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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. 
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Frankenburg „Gróf Zichy Ferdinándné született Széchenyi Zsófia grófnőnek" 
(Széchenyi István nővérének) ajánlta.2 

Frankenburg a füzetben Életképek-béli két munkatársának egy-egy versét 
közli (Garay szóbanlevő balladáját és Kunoss Endre A kereszt c. románcát), 
majd pedig sa já t humoreszkjét, melynek címe: Változatok azon themára: Jó 
a remény s emlékezet, Ha hit s szeretet jégre vezet. 

Garay balladája tehát az 1838-i árvízkönyvek egyikében jelent meg elő-
ször. (Csak mellékesen említem, hogy a Kontot is 1838-ban írta.) 

A. költő a Báthory Zsigmond korabeli Erdély gyászos eseményeit idézi 
föl. Básta egyik hajdúja a gyulafehérvári székesegyház kriptájában kirabolja 
Hunyadi János sír ját ; ellopja a hős kard já t abban a hiszemben, hogy nagy 
jutalmat kap érte. Hazamenet felajánlja Orsi Péter esztergomi kapitánynak, 
ez azonban a szent hamvakat meggyalázó sírrablót halállal bünteti s a ka r lo t 
a Dunába veti, hogy senki ne illethesse többé. 

A ballada Bethlen Farkas erdélyi történetéből meríti tá rgyát . Bethlen 
Farkas munkája (História de rebus Transsilvanicis) Benkő József-féle szebeni 
kiadásának (1789) V. kötetében, ill. ennek XI. könyvében foglalkozik ez ese-
ményekkel. Rudolf 1601-ben Erdélybe küldi Bástát . Básta és Mihály vajda 
kegyetlenségeinek felsorolása u tán következik a 33—35. lapon Garay balla-
dájának forrása, mely szószerint így hangzik: 

. . . sepulchra non solum privatorum, verum etiam Principum & Kegum 
aperuerunt, ex iisque quae non in pnlverem redacta fuerunt, extraxerunt, 
spoliaverunt, & humi abjecerunt, aliaque net'anda patraverunt. Sed hic unum 
inter alia de íacinoribus Hajdonum notabilc oeourrit, quod silentio praeterire 
non possumus, quin id referamus; nimirum, quod quidam Hajdonum tumbam 
Joannis Hunyadi Hectoris quondam Pannoniéi, Patris vero Mathiae Corvint 
Regis llungariae, in Templo majori Albae Juliae conservatam aggressus. ea 
confraota, non tantum alia ornamenta, sed Sceptrum etiam eximii pretii, 
quod cum ipso erat reconditum, abstullt, illudque, sueeessu temporis ex 
Transsylvania in Hungáriám regressus, I'etro Orsi Capitaneo Strigoniensi, 
viro in Malefactores severo, detulit, inquiens: En accipias Sceptrum hoc, 
quod fuit Insignis quondam Ducis £• Celebris Mártis Hungarici, Joannis 
Hunyadi, de cujus manibus Ultid eripui; de quo dum animo volverem, cut Hlud 
deferre deberem, neminem dignum judicavi, qui hoc gestaret, praeter te, 
cujus virtutes militares omnibus sunt bene notae. Cui Petrus Orsi inquit: 
Quomodo tu mihi persvadere poteris, Sceptrum, quod praesentas, fuisse 
Augustissimi illius Herois? Tum ille advocavit très ex Commilitonibus suis, 
qui aff irmarunt, se spectatores rei ejus fuisse, dum illud ex tumba Joannis 
Hunyadi in Transsylvania Albae Juliae extraxisset. Hoc audito Orsius sie 
iilum affa tur : Boni sane consulo. Amice, quod e terra tarn longiqua Sceptrum 
hoc mihi adferas, meque illo condecores. Recepto autem illo addit: Caeterum 
quia tanti Principis Sepulchrum violare, & pios ejus manes turbare es ausus, 

2 A dedikáció e szavait ugyanazon lap verso-ján Frankenburg egy kis 
distiebonos verse egészíti ki: 

Mély sebeit gyógyítni hivém a mindene vesztett 
Népnek, s hajiokiban kelteni égi derűt.: 

Ámde felejtem a kis erőt, mely célomat érni 
Tiltott, bár ha szilárd volt, is a hű akarat. 

