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BEVEZETÉS.

A p o llo n iu s története.

Apollonius története valószínűleg a Kr. u. III. szá
zadban keletkezett görög regény, a melynek szövege 
csak későbbi, V. vagy VI. századból való latin átdol
gozásban maradt fenn.

Az európai népek irodalmában a X. századtól kezdve 
a XVIII. századig igen népszerű volt Apollonius királyfi 
históriája. Több mint 60, máig is fennmaradt kézirata 
élénk tanúságot tesz közkedveltségéről. Azonkívül a kö
zépkor két országszerte olvasott könyvében is helyet 
talált, költőileg átdolgozva Viterbói Gotfried Pantheonjá- 
ban, keresztény szellemben átalakítva a Gesta Roma- 
norumb&n. Jellemvonásai, a melyek a görög regény 
typusát képviselik, a következők: egy egészében jelen
téktelen szerelmi história, összekapcsolva tömérdek ka
landdal, a melyeknek valósággal stereotyp menete az, 
hogy benne kalózok és egyéb gonosztevők szerepelnek, 
továbbá gyermekkitétel és a történet végén a legmeg
lepőbb fordulat, a felismerés csodálatos úton, a mikor 
nagy szerepe szokott lenni a deus ex machinanak, még 
pedig ez különféle formában jelentkezik, vagy jóslat 
vagy valami jóslatszerü dolognak templomban való ki
hallgatása formájában, a mint azt számos görög regény 
mutatja. Ezek a typikus jellemvonásai magyarázzák
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4 BERECZ SÁNDOR.

meg azt, hogy a történet a középkorban annyira el
terjedt.1

Részint az említett két könyv, részint pedig az ere
deti szöveg nyomán sok feldolgozásban részesült. A fel
dolgozások hosszú sorát egy IX. vagy X. századi ó-angol 
fordítás nyitja meg és ez a história a renaissance-on 
keresztül eljutott egész Shakespeare-ig s ő általa köz
vetítve egészen napjainkig, a mennyiben a Shakespeare- 
nek tulajdonított Pericles-dráma nem más, mint az. 
Apollonius-regénynek feldolgozása.

A kéziratok nagy tömegével szemben a XIX. század 
előtti időből csak két kiadása ismeretes: 1475  és 1595-böl. 
Ez az a körülmény magyarázza meg, hogy a kéziratok 
nagyobb részében a szöveg igen romlott és későbbi 
hozzátételek annyira megfosztották eredeti jellegétől, 
hogy szinte középkori csinálmányra emlékeztet. Az első 
latin nyelvű nyomtatott kiadás után csak négy évszázad 
múlva jelent meg olyan kiadás, a mely a történettel 
való tudományos foglalkozást lehetővé tette.

Az Apollonius-novellával összehasonlító irodalom-

1 H ogy m ennyire h íres volt A pollonius története, abból lá t 
h a tju k , hogy előfordul a Vilkinasagab&n, am e ly  1250 körül k e 
le tk eze tt és a legjelentésenyebb norvég saga, V eronai D etrérő l, 
Theodorichról szól. A szerző ezeket a történeteket ném etektől 
h a llo tta , a kik Svédországban u taz tak  és az elbeszélés folyam án 
összecomponálja D etre  történetét, K rim h ild  történetét, a Bur- 
gundok  vesztét és ugyanebben a m ondában m egem líti, hogy  
A ttila  kinevezi T ira  grófjává A polloniust. Ily  m ódon ez a  
tö r té n e t egész északon behatolt m ég az A ttila-m ondába is. (Biedl 
F rig y es  : A XVI. sz. írod. története. E gyet, előad.) E bben  a t i ra i 
A polloniusban (a k inek  életsorsa azonban a regény hősének é le t
sorsához nem hasonlítható) sokan helyesen a népkönyv Apollo- 
n iu sá t ism erték fel. Az elbeszélésnek van egy pár m om entum a 
Wieland Oberon-jáb an  is.
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történeti alapon többen foglalkoztak. Singer S. ily tárgyú 
dolgozata: Apollonius von Tyrus. Untersuchungen über 
das Fortleben des antiken Romans in späteren Zeiten. 
Halle, 1895., a szerző saját bevallása szerint töredékes, 
azonkívül lépten-nyomon érezhető módszerének fogya
tékossága. Smith Albert 11. m unkája: Shakespeare!s 
Pericles and Apollonius of Tyre. A study in comparative 
literature. Philadelphia 1898. elődeinek dolgozatain ala
puló értéktelen compilatio.1 2 3 Legnagyobb érdem ezen a té
ren Klebs Elimart illeti. Műve ugyan nem egészen kimerí
tően foglalkozik a tárgygyal, mégis mindezideig a leg
teljesebb és legbehatóbb munka: Die Erzählung von 
Apollonius aus Tyrus. Eine geschichtliche Untersuchung 
über ihre lateinische Urform und ihre späteren Bearbei
tungen. Berlin 1899.a

Könnyebb tájékozódás végett közlöm a história tar
talmát. A história tartalma8 — a későbbi hozzátoldások- 
tól megtisztítva — a következő : «Volt egyszer Antiochiá- 
ban egy Antiochus nevű király, a kinek nevéről nevez
ték el a várost. A királynak csodaszép leánya volt, 
a kiért sok kérő jött a városba. Antiochust bűnös vágy 
szállta meg, megbecstelenítette saját gyermekét és ez 
szégyenében öngyilkos akart lenni. Öreg dajkája azon
ban megbékítette sorsával, sőt arra bírta, hogy továbbra 
se álljon ellen atyjának.

