nép sürög-forog, csörömpöl, mint Gvadányinál, hanem a halálra szánt 
négylábú és szárnyas-had riadt lármája is belevegyül a hangzavarba. Még 
a kútgém is megelevenedik. Művészi, a hogyan a hazafelé ballagó Toldi 
előtt kibontakozik az egész mozgalmas, lármás kép. S az egészet bera-
gyogja Arany játszi humora. S mindezt a többet sokkal kevesebb szóval 
adja. Gvadányi a maga elvéhez képest, hogy «több szavakkal jobban, velő-
sebben is lehet egy dolgot nem csak kimondani, de Poësisi természetét 
is ízléssel kitalálni», valósággal belevész az ételek roppant tömegébe. 
A föntemlített 10 sort leszámítva nem is annyira arra veti a súlyt, hogy 
hogy készült, hanem hogy mi készült. Úgyhogy, ha jellemző is a magyar 
eszem-iszom természetre az ételek végnélküli száma, leírásuk mégis inkább 
szakácskönyv-tartalomjegyzéknek illenék be, mint poézisnak. 

B r . PODMANICZKY PÁLNÉ. 

Vörösmarty Petikéje. 

Gyulai Pál a Vörösmarty összes munkáinak teljes kiadásához írt jegy-
zeteiben ennyit jegyez meg e költemény tárgyáról : «Vörösmarty e vidor 
s ártatlan költeményt Megyerinek egy nem épen tisztességes adomájából 
•dolgozta.» (I : 422. 1.) Hogy mi volt Megyeri adomája, nem tudjuk, azon-
ban Vörösmarty költeményének alapgondolata nem ismeretlen a népköl-
tészetben. Egy régi francia népdalban (Ma fille, veux tu un bonnet) egy 
leányról van szó, akinek anyja előbb egy sapkát, azután bokrétát akar 
adni, de nem kell neki ; mikor azután férjet ajánl, ez már kell. Ugyanez 
a gondolat van meg egy német népdalban (Spinnerlied. Spinn, spinn meine 
liebe Tochter), valamint ennek rajnamelléki változatában (Modder, ech 
well en Ding han) s egy flamand népdalban is (Zeg, kwezelken, wilde gy 
dansen ?). 

BALASSA JÓZSEF. 