Lengj TE, nemes lettben gazdag mint angyal előttem, 
Hogy nagy erényednek fénye új í t sa erőm. 

Frankenburg. 
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non es dignus, ut amplius spiritum trahas. Prolinusque militem illum manibus 
pedibusque ligari jubet, & coriscenso Danubii pontc, in eoque (ieposito vincto 
Шо milite, praefatur : О insigne Sceptrum! siquidem Joannes Hunyadi Dominus 
quondam tuus manibus te gestans, & Danubium <£• caeteras Pannoniae Pro-
vincias defendebat, hostes omnes audacter propuhabat; tu jam Danubi! recipe 

illud nunc, non enim est dignum, ut ego aut aliguis alius tanti Principis 
Sceptrum manu gerat; & prout ille le olim ab hostibus Sceptro hoc protexil 
ac defendit, ita tu quoque hoc ejus Insigne in отпет Posteritatem tuere, né 
quisquam unquam possit illud contrectare. His dictis, Sceptrum in profundum 
Danubii projecit, & in instanti Hajdonem ilium, Qui sperabat se egregium 
munus pro Sceptro ei collate ab Orsio reportaturum, praecipitem dari in 
Danubium jussit, dicens: Accipe merecdem, Amice, quam meruisti, quod tanti 
Principis Sepulchrum, tanto temporum intervallo inlactum aperuisti, & 
sacrilega manu cineres ejus qu'tescere in pace non sivisti. 

Garay híven követte a forrás t ; még Orsi orációit is szinte szószerint 
megtartotta, ritmusba s rímekbe szedve. Költői leleménye mindössze annyit 
módosított, hogy nála a hajdú Hunyadinak nem kormánypálcáját, hanem kard-
ját szerzi meg, Orsi pedig nem a Dunába vetteti, hanem lefejezteti a sírrablót. 

Történeti forrás és költői feldolgozás e túliközvetlen kapcsolatát látva, 
önkénytelenül gondolunk arra, hogy vájjon Arany János nem éppen Garayra 
s társaira célzott-e, amikor az ötvenes-hatvanas évek egyik poétáját bírálva 
ezeket í r ta : „(Elbeszélő költeményei) egyikében sem találunk igazi compositiót. 
Ugyanazon hibában einlenek mint legtöbbje ballada-féle újabb költeményeink-
nek. A ballada, legenda stb. író t . i. elővesz valamely mondai vagy történeti 
tárgyat, s a helyen, hogy, mint ezelőtt 20—25 évvel, nagy hangú, szónokias 
sallangokkal díszítné fel — naiv párbeszéddé tördeli, s azzal megvan. Ez, 
uraim, nem ballada, s általában nem is elbeszélő költemény. Költői mesét kell 
a lkotnunk. . ."3 

Bethlen Farkas históriájának ezen epizódjával Frankenburgnak nemcsak 
árvízi füzetében, hanem folyóiratában is találkozunk. Az Életképek 1846. évf. 
II. félévi 24. és 25. számában Zoltán János „Erdélyi útkép" c. dolgozata olvas-
ható, melyben a szerző (Szabolcs megye gr. Teleki József erdélyi kormányzónál 
jár t tisztelgő küldöttségének egyik tagja) nagyobb teret szentel Gyulafehérvár 
leírásának s o t t többek közöt t a fenti epizódot is föleleveníti. A z t könnyen 
megértjük, hogy Zoltán János nem hivatkozik Garay ballada-feldolgozására: 
valószínűleg nem ismerte; de meglepő, hogy Frankenburg (aki pedig nagy elő-
szeretettel tűzdelte meg észrevételekkel munkatársai dolgozatait) egy szóval 
sem utal nyolc évvel korábbi alkalmi kiadványára, melyben Garaynak éppen 
e tárgyú bal ladáját közölte! 

