
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Z r í n y i m u n k á i n a k i s m e r e t l e n k i a d á s a . 

«Ismeretlen»-nek kell mondanom, mert bár a XIX. században jelent 
meg, semmiféle könyvészetben, kézikönyvben nem találtam feljegyezve ; 
sem a Kisf. Társ. Nemzeti Könyvtárának Négyesy-féle kiadásában, sem 
Szinnyei Magyar íróinak nemrég megjelent utolsó füzetében. Ez Zrínyi 
munkáinak az Ujabb Nemzeti Könyvtár első folyamában, 1852-ben meg-
jelent kiadása. Az 1853-iki és 1854-iki kiadásról mindenki tud, amarról 
úgy látszik senki. Szövegében teljesen egyezik az 1853-i kiadás 222-ik 
hasábjáig, tehát magában foglalja az elegyes költeményeket, a Szigeti 
Veszedelmet és az Áfiumot, többet nem ; míg az 1853-i Prózai Munkák 
címe alatt újra kezdi a 193-ik hasábon s végzi a 420-on, a többi között még 
egyszer közölve az Áfiumot 367—398. Az 1852-i kiadás címlapja : «G. Zrínyi 
Miklós Munkái. Eredeti kéziratok és kiadások után a szerző életrajzával. 
Szerkeszték Kazinczy Gábor és Toldy Ferenc. (Csáktornya várának képe.) 
Pest. Emich és Eisenfels könyvnyomdája. MDCCCLIL» — Az 1853-i 
címlapja más : «Zerinvári Gróf Zrínyi Miklós öszves munkái. Első, a szerző 
kiadatlan prózai műveivel kiegészített kiadás. Kazinczy Gábor és Toldy 
Ferenc által. (Csáktornya képe.) Pest, Emich Gusztáv könyvnyomdája. 
MDCCCLIII.» Az ívok első lapján az ívjelző számon kívül az 1852-n 
«Zrínyi Munkái. 2-dik kiadás.» jelzés is van ; az 1853-on csupán «Zrínyi 
Munkái.» A szedés mind a két kiadásban párhuzamos vonalakból álló 
keretben van, de míg az 1852-inek sarokdísze egy kis négyzetben lévő négy-
ágú csillag, az 1853-ikié kis csiga. A szedés tükre az előbbiben 3 milli-
méterrel nagyobb, min t az utóbbiban. A lapot két hasábra osztó vonal 
más-más. A szedés betűi azonosak, csak míg a verssorba nem férő szó 
vagy szótag az 1852-iben többnyire íves zárójellel: ( van a sor alá foglalva, 
az 1853-iban ez szegletessel : [ van helyettesítve. A két szöveg közt külön-
ben nem találtam különbséget. Az 1852-i a címlapon igér, de nem ad 
életrajzot ; az 1853-i nem szól róla semmit. Az 1852-i borítólapján az 
Újabb Nemzeti Könyvtár alatt : «Első Folyam» áll, az 1853-ikin : «Második 
Folyam.» Az előbbinek kiadói közt Jókai Móric is fel van említve, az 
utóbbiéi közt már Jókai Mór. Az 1853-i három képpel van díszítve : az 
első kiadás címlapjának kőnyomatú másával, a költő rézmetszetű, a szigeti 
hős kőnyomatú arcképével s a költő egyik levelének hasonmásával ; az 
1852-iben ezek nincsenek meg. 
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Azt hiszem, a dolog úgy történt, hogy a kiadók 1852-ben Emich és 
Eisenfels könyvnyomdájával szerződtek ; közben Emich Gusztáv elvált 
Eisenfelstől s a kész szedések egy részét átvette. Zrínyi munkáinak egy 
néhány példánya már ki lehetett nyomtatva s ebből lett az 1852-i «isme-
retlen» kiadás ; azután a szedést újra rendezték, hozzászedték a többi prózai 
munkát, ez lett az 1853-i kiadás. 

Bár az 1852-i kiadásnak pusztán csak könyvészeti értéke van, mégis 
talán nem volt szükségtelen említést tenni róla. 

Végül megjegyzem, hogy a szintén az Újabb Nemzeti Könyvtárban 
megjelent Cserei Mihály históriájának 1852-ben szintén könyvészetileg egy-
mástól eltérő két kiadása van. 