A leány atyja, hogy buja vágyát ezentúl is kielégít
hesse, kihirdette, hogyha valaki feleségül akarja venni 
leányát, fejtse meg a feladott ta lán y t; a ki azonban a 
talányt nem tudja helyesen megfejteni, fejével lakói.

A királyi palota előtt már sok fejedelem és nemes

1 K ropf Lajos ism ertetése, B udapesti Szemle, 1899 : IV . 455.
2 K atona Lajos ism ertetése, írod . K özi. X. 246. 1900.
3 K lebs id. m. 3.—-10. 1.
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feje függött, ekkor érkezett oda Tyrusból egy előkelő 
ifjú, Apollonius. Antiochus feladta neki a talányt, a 
mely burkolt szavakban a király gaztettéről szólt. Apollo
nius megfejtette a talányt és kijelentette, hogy a király
ról és saját leányáról van benne szó. Antiochust igen 
meglepte az ifjú felelete és így szólt hozzá: A talányt 
nem fejtetted meg, de azért adok harmincz napig hala
dókot, azután jöjj vissza menyasszonyodért vagy meg- 
érdemlett büntetésedért.

Apollonius visszament Tyrusba. Tudta ugyan, hogy 
a talányt helyesen fejtette meg, mégis félt a király 
gonosz tervétől. Kincseit hajóra hordatta, azonkívül 
sok élelmiszert vitt magával és titokban éjjel kelt útra 
a viharos tengeren, hogy a gonosz király cselszövényeit 
elkerülje.

Antiochus hű szolgáját, Thaliarchust Tyrusba küldte, 
hogy Apolloniust megölje. Mikorra ez Tyrusba érkezett, 
Apollonius már eltűnt. A mint a király erről értesült, 
vórdíjat tűzött ki Apollonius fejére.

Apollonius ezalatt Tarsusba ért és itt megtudta, 
hogy száműzték. Tarsusban egyik vendégbarátjával, 
Stranguilióval találkozott és megkérdezte tőle, hogy 
nyújthat-e neki a város védelmet. A várost ekkor 
épen éhhalál fenyegette, Apollonius felajánlotta gazdag 
élelmiszerkészletét, ezért hálából a város lakosai szob
rot emeltek tiszteletére a piaczon. Mivel azonban a 
város a hatalmas királylyal szemben nem védhette meg, 
Apollonius a cyrenei Pentapolisba távozott. Útközben 
hajója minden kincsével és legénységével óriási viharban 
elpusztult, de Apollonius egy szál deszkán megmenekült 
és a hullámok Cyrene előtt vetették partra.

Egy öreg halász megkönyörült a szegény hajótöröt
ten, megosztotta vele ételét és szegényes ruházatát.
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A halász Apolloniust a városba küldte, hogy ott pró
báljon szerencsét. A mint a város kapujába ért, ott egy 
hírnök a polgárokat és a szabad idegeneket Archestrates 
király parancsára a versenytérre hívta meg. Apollonius 
követte a felhívást, megjelent a versenytéren és ügyes 
labdajátékával feltűnést keltett. A király vendégül látta 
asztalánál és drága ruhákkal ajándékozta meg. A mi
kor a palota előcsarnokában a vendégek között helyet 
foglalt, megjelent a szép királyleány és üdvözölte a 
vendégeket. Az idegent is észrevette és származása meg 
szülőföldje után tudakozódott. Apollonius elbeszélte 
élete folyását, és midőn szomorú sorsára gondolt, 
könnybelábadtak szemei. Ekkor az öreg király arra 
kérte leányát, hogy vigasztalja meg a szomorkodót. 
A királyleány remek lantjátékával elbűvölte a jelen
lévőket, csak Apolloniust nem hatotta meg a játék. 
A király megpirongatta közönye miatt és ekkor Apollo
nius kezdett játszani. I tt is mesternek bizonyult, a 
hallgatókat egészen fellelkesítette, a királyleány szíve 
pedig szerelemre gyulladt. Hogy mindig az ifjú közelé
ben lehessen, rávette atyját, hogy a hontalan ifjú
nak a palotában szállást adjon.

A művészlelkű ifjú képe mélyen belevésődött a 
királyleány leikébe, egész éjszaka nem tudott aludni és 
azt kérte atyjától, hogy Apolloniust zenetanítóul fogadja 
melléje. Az atya teljesítette leánya kívánságát. A leány 
szívét a titkolt szerelem sorvasztotta s betegnek tetette 
magát. Az orvosok azonban nem tudtak gyógyszert 
ajánlani.

Ez időben történt, hogy a király Apolloniusszal a 
piaczon sétált és három ifjú arra kérte, hogy fogadja 
egyiküket vejévé. A király felíratta nevüket és a meg
ígért nászajándékot és felkérte Apolloniust, hogy az
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írást adja át leányának. A leány elolvasta a neveket és 
mivel nem találta köztük azt a nevet, a melyet kere
sett, levelet írt atyjának és azt kérte tőle, hogy a hajó- 
törötthöz adja feleségül. A király nem értette meg a 
leány válaszát, azért megkérdezte az ifjakat, hogy 
melyikük szenvedett hajótörést. Az egyik ifjú mindjárt 
jelentkezett, de a másik azonnal megozáfolta kijelenté
sét. Ekkor a király Apolloniusnak adta át a levelet. 
Apollonius a levél olvasása közben elpirult, a király 
most már tisztában volt leánya kívánságával. Örömest 
beleegyezett a házasságkötésbe és nagy pompával ta r
tották meg az esküvőt.