Nem lesz érdektelen ideiktatni a nevezetes erdélyi história idézett szaka-
szának ez újabb közvetítését. A XIX. század 40-es éveiben nagyközönségünk 
már osak magyarul olvas; a verses feldolgozások mellett íme, prózai fordí-
tások is népszerűsítik a magyar mult tanulságos eseményeit. 

Zoltán János két részre tagolt útirajzának második felét úgyszólván tel-
jesen Gyulafehérvár ismertetésének szenteli (Életképek, 1846. I I . 25. sz. 
783— -̂7. 1.). Batthyány püspök könyvtára, az aranyválaeztó s pénzverőház, 

5 Arany Jánoe: Nemzeti koszorú. Költemények. Irta Vida János. Pest, 
1860. (Szépirodalmi Figyelő, 1861. I. évf. és összes Munkái, 10. köt.) 
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a püspöki lak ós a fegyvertár megszemlélése után a székesegyház köti le minden 
figyelmét: 

. . . Azon templomot később Hunyady János a szent-imrei csata után 
török zsákmányból pompásan megépíttette, Zápolya Zsigmond alatt az egy-
házat unitáriusok foglalták el, később a fejedelmek alat t a reformátusok 
bírták, de 1C01. ismét iszonyú pusztításnak lett kitéve a várossal együtt. Egy 
vad csoport ugyanis, mely rácok-, oláhok- s hajdúkból állt, kik a gyászos 
nevezetességű Mihály vajda és Basta szolgálatában álltak, miután Báthory 
Zsigmond erdélyi fejdelmet Poroszlónál megverték, a Keresztesmezőn ütött 
tábor helyéről Ráez György vezérlete alatt Torda, Enyed, Fehérvár pusz-
títására indult, s azon városok népeit nagy részt kiölvén, a feltört templo-
mokat megfertőztette, a váron s fejdelmi lakon található díszitményeket, 
címereket s feliratokat lerángatta, a levéltárakat feltörvén, abból mind a 
kincseket, mind pedig Erdélynek legbecsesb leveleit kirabolta. De különösen 
nem lehet borzadály nélkül olvasni Bethlen Farkas azon sorait, melyekben 
egy buta hajdúnak vad merényét vázolja, — ezen sorok hadd álljanak it ten: 
Egy hajdú Hunyady Jánosnak, Pannónia hajdani Hektorának és Corvmus 
Mátyás magyar király atyjának s ír já t , mely a gyulafehérvári nagyobb egy-
házban őriztetik, megrohanván s azt feltörvén, abból egyéb díszruhákkal a 
nagy becsű kormánypálcát is, mely vele eltemettetett, elrabolta, s később 
Erdélyből Magyarhonba menvén, azt Orse Péter esztergami kapitánynak, 
ki a gonosztevők i ránt szigorú volt, ajánlotta, mondván: íme vedd ezen 
kormánypálcát, mely valaha híres vezér, és Magyarország híres marsala 
Hunyady János tulajdona volt, kinek kezeiből ragadtam ezt ki, s midőn 
magamban tanakodnám, kinek ajánlanám, senkit viselésére méltónak nem 
találtam kívüled, kinek vitézsége mindenek előtt ismeretes. Mire Orsy vála-
szolt: Miként győzhetnél meg arról, hogy ezen kormánypálca azon felséges 
hősé lett legyen? Melyre amaz a rablás tanúit előállítván, mondását azokkal 
bizonyítá. Erre Orse: Köszönöm, hogy oly távol földről e díszjelt elhozád, 
s vele engem díszesítesz; de mivel oly nagy fejdelemnek s í r já t feltörni és az 
ő szent porait háborgatni merészletted, nem vagy érdemes, hogy a levegőt 
tovább szívjad. S megkötöztetvén a katonát, vele együtt föllépett a hídra, 
így szólalván föl: Oh jeles kincs, minthogy Hunyady János a te hajdani 
urad téged kezében tartva a Dunát s Pannónia minden tartományát vitézül 
ótalmazta, s minden ellenséget merészen visszavert: te Duna, fogadd be ezt 
most, mert nem méltányos, hogy akár én, akárki más ily nagy fejdelemnek 
kormánypálcáját kezébe vegye, és valamint ő téged ha jdan ellenséginktőll 
ótalmazott e pálcával: úgy te is most az ő díszjelét minden utódokig ótal-
mazd, nehogy azt valaki illethesse. Ezt mondván, a kormánypálcát, utána a 
hajdút a Duna mélyébe süllyesztette. 