TOLNAI V I L M O S . 

A S z i g e t i V e s z e d e l e m a l a p e s z m é j é r ő l . 

Azt hiszem, meddő dolog aprólékos forráskritikával utánajárni, honnan 
vette Zrínyi szöveg szerint a Szigeti Veszedelem egyik főgondolatát, a bűn-
tudatot s a bűnös nemzetet sújtó Isten haragját . Ez olyan indíték, amely 
a Genezis hatodik könyvétől kezdve megvan szinte minden nemzet epikus 
költészetében. De már egészen sajátos színezete van e gondolatnak a magyar 
irodalomban a XVI. század jeremiádjaitól fogva egészen Petőfi izzó haza-
fias költészetéig ; újabb költészetünkben talán legerősebb kifejezője Kölcsey 
himnusza, a «zivataros század» feddő és sirató költészetének e hatalmas 
parafrázisa. Hogy a reformáció szigorú tanítói a törökben látták Isten 
vesszejét, megint csak természetes, hiszen ott volt előttük az í rás , mely-
ben olvastak a vétekbe merül t zsidó népről, min t sújtott végig rajta az 
Úr haragja Babilonnak rájaszakadó seregeinek képében. Kevésbbé ösmere-
tes, hogy ez a gondolat, mely a török hódoltság idején benne élt minden-
kinek a lelkében, hivatalos formában is kifejezésre jutott. Nem sokkal 
Buda várának eleste után, az 1546. évi II . t.-cikk az ország törvényei közé 
iktatja a török veszedelmet, melyet Isten büntetésül bocsátott az igaz útról 
letért nemzetre. Közlöm az eredeti szöveget és fordí tását 1 a Magyar Tör-
vénytár ezredévi kiadásából (1526—1608. évi törvények ; 1899 ; 159. 1.) : 

Decretum anni 1546. 
Articulus 2. 

Causa Hungáriáé non eliberatse : 
ira dei. 

Illud quoque in pr®sentia recte 
a sua majestate, consultoque pr®ter-
missum esse arbitrantur comme-
morare ; unde acciderit, quo minus 
hactenus conatus suae majestatis tam 
acres, tamque solliciti, pro elibera-

1546. évi törvényczikk. 
2. Czikkely. 

Hogy Magyarország nem szabadul 
föl, annak az oka : Isten haragja. 

Véleményünk szerint akkor is he-
lyesen és bölcsen jár t el О felsége, 
a midőn ezúttal mellőzte annak fel-
említését, hogy miért történt az, 
hogy О felségének Magyarország 
felszabadítására fordított oly buzgó 

1 Kolozsvári Sándor és Óvári Kelemen fordítása. 
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t ione Hungáriáé optatum exitum 
potuerint sortiri. 

§. 1. Quanquam hujusce re i 
múlt®, et varise rationes humanitus 
adduci possent ; cum tarnen ex unius 
summi dei nutu cuncta mortalibus 
eveniant, videntur nimirum ista 
omnia, quae plerumque praeter opem, 
prœterque omnem rationem, con-
traria sanctissimis suae majestatís 
institutis prudentissimisque consilis 
acciderunt ; unius summi dei vin-
dici irae : juste videlicet in populum 
pro suis peccatis indignantis, ad-
scribi posse. 

§. 2. . . . ad dirimendas mutuas 
contentiones, ac pleraque mala inter 
subditos avertenda . . . 

és aggódó törekvései nem vezethet-
tek az óhajtott eredményre. 

1. §. Ámbár ennek a dolognak az 
emberi természetből következtethető 
sok és különféle okát lehetne fel-
hozni, mindamellett, minthogy a 
halandókon egyedül a mindenható 
Isten akaratából esik meg minden, 
ennélfogva ugy látszik, hogy mindaz, 
a mi 0 felségének a tiszteletre leg-
méltóbb intézkedései és legbölcsebb 
szándékai ellenére többnyire minden 
várakozáson és minden számításon 
kivül következett be, egyedül a 
mindenható Is ten boszuló haragjá-
nak tulajdonítható, a ki tudniillik 
a nemzetre, ennek bűnei miat t , 
méltán neheztel. 