Néhány hónap múlva egy hajós hírül hozta, hogy 
a vétkes Antiochus királyt és leányát villám sújtotta 
agyon. Mivel Antiochia polgárai Apolloniust akarták 
királylyá választani, Apollonius feleségével együtt útra 
kelt. Felesége a tengeren leánygyermeket szült, de a 
gyermekágyban tetszhalott lett. Apollonius megsiratta 
feleségét és mert a hajósok arra figyelmeztették, hogy 
nem tanácsos a holttestet a hajón hagyni, ládát készít
tetett a holttest számára, sok aranyat és egy írást tett 
melléje, azután a tengerbe dobatta.

A nagy csapás annyira ehzomoritotta, hogy nem 
akart se Antiochiába, se pedig vissza Cyrenebe menni, 
hanem Tarsus felé vitorlázott. Újszülött leánykáját ven
dégbarátjának, Stranguillionak és feleségének, Dionysia- 
nak adta át és meghagyta nekik, hogy a gyermeket 
mint saját gyermeküket neveljék és Tarsus városáról 
Tarsianak nevezzék. 0  maga hosszú útra indul, hogy 
búját felejtse és gyászának külső jeléül haját és szakállár 
mindaddig nem fogja lenyiratni, míg vissza nem tér, 
hogy leányát kiházasítsa. Miután leánya számára sok 
kincset, drága ruhákat és egy hűséges dajkát hagyott 
hátra, elhajózott.
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Ezalatt a hullámok Ephesus mellett egy koporsót 
Tetettek a partra. Itt akadt rá Chaeremon, egy öreg 
orvos, felnyitotta a koporsót és királyi díszbe öltözött 
nőt talált benne, mellette pedig aranyat és egy táblát, 
a mely az arany egyik felét a megtalálónak, a másik 
felét pedig a temetésre szánta. Míg Chaeremon máglyát 
állíttatott fel, odaért egyik tanítványa és ezt megbízta 
a hulla bebalzsamozásával. A mint ez a balzsamozás
hoz kezdett, észrevette, hogy az asszony tetszhalott és 
osakhamar életre keltette. Az életre keltett királyleány 
nem akart másnak a felesége lenni, hanem Diana pap
nője lett Ephesusban.

Időközben Tarsia szép és erényes hajadon lett,nevelői a 
szabad művészetekben nagy gonddal képeztettók ki. 
A mint egyszer az iskolából visszatért, öreg dajkáját 
súlyos betegen találta. A dajka halálos ágyán feltárta 
Tarsia előtt, hogy atyja Apollonius király, nagyatyja 
pedig Archestrates király volt. Tarsia hűséges szolgáló
nőjét a tengerparton temette el és emléket állított neki. 
A sírt minden nap felkereste és halotti áldozatot mu
tatott be.

A dajka halála után Tarsia nevelőanyja, Dionysia, 
áskálódni kezdett ellene. Irigység fogta el, mikor a szép 
Tarsiát dicsérték és az ő csúnya leányát gúnyolták. 
Mivel Apollonius már rég távol volt, azt hitte Dionysia, 
hogy Tarsia kincseit büntetlenül eltulajdoníthatja. Egyik 
rabszolgájának megparancsolta, hogy lesse meg a kis 
leányt, midőn dajkája sírjához megy és ölje meg. A mikor 
a szolga úrnője parancsát teljesíteni akarta, tengeri 
rablók törtek elő és elragadták Tarsiát. A rabszolga 
félt úrnője haragjától és azt állította, hogy megölte a 
királyleányt. Erre a gonosz asszony azt hiresztelte a 
leányról, hogy betegségében halt meg és emléket állít
tatott neki a tengerparton.
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Tar3Íát a tengeri rablók Mytilenebe vitték és rab
szolganőnek kínálták. Athanagoras király és egy bordély
ház tulajdonosa vetekedtek a leányért. A leány az 
utóbbié lett és borzalommal tudta meg, hogy milyen 
környezetbe vetette sorsa. Könyörgése nem használt 
semmit és nyiltan árúba bocsátották. Először Athana
goras ment hozzá. A leány a fejedelemnek a lábaihoz 
borult, bevallotta királyi származását és szerencsétlen 
sorsát. Athanagorast igen meghatotta a leány szánal
mas helyzete, több aranyat dobott a leány ölébe, mint 
a mennyit kapzsi gazdája követelt és eltávozott, a 
nélkül, hogy a leányt megérintette volna. Ugyanígy 
cselekedett a leány többi látogatója is és Tarsia érin
tetlenül sok pénzt adhatott át gazdájának. A mikor a 
gazda ezt megtudta, haragra lobbant és megparancsolta 
a leányok őrének, hogy becstelenítse meg a leányt. De 
még ezt a durva embert is megindították a királyleány 
könnyei és Tarsiának megengedték, hogy zenejátékával 
szerezzen pénzt.

