
Lebelius szerteágazó figyelme nemcsak az egyes növények elterjedtségére,18 hanem például a főzésben való 
felhasználására is kiterjedt.19 Megemlít olyan ételt, melyet Rómában evett,20 vagy amely Konstantinápolyban 
általános és jóízű.3! Többször utal hazai főzési szokásokra.3 3 

A bejegyzések érdekességét a gyakorlatban használt receptek leírása csak fokozza. Például a csípőcsont és a 
lágyéki,33 a vadhús,34 a vérfolyás35 vagy a gyomorbántalmak36 elleni experimentumok. Nem ritkák nála az 
ilyen észrevételek sem: „Ilyen fa (ti. Resina lentiscina, Mastyx) volt Danielis Zsuzsanna kertjében";3 7 „nálunk a 
hegyek alatt vadon nő (Oleum petróleum)";38 vagy „Erdélyben közönségesen ismert fák, folyópartokon a 
szokásos nagyságra nőnek (Bacce Lauri)"39 stb. Az olaszkölesnél jónak látja odaírni: „Fenich a románoknál és 
Erdélyben vetik".30 Gyakran olvashatunk érdekességeket a Brunfels által idézett orvosokról.31 

Végezetül felhívjuk a kutatók figyelmét arra, hogy a Herbárium III. részében gyakran adja meg Lebelius a 
tárgyalt növények erdélyi szász, román, sőt néhol még török nevét is. 

Hubert Ildikó 
Újabb adatok az Árgirus-széphistóriához 

Nagy Péter még kéziratban szíves volt megmutatni nekem Árgirus-tanulmányát.1 ötletekben, új feltevések
ben gazdag dolgozatában (többek között) a széphistória kezdőszakaszainak régebbi értelmezéséhez tér vissza. 
Eszerint Gyergyei Albert itt nem azt mondja, hogy az Árgirus-históriát olaszból fordította, hanem azt, hogy 
korábban olasz krónikákból tündérországról szóló históriát fordított, ezúttal viszont ifjú Árgirusról fog szólni: 

A tündérországról bőséggel olvastam 
Olasz krónikából, kit megfordítottam, 
És az olvasóknak mulatságul adtam, 
Magyar versek szerint énekbe foglaltam. 

Leszen most beszédem ifjú Árgirusról.. .* 

1811/73. A De nasturtio mellé írva: Similiter utuntur Polonici, Bohemici, Hungarici et Transsilvani populi, 
praecipue Saxones... ' 

1 9 III/16. A Lampsana Brassaicae generis, alias napúimhoz: Barcz odder vrsum brauca. Brauca vrsina Béren 
klaw odder Barcz. Die Polaken machen ein Säur koch drauss. 

20HI/10. A Purpurae, Buccinae, Ioniae, Myaces, Tellinae . . .-hez:Tellure seint die kleine weisse schmecken, 
die man wie die krewsen kocht, vnd ist in Itália. Zu Rom hab ich ir gessen. 

3 1 m/10 . A Cenchula Iudica, Blacta Byzentia-hoz: Constantinopolische schmecken. A sorok közt: Zu 
Constantinopel sein diese vast gemein vnd gut zu essen. ,\ 

2 2 HI/16. Az Asparagi-hoz: Spargiis. satis in transsilvania editur in vére pro acetosa et coquitur cum 
carnibus. 

33H/74. Contra dolores Coxarum et lumborum Juvamentum praesentaneum. Ego Joannes Lebelius in hac 
passione, coctam applico Inulam Campanam cum aceto et polenta addito Nasturcio, exulcerat quidem 
forinsecus cutem magno cum ardore . . . pro certo experimento hunc ascripsi. 

3 4ni/9. Iicium ist ein safft von diesem bäum, dass man braucht aus dem apoteken für das wilde fleisch in 
der nasen Polypus genant. 

2SIH/2S. A Sanguinaria, Weggrass-hoz: Transsüvanenses appellant Denengrass. stupt den Blutfluss der 
Kinder so man(?) drinn(?) badet. 

2 6 HI/43. A De rheubarbaro-hoz: Experimentum Joannis Lebelii de Rheubarbaro. Nota. Et ego apud Sto-
machicos tali mixtúra usus sum . . . \ 

37HI/7. 
38Ub. 
39IH/8. 
3 0m/15. 
3 1 pi . in /8 i , i 4 i . 

