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Felmerül a kérdés, bogy ki volt az énekek át írója? Szentmihályi sok 
énekének ma még nem ismerjük forrását; lehetséges, hogy Gyöngyösit közve-
títéssel kapta . A ma ismert nyomtatott és kéziratos énekeskönyvek lajstromá-
ban azonban tudtunkkal egvik ének sem szerepel. Szelepesényi Cuntus Catho-
lici, Buda és Nagyszombat, 1792. kiadásában ugyan a 91. lapon a „nagy-böjtre 
való énekek" között a „Kérlek én fzarándok lelkem" kezdetű ének második 
része úgy kezdődik, mint a mi 3-nak jelzett énekünk (Vétres verítéke után...) 
de a két énekben a kezdőszólamot kivéve semmi további egyezés nincs.7 

A Gyöngyösiből vet t énekek egymásutánja arra mutat, hogy összefüggő 
szövegként kerülhettek Szentmihályi gyűjteményébe s így éppenséggel nem lehe-
tetlen az, hogy maga Szentmihályi volt az átíró. Az átköl tő eljárás ugyanis 
megegyezik az előszavában kifejtett elvekkel (némelly régi Énekek . . . változás 
n é l k ü l . . . meg-hagyattak; némellyek p e d i g . . . meg-hofzfzabbítattak, vagy 
rövidebb fzámba vétettek. Nem külömben, a' melly Verfekben a ' sylabák, vagy-is 
betűik öfzve-foglaláei többek, vagy keveffebbek vadának, meg-jobbitattak)8 s 
más átvételeknél is álkalmazott módszerével. 

Jellemzően muta t j a be az eljárást egy Kájoni-szövegrész átvétele. Az ének 
(Váltságunknak drága ára, feszíttetvén...) 3. verszaka 

Kájcminál: 
Nézzétek keresztény lelkek. 
Mély sebét Jézus szívének, 
Víz és vér foly, 

hogy megtisztítson. 
Lelkünk orvosa 

bűnünket mossa. 
Drágalátos vért 

ád ezért nagy bért, 
Almáért, 

Adám mert sok bűnt reánk mért. 

Szentmihályinál : 
Buzgó szívek szemléljétek 
Jézus sebeit nézzétek, 
íme, azokbul folyik érdemetek: 
lelkünk orvosa 

bűnünket mossa, l 
drágalátos vért, 

ad értünk nagy bér t ; 
mert első Atyánk büntetést ránk mért. 

Akár ismeretlen poéta, akár maga Szentmihályi volt az átíró, az énekek 
mindenesetre érdekesen mutat ják, hogy Gyöngyösi epikus szövegei tovább éltek 
a XVIII . század lírájában. Tési Edit. 

Ossiani részletek Szentjóbi Szabó Lászlónál. 
Szentjóbi Szabó Lászlónak A panasz c. idî ï je Költeményes Munkáiban, 

1791-ben jeleot meg először. „Fordítás-e, vagy szabad átdolgozás a Panasz, 
vagy' talán eredeti munka — írtaim róla ezelőtt negyven éwal — biztosan 
meg nem állapíthattuk, forrására rámuta tn i nem tudunk." Rokon vonásokat 
jelöltem meg Brücknernek egy dialógusában, amely Die Klage Dina's címmel 
egy 1777-iki Musen-Almanachban jelent meg. A gondolatok azonossága., a 
stílus rokonsága volt az, ami figyelemre méltó volt — következtetésemben 

7 Szelepcsényihez ez az ének Kopesányi Mártontól került , v. ö. A keresz-
tyéni tökéletes életre intő elmélkedések, 1634. 47. 1. 

a Szent-Mihályi i. m. IX. 1. 
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ennél nem mentem tovább. „Mintha csak Werther keserveit hallanók niegújra: 
magános panaszok, meg örök könnyhullatás." Akkor nem gondoltam rá, hogy 
alz idillnek néhány részlete csakugyan a Wertherhöz kapcsolódik s azon á t 
Ossiamhoz. Egyéb böngészgetések során most jöttem rá. 

Tudva van, hogy a fiatal Goethe is átesett az Oseian-lázon. Werther-
jével mondat ja el (október 12), hogy „Ossian hat in meinem Herzen den 
Homer verdrängt. Welch eine Welt, in die der Herrliche mich f ü h r t ! " S Werther -
rel ford í t ta t részleteket a szelmai énekekből: Byno és Alpim jelenetét, Alpin 
énekét. A Byno név szerepel A panaszban is (Rinó és Laura) , összevetésük 
vezetett e párhuzamokhoz : 

Vorbei sind Wind und Regen, der 
Mittag ist so heiter, die Wolken tei-
len sich. Fliehend beseheint den Hü-
gel die unbeständige Sonne. 

Süss ist dein Murmeln, Strom: 
doch süsser die Stimme, die ich höre. 
Iis ist Alpins Stimme, er bejammert 
den Toten. Sein Haupt ist vom Alter 
gebeugt, und rot sein tränendes Auge. 
Alpin, trefflicher Sänger! warum al-
lein auf dem schweigenden Hügel? 

I Meine Tränen, Ryno, sind f ü r den 
Toten, meine Stimme für die Bewoh-
ner des Grabes. 

Weine, Vater Morars! weine! aber 
dein Sohn hört dich nicht. Tief ist 
der Schlaf der Toten, niedrig ihr Kis-
sen von Staub. Nimmer achtet er auf 
die Stimme, nie erwacht er auf dei-
nen Ruf. О wann wird es Morgen im 
Grabe? zu bieten dem Schlummeren 
Erwache! 

