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Ezeken kívül még egy kifejezést vehetett Thaly ebből az 
énekből: az „elhiszi magát" szólást elbizakodik jelentésben. 
De ezt már nem az Ocskai-balladában használja fel, hanem 
testvérkölteményében, az Esztergom Megvételéről írottban 
(Odafent az tokos csak elhivé magát) és a Riedl á l ta l szintén 
vitássá tett Bezerédi nótájában (bolond ésszel a rác ma-
gát elhivé). Nevezetes, hogy Thaly ezt a kifejezést szokatlannak 
t a r t j a és magyarázza. 

Azt hisszük, hogy a fentebb idézett négy végső sor az, 
ami az egész Ocskai-költemény magva, kristályosodási köz-
pontja . Ez volt az az alapgondolat (az áruló szörnyű halála 
mindenkinek intő példakép álljon, az árulónak büntetése a 
síron túl sem szűnik meg), melyhez íródott az egész költe-
mény. A gondolatot is, az azt kifejező szóbeli anyagot is a 
Bocskay-korabeli énektől vette Thaly. 

K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 

Apokrifák kódexeinkben. 
Az apokrif könyvek — vagyis a Szentírásba föl nem vett bibliai tárgyú 

iratok — régebben a mainál nagyobb szerepet játszottak a keresztény egy-
házban. 

Az apokrifák egyes részletei bejutottak kódexeinkbe is. Horváth Cyrill 
az Irod.-tört. Közi., 1895. évf., 56—62. 1., kimutat ja egy-egy ó- és újszövet-
ségi apokrif iratnak, a Vita Adae et Evae- és az Evangelium Nicodemi-nek 
részleteit kódexeinkben. Az előbbiről szól még részben Katona Lajos érte-
kezése: A Teleki codex legendái. (Bp., 1904, 17—23. és 70—80. 1.) 

Egy harmadik, eddig tudtommal nem közölt apokrif kódexforrásra 
mutathatok i t t rá. A Winkler-kódex 280—5. lapjai (Nyelvemléktár, II. k„ 
177—8. 1.) közlik Abgar edessai király levelét Jézushoz és ennek válaszát. 
Ezt a nevezetes újszövetségi apokrif i ratot — az egyetlen magának Jézus-
nak tulajdonított írásművet — a IV. század első felében élt Eusebius caesa-
reai püspök közli História ecclesiastica c. műve I. könyve, 15. fejezetében. 
Űjra közlik a modern apokrif-gyűjtemények, így Fabricius: Codex apocryphus 
Novi Testamenti, az I. rész 316. lapján. A fordítás eléggé hű; de Eusebius 
nem tartalmazza a kódexünk 283. lapján előadott Krisztuskép-csodát. 

Hajnóczy Iván. 
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Iréné tárgytörténetéhez. 
Annak a — kegyetlen szultánról és a szép görög leányról szóló •—-

megható 'történetnek, mely az összehasonlító irodalomtörténetben röviden 
csak Iréne-novella néven ismeretes, s egyike a külföldi szépirodalom sokszor 
feldolgozott témáinak, végső forrása tudvalévőleg a XVI. századbeli olasz 
Bandello Novelle с. gyűjteménye. Mikes Kelemen valószínűleg francia for-
dítás alapján kivonatolta és vette bele Törökországi Levelei-be. 

Király György egyik szép dolgozatában (Egy. Phil. Közi., 1909., mely-
hez később Klimkó Károly és Turóczi József is szolgáltattak adalékokat, 
1. u. o., 1910. és 1914.), — Heinrich Gusztáv egybeállításának kiegészítéséül 
—, a német öftering Mihály két értekezése nyomán családfát is szerkesz-
tet t a tárgynak az európai irodalomban való elterjedéséről. Ugyanitt a 
magyar feldolgozásokra is utal. E sorozat pótlásául említhető meg, hogy 
az eddig ismert novellisztikus és drámai alakításokon kívül van még egy 
kisebb verses feldolgozása is e tárgynak Erini címen Lukács Ödöntől (1843— 
1896). E költemény, mely a szerzőnek „Kisebb versei" közt, Nyíregyházán, 
1872-ben „ballada"-ként jelent meg, tizenkilenc négysoros strófára terjed. 
A kétütemű, félrímű sorokból álló szakok oly módon vannak szerkesztve, 
hogy a nyolctagos harmadik sor kivételével a többiek hatszótagúak. 

Tartalma az, hogy Mohamed haragszik a görög főváros ostromának 
sikertelensége miatt. A rettegő nagyvezér engesztelésül egy szép gyaur 
leánnyal kedveskedik neki. A szultánt annyira elbűvöli Erini szépsége, hogy 
három napra szinte megfeledkezik a harcról. Mikor ezért a sereg lázongani 
kezd, Mohamed kissé színpadias ünnepélyességgel sátra elé vezeti szerelmesét 
és hogy szenvedélye fölötti győzelmének bizonyságát adja, katonái szeme 
lá t tára sajátkezűleg fejezi le a leányt. 

A tárgy ismertebb magyar feldolgozásai ezek szerint, időrendben most 
már így következnek egymásután: 

1. Arkosi Benedek: Imádságos könyv. 1660-ból [a székelykeresztúri 
gimnázium kéziratos példányában], — 2. Mikes Kelemen: 1725. szept. 7. 
[LXIII. levél. Bandekouch Boisteau-féle francia fordítása nyomán], — 
3. Taxonyi János: Az emberek erköltseinek és Isten igazságainak tüköréi. 
Győr, 1740. II. köt., 407 1. [Erkölcsi példa Nattenhaus kapucinus szerzetes 
prédikációi nyomán]. — 4. Hatvavy Pál: Némely feljegyzésre méltó tör-
ténetek. Kassa, 1796. 184 1. — 5. Bólyai Farkas: Mohamed. Tragédia 3 felv. 
(az ö t szomorújáték c. kötetben). Szeben, 1817. [Hammer-Purgstall német-
nyelvű török története nyomán]. — 6. Kisfaludy Károly: Irène. Szomorújáték 
5 felv. Pest, 1820. [Bólyai F. Mohamed-je, Voltaire Zayré-ja és Fessier 
Ignác történelmi műve felhasználásával]. — 7. Lukács Ödön: Erini. [V. ö. 
L. ö. : Kisebb versei. Nyíregyháza, 1872. 33—6. 1.] 

Baros Gyula. 