Ebben az időben érkezett hosszas bolyongás után 
Apollonius Tarsusba. A mint megérkezéséről Dionysia 
értesült, remegve vallotta be férjének Tarsiával szemben 
elkövetett gaztettét. Ekkor mindketten gyászruhába öl
töztek és azt mondták Apolloniusnak, hogy leánya a 
minap meghalt és a tengerparton megtalálhatja síremlé
két. Apollonius odament és a sírnál egészen átengedte 
magát bánatának; nem akarta többé látni se a napot, 
se a földet, hajójának legsötétebb zugába zárkózott s 
felszedette a horgonyt. Azt gondolta, hogy a tenger 
hullámai között talál majd szabadulást.

A tengeren borzasztó vihar támadt s hajója Mityle- 
nébe vetődött. Ott épen Neptunus ünnepét ülték s 
Apollonius megengedte hajósainak, hogy ezt a napot
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vígan töltsék el, ő ezalatt a hajóban szomorkodott. 
A mikor Athanagoras a tengerparton sétált, észrevette 
a hajósnépet, a mely ura nélkül vígan töltötte idejét. 
Kérdezősködésére megtudta, hogy Apollonius, a hajó
tulajdonosa, a hajó mélyén fekszik és nem akar senkit 
sem látni. Athanagoras most Tarsiara gondolt, a ki 
neki elveszett atyjáról, Apolloniusról beszélt. Ekkor a 
fejedelem lement a hajó fenekére és igyekezett Apollo- 
niust rábeszélni, hogy hagyja el azt a sötét helyet. 
Apollonius azonban nem akart távozni. Athanagoras 
erre Tarsiaért küldött, hogy ez művészi játékával az 
életuntat felvidítsa. A leánynak sikerült Apolloniust 
felvidítani, azután Apollonius parancsára távoznia kellett. 
Tarsia Apolloniust a fedélzetre akarta vinni, mert fájt 
neki, hogy ilyen nemes ember kétségbeesésében tönkre 
akar menni. Apollonius ellenkezett, a leány megbotlott 
és megsérült. Ekkor elpanaszolta Apolloniusnak élete 
sorsát, Apollonius végre megtudta, hogy saját leánya 
áll előtte és örvendezve karolta át. Apollonius levetette 
gyászruháját és leányát Athanagorasnak jegyezte el. 
Mitylene lakosai megbüntették a bordélyház tulajdono
sát és Apollonius gazdagon megjutalmazta a várost. 
Ezután, a mint álomképe utasította, Ephesusba hajó
zott. Diana templomában az istennő szobra előtt el
beszélte élete folyását. A templomban mellette állt a fő
papnő, a ki szépségére nézve az istennőhöz hasonló 
volt. A papnő felismerte férjét és egész Ephesus ünne
pelte a házaspár találkozását.

Apollonius Ephesusból Antiochiába hajózott és elfog
lalta a számára fentartott trónt, azután Tyrusba távo
zott s itt vejét trónjának örökösévé tette, majdTarsusba 
ment, a hol leányának hűtlen nevelőszüleit megkövez- 
tette. Végre visszatért Cyrenebe, hol az öreg Archestrates



12 BEEECZ SÁNDOR.

király igen örült, a mikor övéit viszontláthatta. A mint 
egy évvel utóbb meghalt, Apollonius átvette uralmát és 
sokáig békében és boldogságban kormányozta országát.»

Ez az áttekintés azonban csak az események válto
zatos menetéről értesít.

A szerző nevének nyoma veszett és az elbeszélésben 
a keletkezése idejére nézve sem találunk adatot. Ezért 
a mű eredetére és keletkezésére nézve igen különfélék 
a nézetek. Welser1 a história kiadásának előszavában 
(Editoris censura) úgy nyilatkozik, hogy Apollonius tör
ténete egy görög regénynek latin fordítása. Nézetével 
azonban sokan szembehelyezkedtek. Haupt2 egyenesen 
kijelenti, hogy a könyv nem fordítás és hogy sem a 
szavak, sem a fordulatok nem utalnak görög eredetire. 
Thielmann3 az elbeszélés nyelvéből azt következteti, 
hogy szerzője YI. század folyamán élt keresztény ember 
volt. Ma az a tudósoknak általánosan elterjedt nézete, 
hogy Apollonius históriája egy görög eredetinek átdol
gozása (nem pedig fordítása).4

1 M arkw ard W elser: N arratio  eorum, qu® contigerunt 
A pollonio Tyrio. E x m em branis vetustis. August® V indelicorum  
a d  insigne p in u s 1595., később újból M arci V elseri Opera. N ürn 
berg 1662.

2 H aup ts Opuscula. III.
3 Ph. T h ie lm an n : Über Sprache und  K ritik des lateinischen 

A pollonius-Bom ans, Speier 1881. T hielm ann ebben a m unkában 
kifejti, hogy az elbeszélésnek hang ja  a népies felé ha jlik , nyelve 
pedig az egyházi és a vulgaris la tin  sajátságos keveréke.

4 Teuffel-Schw abe: G eschichte der röm ischen L itte ra tu r 
(Leipzig 1890.) I —II. A VI. szazadban a regénynek az Apollo
n ius h is tó ria  a képviselője. Ez az elbeszélés egy görög, legkoráb
ban a K r. u. I I I .  században szerkesztett eredetinek szabad, ke
resz tény  felfogás szerin ti átdolgozása. A tárgy és tárgyalásm ód 
nagyon hason lít a görög sophistica szerelm i regényeiéhez, kü lö 
nösen ephesusi Xenophon m űvéhez : Ephesusi történetek Antheia- 
r-ól és Habrokomesről 5 könyvben.
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A görögből való átdolgozás idejéül különféle száza
dokat jelöltek meg. A latin elbeszélés keletkezése ide
jét ma általában a YI. századba helyezik.