2. §. . . . a kölcsönös viszálkodá-
sok és az alattvalók közt előforduló 
sok bajnak az elhárítására . . . 

Föltéve, hogy Zrínyi máshonnan nem vehette volna ezt a gondolatot, 
a törvényből minden esetre megösmerkedett volna vele. Könyvtárának mai 
maradékai közt megvannak az Articuli Diaetales Anni 1655 ; bizonyára 
megvolt a régebbiek közt ez is, mely egyik legkiválóbb kifejezője kora 
köztudatának és hangulatának. 

TOLNAI VILMOS. 

É n e k e s k ö n y v e i n k b i b l i o g r a p l i i á j á h o z . 

Erdélyi Pálnak rendkívül értékes összeállítása (Énekeskönyveink a 
XVI. és XVII. században. Bp. Athensoum. 1899. 8-r. 75 1.) az egyházi termé-
szetű kéziratos források között a 32. szám alatt leírja a Nemzeti Múzeum 
könyvtárának 237. Oct. Hung, jelzésű kéziratát. Ennek a leírásnak főbb 
része a következő : «A X V I I . század második feléből való, egykorú kötése 
1678. évszámmal reámutat a közelebbi dátumra, mellyel az írás és kiállí-
tás szépen összefér. Szent Dávid 150 zsoltárán kívül 8 más éneket tartal-
maz. Katolikus szerkesztés, még pedig a zsoltárok szövege szerint, régebbbi 
kéziratok után másolva.» E rövid jellemzésnek utolsó, nem elég világos 
részéhez fűzöm a következő megállapításomat: 1. A zsoltárok szövege szó-
ról-szóra megegyez Káldi György bibliafordításának a szövegével (a For-
mika Máté műhelyében 1626-ban Bécsben megjelent kiadást használtam). 
Az eltérések vagy másolási hibák vagy elírások. íme egy példa : a XIX. 
zsoltár 3. versiculusától kezdve Káldinél : «Emlékezzék meg minden áldo-
zatodról : és a' te éppen-égő áldozatod kövér legyen. Chelekedgyék veled 
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szíved-szerérit : és minden tanátsodat erősíttse meg. Örvendezünk etc.» 
Kéziratunkban : «Emlékezzék meg minden aldozatodrol, és a te éppen egő 
áldozatod kever legyen. Czelekedgyék veled szived szerint ; és minden 
áldozatodról: és a te épen égő áldozatod kevér legyen. Örvendezünk etc.» 
Az ilyen eltévesztés elég gyakori a kéziratban. 2. Nem Káldi szövegéből 
való a zsoltárok összefoglaló feje. 3. Káldiból vette a kézirat Írója a zsol-
tárokon kívül lemásolt szövegrészeket is, és pedig : 1. Moyses I I . könyve, 
XV. (az utolsó kettő elmaradt), 2. Moyses V. könyve. XXXII (Eljőve 
azért . . .) , 3. Királyok I . könyve I I . (10 vs.), 4. Isaias prófétálása XII . г., 
5. Isaias prófétálása XXXVIII. 10—20. vs. (a 17. kiesett), 6. Dániel próf. 
I I I . 57—59., 65., 60—88., a végére a rendes dicséret iktatódott, 7. Habakuk 
Ш . , 8. Lukács ev. I. 47—55., 9. Lukács ev. L 68—79., 10. Lukács ev. I I . 
29—32. A végén ezt olvassuk : «Az ki malasztot adott az el kezdésre, se-
getőm volt az elvegezesében is. Kinek legyen dicseret és dicsőség mind 
örökké Amen.» A kéziratot tehát a nyomtatott Káldy-fordítás másolatának 
kell mondanunk. 

ALSZEGHY Z S O L T . 

C o r n i d e s D á n i e l a Z r i n y i á s z r ó i . 