Ferenczy József idézett jegyzete szerint a ballada G'aray kedvenc for-
májában: „Nibelung-verselésben van írva". 

Valóban, a vers Garay 1843. évi, sa já t kiadásában megjelent első gyűj-
teménye óta a nibelungi vers jellegzetes formájában olvasható. 

Eredetileg azonban nem így jelent meg. 
A cím, az alak és a szöveg különbözősége jó alkalmat nyújt- betekin-

tenünk a költő műhelymunkájába. 
Garay sokféle hamar-munkája okozta verseinek pongyolaságát s tartalmi 

fogyatékosságait. Pedig a Ferenczy-kiadás jegyzetei, a közölt variánsok arról, 
tanúskodnak, hogy — hacsak tehette — igyekezett minél több műgondot ki-
fejteni. Költeményednek legnagyobb részét kötetbe foglalásuk előtt átdolgozta, 
olykor csak néhány kifejezést, máskor azonban strófákat, sőt az egész -verset 
is módosítva. 
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Ez történt balladánkkal is. Hihetőleg határidőre (az 1838. június 2-i 
jótékonysági előadásra) készítette, s így a gyors munka hibáin csak utólag 
javí thatot t . 

A ballada eredeti címe: Hunyady kardja; utóbb: Huny ad kardja. 
Garay ezt a balladáját eredetileg is nibelungi sorokban írta, de első meg-

jelentetésekor félsorokra tördelten nyomat ta le, s két-két nibelungi sort fogo t t 
össze strófává a szokásos négy-négy helyett. Ebben a formában tehát a s t rófa 
első és harmadik sora 7 szótagos, második és negyedik sora 6 szótagos jambusi 
lejtésű rövid sor volt, s csak a két utóbbi rímelt egymással. Későbbi kiadásai-
ban nyomdatechnikailag is helyreállí totta az Obsitosából jól ismert, négysoros, 
párosrímű nibelungi strófaképletet. Mi késztette erre? Talán éppen az első gyűj-
teményes kötete megjelenési évében (1843) kelt s nibelungi versekben írt 
Obsitosának sikere. E z t a formát a magyar költészet IJhland balladái nyomán 
kölcsönözte s épp Garay használta leggyakrabban, bár Tompa és Arany is t e t t 
vele kísérletet. Ebben az olvasótól nagyobb lélekzetet követelő hosszúsorú alak-
változatban az eredeti forma szaggatot t , pattogóbb üteme kétségtelenül ünne-
pélyesebbé vált, jobban a tárgyhoz idomult. De meglehet, hogy Garaynak sok-
kal gyakorlatibb, prózaibb oka volt erre. A „szerző sa já t ja iképpen, vagyis 
sa já t költségén kiadott első gyűjteményes kötete papírköltségén kötetenként 
3 lapot t akar í tha to t t meg azzal, hogy nem 38 rövid-, hanem csak 19 hosszú-
sorú strófában közölte balladáját. Ettőlfogva verseinek minden kiadása már 
ebben a formában közli. (A Remekírók Képes Könyvtára c. vállalat azonban 
— mint kevésbbé jelentőset — fel sem veszi Garay „válogatot t munkái" közé.) 

De nemcsak a cím és a forma, hanem a szöveg is figyelemreméltó eltéré-
seket mutat. Az alábbiakban közlöm az eredeti és az átdolgozott, végleges 
szöveg eltéréseit, a versszakok sorszámának feltüntetésével (az átdolgozott 
szövegeit zárójelbe ítéve): 

2. S lábodhoz küldöm egyben 
A büszke nemzetet." 

(1. S lábadhoz ontom egyben e büszke nemzetet.") 