IS

A h istória  szöveghagyom ánya.

Az Apollonius-história első említése a YI. század 
második felébe esik. Venantius Fortunatus említi egyik 
költeményében:

’T ris tiu s erro n im is patriis  uagus exui ab oris 
Quam  sit Apollonius naufragus hospes aquis’.

Szó van a históriáról a de dubiis nominibus gramma
tikai írásban (YII. században): ’gymnasium generis 
neutri sicut balneum, in Apollonio «gymnasium patet». 
A Gesta Abbatum Fontanellensium (Mon. Germ. II. 287. 
17.) Wando apátról (742—756) azt írja, hogy a St. vaud- 
villei kolostornak több különféle könyvet ajándékozott, 
köztük ’historiam Apollonii regis Tyri in codice uno.. 
A IX. században (821) előfordul a reichenaui könyvtár 
jegyzékében. Lehet, hogy már a IX. vagy csak a X.. 
században készült a már csak töredékes ó-angol for
dítás; az Ottók idejéből való egy latin hexameteres fel
dolgozás (Carmen de Apollonio). Ugyanebből az időből 
származik a históriának két legrégibb reánk maradt 
kézirata, a firenzei és a leideni.

A história első nyomtatott kiadásának két példánya 
ismeretes: egyik a bécsi udvari könyvtárban van, a 
másik a wolfenbütteli herczegi könyvtárban található. 
A könyv 34 levélből áll, czímlap és évszám hiányzik 
róla. A nyomás után indulva valószínűleg Utrechtben 
készült 1475 körül. Ennek a kiadásnak ismerete nélkül
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bocsátotta ki Welser Markward kiadását 1595-ben.1 
A  szövege, — mint elődjéé — vegyes kéziratból szárma
zik. Lapaume igen rossz párisi kéziratból adta ki 
1856-ban a Scriptores Erotici függelékében. A szöveg 
igen romlott és a hozzá fűzött megjegyzések hihetetle
nek. H aupt a Welser szöveg alapján új kiadást akart 
sajtó alá rendezni, tervét azonban már nem valósít
hatta meg.

A históriával való tudományos foglalkozást igen 
megkönnyítette Biese kiadása.2 Azonban ennek a kiadás
nak is vannak hibái. Eiese u. i. nem vizsgálta át a 
gazdag kézirati anyagot, hanem csak egy collatiora 
támaszkodott. Mivel az egyedüli teljes párizsi kéziratot 
nem használta, a szövegnek csak azt a kisebb felét 
közölhette, a melyet a florentini kézirat tartalmaz. Bing 
kiadása3 annyiban mutat haladást, hogy ő adta ki elő
ször a firenzei kézirat recensioját. Eing azonkívül á t
kutatott egy csomó kéziratot, ezeket azonban nem 
foglalta rendszerbe. Az ő érdeme, hogy egy XIV. 
századi párizsi kéziratot fedezett fel, amely igen közel 
rokon a florentini IX. v. X. századi kézirattal. Eiese 
a kiadás ismertetésében4 annak a nézetének adott 
kifejezést, hogy a párisi kézirat ismeretessé válása után 
csak erre és a firenzei kéziratra kell a szöveget ala
pítani és a többi kéziratot bátran lehet mellőzni. Ezt 
a kissé furcsa nézetét Eiese a história második kiadá
sában5 mellőzte. Eiesenek második kiadása nagy hala-

1 W elser id. kiadása. L ásd  12. 1.
2 A. R ie se : H isto ria  Apollonii regis T yri. B ibliotheca 

T eubneriana. Lipsi® 1871.
3 M. R in g : H istoria  A pollonii regis T yri e codice Parisiano 

4955 ed id it et com m entario critico instruxit. Pozsony, 1888.
4 B erliner Philologische W ochenschrift 1888. 568. 1.
5 1893.
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dást mutat az elsőhöz képest, bár még mindig nem vizs
gálta át a históriának teljes kézirati anyagát es az Apollo
nius história kéziratairól csak igen felületes jegyzéket 
nyújtott.

Klebs, hogy elődeinek mulasztását pótolja, a história 
eddigi, sok tekintetben kifogásolható szövegkiadásai he
lyébe akart mindenképen kielégítőbbet és a teljes kéz
irati anyag kritikai megrostálásán alapulót nyújtani. 
Ezért vizsgálta át az összes számára hozzáférhető kéz
iratokat. A história első három kiadását beleszámítva 
€3 kézirat állott rendelkezésére, a melyek meglehetős 
arányosan oszlanak el Németország, Anglia, Franczia- 
ország és Olaszország között.1 A kéziratokat szigorú 
philologiai módszerével világosan feltetsző családokba 
osztotta. A szövegkritikai vizsgálatnak eredménye az, 
hogy az eredeti história (Hi), a mely nem maradt 
fenn, egy későbbi keresztény feldolgozás (R )  kétféle 
szerkezetében (R A  és RB), majd e kettőnek többrend
beli keverék alakulataiban jelenik meg. A kéziratok szét
ágazó családfájának a törzsből közvetlenül kisarjadt leg
közelebbi származékai dr. Katona Lajos2 szerint schema- 
tikusan így ábrázolhatok:

1 Ezenkívül rendelkezésére állottak m ég  ném etalföldi, osztrák , 
m ag y ar és svájezi kéziratok.

A h is tó ria  latin  nyelvű  kéziratai a következőképen oszlanak 
e l :  N ém etországra esik 12 kézirat, F ran c iao rszág ra : 11, Olasz
o rszág ra  : 13, N ém etalföldre : 2, A usztriára : 7, M agyarországra : 
1 és Svájcra 3 kézirat.