Köztudomású, hogy Eáday Gedeon gróf volt az, aki a XVIII. század-
ban elsőnek ismerte fel a Zrinyiász értékét és aki sokat foglalkozott is az 
eposszal. Váczi János vélekedése szerint először 1760 és 1770 közt próbál-
kozott meg a Zrinyiásznak hexameterekbe való átdolgozásával.1 Az Elől-
járó versek, valamint az első, harmadik és ötödik ének prózai «fordítása» 
a Magyar Muzeum 1788—89. és 1792. köteteiben lát tak napvilágot. Az eposz-
ról való véleményének Kazinczy előtt azonban már előbb is kifejezést adott. 
Legfontosabb nyilatkozata 1788 jan. 4-ről való. Azt í r ja Kazinczynak : « í r ja 
az Ur, hogy Zrínyi olvasására az én ditséretembül vágy : nem tagadom 
ón azt, hogy én ezt az Versszerzőt felette nagyra betsülöm, és majd min-
den Poétáinknak eleibe teszem».2 Eáday val egyidőben azonban más is fel-
ismerte a Zrinyiász kiválóságát. Eádaynak a nyilvánosság előtt megjelent 
átdolgozásait megelőzve Cornides Dániel nyilatkozik futólag Zrínyi eposzá-
ról. 1781-ben jelent meg a Windisch által szerkesztett Ungrisches Maga-
zinban Cornides cikke a labanc és kuruc szók eredetéről.3 Ebben a cikké-
ben a kuruc szót a török kurudsi-ból származtatva mondja : «Es wäre ja 
dieses weder das erste noch das einzige Beyspiel dieser Art. Denn kom-
men nicht die Ausdrücke Martalosi, Haramia, Besli, sogar in u n se rm 
Gesetzbuche vor, welche doch ebenfalls türkische Benennungen gewisser 
Gattungen von Soldaten sind, so wie Kurudschi ? Und verlangt man meh-
rere dergleichen zum Kriegswesen gehörige türkische Wörter, die ehedessen 

1 Gróf Eáday Gedeon összes munkái . Összegyűjt, és bevezette Váczy 
János. (Olcsó Ktár) 18. 1. 

2 Váczy: Kazinczy levelezése I . 189*"'. 158.1. 
3 Vom Ursprünge der ungrischen Wörter Labantz und Kurutz. 
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das ungrische Bürgerrecht erhalten hatten : so lese man nur das vor-
treffliche ungrische Heldengedicht des Grafen Niklas Zrini, welches unter 
dem Titel: Adriai Tengernek Sirenája im vorigen Jahrhundert zu Wien 
im Druck erschienen ist. Man wird sich nicht genug wundern können 
über die Menge der darinnen vorkommenden türkischen Kriegswörter, die 
damals noch unter den JJngern gebräuchlich gewesen sind, und die kein 
Unger heut zu Tage mehr verstehtt.1 

W E B E R ARTUR. 

P e t ő f i A p o s t o l a f o r r á s a i h o z . 

Szerény adalék az, amellyel tárgyunkhoz hozzájárulok, de ez se vesz-
szen el, ha egyszer ráakadtunk. 

Az Apostol hőse, Szilveszter, gyermekkorában egy magyar házába 
kerül az úrfi szolgájaképen. Sokat tűr, szenved, de marad, visszatartja a 
tanulás ; gazdája fia mellett a nevelőtől mindent megtanul és lassankint 
büszke lenézéssel tekint a tudatlan úrfira. 

Ezt a motívumot vehette költőnk Obernyik Károly Főúr és pór c. 
darabjából, amelynek hőse, Szenkey, ifjan, alig túl a gyermekkoron, gróf 
Zalánfy házához kerül min t fiának szolgája és míg az úrfi igen csekély 
előmenetelt tesz a tanulásban, addig a szolga a nevelőtől mindent meg-
tanul s az ifjú grófot lenézi. 

Obernyik darabja 1843-ban akadémiai pályadíjat nyert, de a Nemzeti 
Színház nem fogadta el előadásra, mert sérti az arisztokráciát. Már ezzel 
is magára vonhatta Petőfi figyelmét, mikor pedig nyomtatásban megjelent 
(1844), szerzőjét már személyesen is ismerte, később együtt készültek egy 
nagyobb útra és együtt voltak tagjai a híres Tizek Társaságának is. Azt 
tehát könnyen elhihetjük, hogy Petőfi mikor az Apostolt ír ta (1848), is-
merte az Obernyik darabját és az ellen se szól semmi, hogy tőle vette a 
szóban lévő motívumot. 

SZIGETVÁRI IVÁN. 

1 Ungrisches Magazin 1781. I. 232. 