Enyh az idő, a lágy tavaszi szelek 
szaggat ják a fellegeket és az ég tisz-
tul. Futva süti a borongós nap a lige-
teket. 

Tiszta a te folyamatod ó lassú Pa-
tak! édes a te csergedezésed. De sok-
kal kellemetesébb az az ének, nelyet 
itten körül hallok, a Laura éneke, ki 
a megholtakon kesereg. Szegénynek 
már meggörbült feje a szüntelen való 
búsongásba! veresek szemei a sira-
lomtól. Laura! kedves éneklő! 
miért ülsz itt oly szomorúan e l'üvet-
len par ton! 

Az én könnyeim, Rinó, a kopor-
sók lakosaié. 

Keseregi most Télonnak szerelmese, 
keseregj ; de Télon nem hall tégedet. 
Mély a halottak álma és alacsony az 
ő por párnájok! Ah n-ikor lesz reg-
gel a sírba, hogy azt mondjuk a 
szunnyadozónak: serkenj fel! 

Az éneklő Goethenél férfi, Szabó Lászlónál leány. A tör ténet maga 
egészen eltérő (minden hasonlatosság, hogy az elsiratottnak halála egy 
folyóhoz fűződik, die másként i t t s amott). Az idillnek tárgy szerint nem 
forrása tehát az ossiani részlet, Szabó László csak a kerethez használt 
Ossianból vett mondatokat. Ezeknek majdnem szó szerint való beillesztése 
és a Brückner-féle hasonlatosság együtt igazolja, hogy maga az idill eredeti 
kompozíció. 

Goethe Wertherys volt-e e részletek forrása, vagy Harold fordítása, 
esetleg más német fordítás, nehéz eldönteni. A Werther mellett szól az a 
negatívum, hogy Szabó Lászlónál ezenkívül más Ossian-hatásra nem talál-
tam, holott föltehetni, hogy — ha közvetlenül Ossiant forgat ja — hatása 
erősebben megmutatkoznék. — De ha Goethetői vette is e részleteket: 
tudta, hogy Ossiant fordít. Szentjóbi Szabó László tehát e kis részletekkel 
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Ossian-fordítóink között az első mellé, Batsányi moMé sorakozik föl. Ossianra 
egyébként Ráday Gedeon hívhatta föl a figyelmet, akihez közelebbi szálak 
fűzték. —• Ha GoetJhetől vette e részleteket, a Goethe-fordítók sorában 
Verseghy mellé. 

Gálos Rezsó. 

Garay János „Hunyad kardja" c. balladájáról. 

Verseinek 1843. és 1848. évi gyűjteményét Garay maga rendezte sajtó 
alá; „összes költeményei"-nek 1854-ben, 1860-ban és 1862-ben megjelent 
kiadását pedig barátja, Ney Ferenc. Ezek a Ney-féle kiadások csupán Az Árpá-
dok c. balladasorozathoz, a Szent László c. eposzhoz és az Árboc c. szomorú-
játékhoz adnak jegyzeteket; Garay minden más költeményes munkája magya-
rázat nélkül közöltetett. Az első valóban teljes gyűjtemény csak 1886—87-ben 
jöt t létre: Garay János összes munkái. Teljes kiadás. Sajtó alá rendezte és 
jegyzetekkel kisérte Ferenczy József. 1—5. köt. (Bp., Mehner Vilmos kiad.) 
E gyűjtemény a költő verses és prózai munkáit — kiadatlan kéziratait is — 
tartalmazza. Ferenczy — lírai, elbeszélőd és drámai fajra osztva — kronológiai 
sorrendbe foglalta a 'költemémyeket; a jegyzetekben legtöbbször (de nem mindig) 
közli az első megjelenésre vonatkozó adatokat , az eltéréseket, módosításokat 
és egyéb szükséges tudnivalókat. 

A Hunyad kardja c. balladához (I . köt. 147—9. 1.) Ferenczy a kötet 
végén mindössze a következő jegyzetet fűzi : 

„E költeményének tárgyát is a magyar történetből vette, ahonnan oiy 
előszeretettel merített anyagot mindig. A forma is, melyben írva van, a 
Nibelung-verselés, kedvenc formája voit, melyet senki a magyar költök 
között oly sokszor nem használt, mint Garay." 

E jegyzetek nem sokat mondanak. Annyit mindenesetre elárulnak, hogy 
Ferenczy nem ismerte sem a vers első közlésének idejét és körülményeit, sem 
történeti forrását.1 

A vers elsőízben egy kis 16-odrétű, ill. almaniachformátumú, 24 lap ter-
jedelmű füzetkében jelent meg, melynek címe: Humoristicai felolvasás és 
szavalmányok. A vizkárosult pestmegyei adózónép felsegítésére Frankenburg 
által, 1838. nyárelő 2-dikán tartatott hangászat-szavalási mulatságban elő-
adták. (Pesten, Füskúti Landerer La jos betűivel.) Az alkalmi kiadványt 

1 Dézsi Lajos (Magyar történeti tárgyú szépirodalom, Bp. 11927. 90. 1.) 
szintén forrás megjelölése nélkül említi e balladát, Garaynak „jórészt a török 
hódoltság idejéből" vett „történeti vagy n'ondai tá rgyú" kisebb költeményei 
között, azzal a megjegyzéssel, hogy tá rgya „Básta Gy. korából" való. — Por-
nai Gyula Garay János költészetének forrásai (Bp. 1933 ) с. dolgozata nem tud 
Garay szóbanlevő balladájáról. 