Az egyetlen m agyar A pollonius-kézirat a M agyar N em zeti 
M uzeum  4. sz. latin  codexe. E ing 1874-ben fedezte fel az ú . n. 
W erdener Fragm ent-et, m ost cod. P estensis  4. Föl. lat. 3205. 
(Klebs id . m. y-vel jelöli.) A hiányos k é z ira t a XI. században 
keletkezett, negyedfél pergam en t lapból á ll, m elyeken a szöveg 
kéthasábos. Az első o ldal m ásodik és a m ásod ik  oldal első h a 
sábja hiányzik.

2 K atona L a jo s : K lebs könyvének ism ertetése. íro d . Közi. 
X. 247. 1900.
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Hi

R
______________l_

RÁ
_

RC

(Rfí+BA)

RB

(JRA+RB)

Az RC-ve 1 jelölt keverékalakulatok ezeknek csak 
egyik typusát képviselik, még pedig azt, a melyben RA 
és RB  szerkezet körülbelül egyenletesen elegyül, a 
többieknél részben RA, részben RB  a túlnyomó. Min
ket közelebbről csak az R A  +  RB képletben feltünte
tett arány szerint elegyült szerkezetek egyik csoportja, 
a Welser kiadásában képviselt redactio érdekel, mert 
ezen alapul a Gesta Romanorum 153. fejezete.

Az A p o llo n iu s-h istó r ia  eredete é s  kox*a.

Az Apollonius-históriában több, műveltségtörténeti 
szempontból fontos réteget kell megkülönböztetni. Az eth- 
nikus természetű alapréteg népmeséi, ez a körülmény 
magyarázza meg azt, hogy ez a legalább egy évezreden 
keresztül különböző nyelveken, különböző formákban és 
a művészetnek többé -kevésbbé előrehaladott eszközeivel 
alakított történet még akkor is visszaesik mintegy arra 
a népmeséi színvonalra, a melyről legalább egyes moti-
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vumaiban az irodalom magaslatára felemelkedett. A má
sodik, kétségtelenül magasabb műveltségtörténeti réteget 
novellisztikusnak lehet nevezni. Ez már nem naiv, szo
rosan népi műfaj, hanem magasabb műveltségi köröknek 
hatását mutatja, különösen a cselekvény fokozásában s 
az emberek jellemzésében. A népmeséi és novellisztikus 
elem alkotja az Apollonius-históriának kalandos, regény- 
szerű voltát, a mely a görög regényt leginkább jellemzi. 
Beleszövődnek azután bizonyos históriai reminiszcenciák, 
még pedig a Nagy Sándor epigónjai utáni idők emlékei 
Antiochus király alakjával és nevével. Ehhez járul egy 
irodalmi hagyomány, a mely az alexandriai kor ízlése 
szerint alakítja a tárgyat és megint beleilleszti a görög 
regény hagyományos szellemébe. A kultúra fokai, a 
melyek ebből a históriából világosan kitetszenek, első
sorban a hellenisztikus, másodsorban a keresztény kul
túra elemei. A tisztán hellenisztikus réteg természetesen 
csak rekonstrukczió útján állapítható meg, mert teljesen 
pogány szellemű szöveg nem áll rendelkezésünkre, míg 
a keresztény kultúra rétege konkrét formában áll előt
tünk.

Ezek előrebocsátása után áttérhetünk az irodalom- 
történeti szempontból két legérdekesebb kérdésre: 1. váj
jon az összes változatokból rekonstruálható R  átdolgozás, 
a mely határozottan keresztény szellemben történt, görög 
vagy latin eredetin alapul-e, és 2. mely korhói való az 
eredeti história (H i).

Haupt és Thielmann az antik és keresztény elemek 
szervetlen összeelegyítését mutató R  szerkezetet tartják 
az eredetinek, noha e feltevés mellett számbavehetóbb 
bizonyítékot nem tudnak felhozni. Thielmann szerint a 
históriában egy helyütt bibliai hatás nyoma észlelhető. 
Egy öreg halász megkönyörül a hajótörést szenvedett

Berecz A pollonius históriája. 2
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Apolloniuson, kunyhójába vezeti és megosztja vele sze
gényes ruházatát. Thielmann idézi a megfelelő bibliai 
helyeket és azt állítja, hogy a halász a biblia szavai 
szerint cselekszik, ezért ő ezt a részt a Vulgataból való 
kölcsönzésnek tartja. Az itt leírt jelenet azonban álta
lános emberi motívum, hasonlóképpen cselekedtek Ho- 
meros görögjei, a rómaiak stb. A történetben több 
ilyenfajta keresztény vonás fordul elő, mivel ezek több
nyire külsőségeken alapulnak (szavak felcserélése stb.) 
az összefüggés zavarása nélkül is bátran mellőzhetjük. 
Igaz ugyan az is, hogy antik és keresztény elemeknek 
önkényes összekeverése kedvelt szokása a hanyatló ókor
nak, különösen pedig a középkornak, azonban a törté
netnek B  szerkezetében valóságos keveredésről nem 
lehet szó. Az elbeszélés minden eleme antik jellegű. 
Az istenek világát, ünnepeiket, kultuszukat nagy élénk
séggel festi a história.