1 Azóta megjelent. 
3A Históriaszerzők között van néhány, aki azonos módon indít: előbb utal korábbi munkásságára, majc 

bejelenti, hogy ezúttal miről fog szólni. Valkai András pl. a János pap császárnak birodalmáról szóló históriája 
így kezdi: 



Az alább felsorolandó három adat mintha harmonizálna ezzel az értelmezéssel. Az első adatot más 
összefüggésben már idézték. Kevendi Székely Lukács írja Nádasdy Tamásnak Gyalun, 1554. március 8-án: „Az 
k. Isten legyen vellünk és vigyen engemet ki ez tender országból, noha szép Illonám nincsen, de azért örömest 
kimennék."3 Az utalás azért nem vonatkozhatik az Árgirus-széphistóriára, mert abban a tündérlánynak nincs 
neve. öt csak Piskolti István, a história XVIII. század végi átdolgozója nevezte el - feltehetőleg a tündérmesék 
hatására - Tündér Ilonának. Az ilyesféle utalásokat folkloristák népmesékkel, irodalomtörténészek szép
históriákkal szokták kapcsolatba hozni. A „Királyfia Kis Miklós "-ra utaló helyeket Hon ti János például a 
Táltospárbaj és tejfürdő meséjére, Tarnóc Márton egy elveszett széphistóriára vonatkoztatta.4 Az adatok inkább 
Tarnócot látszanak igazolni. Amikor a fentebb idézett helyet megmutattam Dégh Lindának, ő is népmesére, 
Tündérszép Ilona meséjére gondolt, s az adatot idézte is a mese általa gyűjtött variánsának jegyzetében.5 Én 
persze^ mint irodalomtörténész, azt hiszem, hogy Székely Lukács egy a maga idejében jól ismert széphistóriára 
utalt levelében. (Netán Gyergyei elveszett, tündérországról szóló históriájára??) 

A következő adat egy 1575-i levélből való: „Post scripta adak megh te kegelmednek keet leweleth egyk 
keolte 7 Juny az masyk 8 Juny az may napon de igaz wgyan wagyon dolgom minth az thwnder wyteznek egy 
oran egy wt mas oran masut."6 Lehet, hogy itt az Árgirus-széprdstóriáról van szó, annak is egyik legemléke
zetesebb jelenetéről: a királyfi az ördögöktől elcsalt bocskor, palást és ostor segítségével egy szempillantás alatt 
„hallhatatlan messze" repül. Árgirus azonban nem volt tündér, vitéz sem, s ha ennek a különbségnek egyáltalán 
jelentősege van, akkor lehet, hogy egy másik tündérhistóriára (Gyergyei korábbi, elveszett művére??) történik 
hivatkozás. Az adat azonban akkor, is jelentős, ha a levélírónak Gyergyei Árgirusa jutott eszébe. Ebben az 
esetben a széphistória keletkezési ideje jóval korábbi, mint eddig hittűk. 

A harmadik adat Bogáti Fazekas Miklós 65. zsoltárának egyik alternatív nótajelzése: „Francisco notaiara vei 
sic Az Tündér orzagrol leszen most beszedem."7 Ezt a nótajelzést eddig aggály nélkül Gyergyei Árgirusára 
vonatkoztattuk. Végül is elképzelhető, hogy a dallam megjelölője, aki emlékezetből írta a kezdősort a zsoltár 
fölé, az első sor első felét és a második szakasz első sorának első felét kompilálta össze. Hátha mégis jól 
emlékezett, és nem Gyergyei Árgirusát adta meg ad notam, hanem a másik, az elveszett, a tündérországról szóló 
históriát? 

S toll Béla 

A templomtér mint színház 

A mai köztudatban a templom és a színház fogalma meglehetősen távol esik egymástól, sőt sokan 
megszentségtelenítően antagonisztikusnak érzik a két intézmény funkciójának bármiféle összekapcsolását. 
Különösen élesen különül el a két fogalom a mohamedán vallású népeknél, de még az európai eredetű protestáns 
puritanizmus sem érez közöttük semmiféle kapcsolatot. 

Pedig ha arra gondolunk, hogy a mai európai színjátszás a középkorban éppen a katolikus templomban 
született meg, s a húsvéti szertartásnak abból az epizódjából indult ki, amelyet általában csak „quem 
quaeritis" ként szoktunk idézni, a rokonítás mindjárt nem tűnik annyira idegennek. 

De nemcsak az újkori színház eredete kapcsolódik a templomtérhez, hanem bizonyos társadalmi vonat
kozások is elmossák templom és színház között az elválasztónak látszó határvonalat. A középkortól kezdve 
ugyanis a templom és a színház belső tere volt az a hely, ahol az emberek osztálykülönbség nélkül összejöhettek, 

Sok dolgokról urak már néktek szóltam, 
Históriákból szép dolgokat írtam, 
.des dolgokat versekben kiadtam, 
Szólok most Indiáról mit olvastam. 

3TT 1907. 527. - Idézte KERTÉSZ Manó, MNy 1912.433. 
4HONTí János, Ethnographia 1933. 161. - TARNÓC Márton, Királyfia KU Miklós alakja régi 

irodalmunkban. ItK 1967. 296. 
5 Kakasai népmesék. Bp. 1960. II. 333. 
* OL Batthyány-lt. Miss. 54 438. - A levélíró és a címzett a levél csonkasága miatt nem állapítható meg. 
7Péchi Simon 1615-i énekeskönyvében. A többi Bogáti-psaltérium nem tartalmazza ezt a nótajelzést. 
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