5. S Fehérvár szép piarcán 
(3. S Fehérvár szép piacán) az 1860. évi kiadástól kezdve. 

6. Fehérvárott a templom 
Nagy méltósággal áll, 

(3. Mely századoknak óta nagy méltósággal áll,) 

7. Temetve benne fénnyel 
Sok bajnok ú r vagyon, 

(4. A templomban temetve sok bajnok úr vagyon,) 

15. Mint ég övérül tépett 
(8. Egy ég övérül t épe t t . . .) 

20. S borzadva s szembehunyva 
Társihoz fölszalad, 

10. (S borzadva s szembehunyva társaihoz fölszalad.) 

Az eredeti szöveg „Társihoz" szóalakját lehet is, nem is sajtóhibának 
tartanunk. Garay verseinek kiadásai mindkét feltételezésre szolgáltatnak alapot. 
Ha csak sajtóihiba kell, akad több ie verseinek első (1843. évi) gyűjteményében. 
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Pl. a Kont utolsóelőtti s t rófájában 

Kel a lázadó moraj 

olvasható, sőt mi több a 4. s t rófában: 

De trónusán áll a király (!) 

Amott még lehet némi kétség, i t t talán mégsem . . . 
Ugyancsak, a z 1843. évi kiadásban a költő éppen egy magánhangzó-össze-

vonásra vonatkozó sajtóhibát helyesbbített (93.1. gyermekeit helyett: gyermekit). 

A jelen esetben a ,,Társihoz" lehetett sajtóhiba, de lehetett pongyola 
jambus is, mit később észrevett Garay és kijavított . A „társaihoz" ugyanis 
az akkori gyakorlat szerint jó jambusnak számított, mer t az ai-t diphtongue-
nak, tehát longának minősítették. Van ilyen Vörösmartynál s még Petőfinél is. 
Mindenesetre Garay e kifejezése verseinek 1843. évi kiadása óta a kettős hang-
zóval írt alakban állandósult. 

Hasonló jelenséggel később is találkozunk nála. Íme egy másik példa. 
A győri vaskakas c., 1847-ből való balladája utolsóelőtti strófájában: 

Lenn Pálfy hős példáján elhagyja ménéit 
A készen állt lovasság, s társain gyalog segít; 

Visszatérve a Hunyad kardja kétféle szövegváltozatára, a leglényegesebb 
altérést eredeti és módosított alak között az utolsó s t rófa (ill. az átdolgozott, 
vers utolsó s t rófá jának két utolsó sora) tünteti fel. E z t ugyanis Garay tel-
jesen á t í r ta : 

38. Mert víz nem adja vissza 
Mit egyszer eltemet, 
Kérlelhetetlen elfoly 
Élet s halál felett. 

(19. S oly néma mint az éjfél a nagy folyó megint, 
Hős Orsi megnyugodtan hullámin eltekint.) 

Strófa, r i tmus és rím — e formai elemek — a műhelymunkában éppoly 
fontos szerepet játszanak, mint a forrás, melyből a köl tő ihletet, tárgyat merít. 

Bisztray Gyula. 

Tárgytörténeti jegyzetek Mikszáth Kálmán 
műveihez. 

Mikszáth Kálmán művei gazdag tárgytörténeti anyagot rejtenek maguk-
ban. Ehhez az anyaghoz túlnyomórészt nem irodalmi ú ton jutott, hanem élő-
szavas közlésekből; egy-egy társaságban hallott anekdotát, érdekes esetet 
feldolgozott novellává. Később, képviselő korában, politikus ismerősei hoztak 
neki az ország minden részéből témákat . Folyosói vagy asztal melletti beszél-
getés közben is merültek fel ötletek, történetkék, melyeket feldolgozott."1 

1 Schöpflin Aladár: Mikszáth Kálmán. Bp., [1941.] 54. 1. 