A hajótörött Apollonius meztelenül áll a parton és 
Neptunushoz fohászkodik, rector pelagi-nak szólítja. Ne

jének koporsóját Neptunusra bízza; a citherások ünnepi 
ruházatában pazar szépséggel jelenik meg úgy, hogy a 
vendégek azt gondolják, hogy maga Apolló jelent meg 
köztük; az ephesusi templomban magna Diana-hoz for
dul; a mikor Mytilenebe érkezik, a Neptunaliákat ünnepük. 
Tarsia dajkájának a sírjához megy, virágokat és bort 
visz magával, hogy halotti áldozatot mutasson be és 
szüleinek Maneseit szólítja meg. Ez a rövid kis áttekin
tés is mutatja, hogy mennyire antik jellegű a história. 
Keresztény szokásokról és intézményekről nincs sehol 
sem szó, a históriának keresztény elemei mind jelenték
telenek és csak későbbi eredetűek.

A különféle elemeknek felületes összevegyítését 
Kiese olyanformán magyarázta, hogy a históriát az Y.



APOLLONIUS HISTÓRIÁJA, 19

vagy VI. század folyamán latinul értő keresztény ember 
görög eredeti után fordította s a mellett felületes módon 
átkeresztényesítette. Eiese a história első kiadásának1 
előszavában (pag. XI.—XV.) a legkülönfélébb alkotó 
részekből összeállított szövege alapján nyelvi megfigye
léseit két csoportba állította össze. Ezek a csoportok 
szerinte azt bizonyítják, hogy a história görögből való 
fordítás és hogy ez a latin fordítás abban a korban 
keletkezett, midőn a latin nyelv a románba ment át, 
azaz a VI. században. Thielmann a nyelv alapos viszgá- 
lata után arra az eredményre jutott, hogy a Eiesetől 
idézett nyelvi sajátságok részint a vulgáris latin nyelvre 
emlékeztetnek, részint pedig grsecismusok, a melyek a 
Vulgatából származnak. (Szerinte különben is a história 
a Vulgata hatása alatt áll.) Az említett sajátságokon 
kívül még egy, a románba átmenő nyelv nyomai is 
érezhetők rajta. Eiese a história második kiadásához 
önkényesen kiválasztott szavak jegyzékét függesztette, 
ezeken kívül közölt egyes fordulatokat — melyeket 
eleinte grsecismusoknak tartott — most azonban keresz
tény jellegűeknek mondott. Közölt még egy pár latin
görög egyezést, különösen Xenophonból, ezek is bizo
nyítják szerinte a história görög eredetét. A görögös 
szólásmódokra Eiese a kellőnél többet épített. Utána 
Rohde a görög regényről szóló munkájában2 szintén a 
história görög eredetiből való származása mellett fog
lalt állást. Eohde nézetét a históriának a görög regé
nyekkel egyező meseszövósére, kalandjaira, szóval belső 
szerkezetére alapította, a történet görögös szólásmódjait

1 L. 14. old. 2. jegyzet.
2 Rohde E rw in : Der griechische Roman und seine Vorläufer. 

Leipzig, 1876.
2*
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azonban nem érdemesítette arra, bogy mint elődje, a 
maga feltevésének alapjai közé sorozza. A história igen 
közeli rokonságban van Xenophon Ephesusi történetei- 
vei,1 még egyes fordulatok is közösek. Ezt a feltűnő 
egyezést csak úgy magyarázhatjuk meg, hogy a két 
költő egymás utánzója volt. Mindez azonban még nem 
bizonyítja azt, hogy az Apollonius-história szerzője görög 
volt és görögül írta művét. Rohde a história latin szö
vegében vegyesen előforduló pogány görög és keresztény
latin szokások és fordulatokból azt következteti, hogy 
keresztény-latin ember görög eredetiből fordította a 
históriát.

Rohde több bizonyítékot hoz fel arra nézve, hogy a 
görög regénynek, a mely eredetileg a sophistikus rbeto- 
rika műve volt, jellegét a latin átdolgozó változtatta 
meg. Szerinte u. i. az egész regény két egyenlőtlen 
részre oszlik. Az első részben Apollonius Antiochus 
leányáért pályázik de, mivel elutasítják, távoznia kell. 
A históriának ez a része nincs szoros összeköttetésben 
a második részszel. Apollonius nem is gondolva vissza 
az első, igen kellemetlenül végződött szerelmi kalandjára, 
legközelebbi alkalommal beleszeret egy leányba. Anti- 
ochu8t és leányát nélkülözhetnők, a nélkül, hogy a 
cselekmény további menete megváltoznék. Rohdera a 
regény alapos megfigyelése azi a hatást gyakorolta, 
hogy a latin átdolgozó Antiochus történetét utólag he
lyezte a história élére, hogy valami motivumot találjon 
Apollonius Tyrusból való menekülésének indokolására. 
Görög költő szerinte mindenesetre olyan jóslatból indult 
volna ki, amely Apolloniust kalandokra bírta. Ez a motí
vum ugyan képtelennek látszik, de mintája, Xenophon így

1 L . 14. 1. 4. jegyze t.



APOLLONIUS HISTÓRIÁJA. 21

já rt el. A keresztény átdolgozó azonban már nem tűrhette, 
hogy az egész történet folyására pogány démon jóslata 
legyen irányadó, azért más motívumra kellett gondolnia, 
hogy ezt helyettesítse. A latin átdolgozó a görög mon
davilágban és más népek meséiben is elterjedt motívu
mot választott: egy atya, a ki saját leányát szereti, a 
kérőket fogas kérdésekkel elijeszti. Hogy a história 
különben Antiochus királynak és leányának alakját tel
jesen nélkülözheti, arról meggyőzhet bennünket az Apol- 
lonius-regénynek egy népmeséi változata, Hahn újgörög 
és albán mese gyűjteményének 50. meséje.1 A nőktől 
irtózó herczeget atyja elküldi hazulról, hogy feleséget 
keressen magának. A herczegnek a kalandjai mindjárt 
tengeri viharral és hajótöréssel kezdődnek, Antiochus- 
ról és leányáról nincs a mesében szó.

Rohde tehát nemcsak szellemében és tartalmában 
tekintette ezt a históriát görög regénynek, hanem egye
nesen görög regény latin átdolgozásának. Klebs idézett 
művében szembehelyezkedik Rohde nézetével. A törté
netben előforduló pénznemek, feliratok es antik szokások 
alapján kimutatta, hogy az E  szerkezet alapjául szolgált 
Ili görög regény szellemében irt latin eredeti alkotás.

1. Pénznemek. Mivel Apollonius históriája népies 
jellegű, feltehető, hogy a benne előforduló pénzegységek a 
kortársak előtt ismeretesek voltak és így a sestertiumokban 
való számolás fontos adat a história keletkezési idejére 
nézve. A sestertiák szerint való számolás, a mint Kubi- 
tschek2 megállapította, a Kr. u. III. század vége felé

1 H a h n : Sam m lung neugriechischer und  albanesischer M är
chen. N r. 50. Der weiberscheue Prinz.

2 K ub itschek : B undschau  über das letztverflossene Q uin
quennium  der antiken N um ism atik. (1890 — 1894.) W ien, 1896.
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még nem tűnt el egészen, csak a IV. században vész el 
a nyoma és helyét a follárok szerint való számolás fog
lalja el.1 Ezekből az adatokból világosan kitűnik, hogy 
a história, mivel se^tertiumokról van benne szó, a Kr. u. 
III. századnál későbbi időben nem keletkezhetett. Ez a 
határidő azonban a históriának csakis latin alakjára 
vonatkozhatik, mert görög író sohasem használta a 
specifikus római számításmódot a pénzösszeg jelölé
sére, a görögök u. i. római pénzösszegeket mindig dé
nárokban vagy drachmákban fejeztek ki.2 Epenígy lehe
tetlen a másik eshetőség is, hogy t. i. V. vagy VI. szá
zadi latin író pénzösszegeket görög pénznemben fejezett 
volna ki, a melyet kor társai úgy sem értettek volna 
meg. Az előbb jelzett időnek teljesen megfelel az arany
pénz elnevezése is. A história u. i. az aranypénzt kizáró
lag aureusnak nevezi, nem pedig solidusnak, a hogy 
Konstantin kora óta általánosan használatos volt. 
A históriában mindig pontos viszony van az aureus és 
az aranyfont között. Ez az adat is igen fontos a kor 
megállapítására nézve. Ebből u. i. az következik, hogy 
a história a III. század első feléből származik, mert 
Severus Alexander után (222.—35.) nem volt az aureus
nak sem egységes súlya, sem pedig állandó névértéke.

2. A feliratok. Az eredetre vonatkozó kérdésnél nagy
fontosságú a históriában előforduló három felirat: 
Apolloniusnak a tarsusi polgároktól emelt szobrán lévő 
felirat, Tarsia sírfelirata és Apolloniusnak és leányá
nak a mytileniektől emelt emlékfelirata. Ez a három

1 G eldangaben, in  D enaren und  Folles aus dem  Anfang des 
v ierten  Jah rh u n d e rts  bei Seeck, Zeitschrift fü r N um ism atik 
X V II. 53.

2 H u ltsch  Metrologie. 251. s k. 1.
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felirat, a mint stílusukból is kitetszik, csakis latin em
bertől származhatik. Tarsia sírfelirata azt is bizonyítja, 
hogy a latin átdolgozó pogány volt. Ez a felirat speci
fikus római formában maradt fenn, D. M. (=  Dis Manibus) 
betűkkel kezdődik. Bár a keresztények üldözése idején 
szokásban voltak náluk is ilyenfajta sírfeliratok, de 
Konstantin után az V. vagy VI. században keresztény 
ember a szokásos formák (hic iacet, bic requiescit in 
pace) helyett pogány sírfeliratot nem szerkeszthetett, még 
kevésbbé tehette ezt olyan író, a kiről eleve feltesszük, 
hogy a históriát keresztény szellemben dolgozta át. 
A szerző a D. M. betűket nem gondatlanságból hasz
nálta. A Manesek tisztelete szerepet játszik az elbeszé
lésben is. Tarsia naponként áldozatot mutat be dajkájá
nak a sírjánál és áldozatot mutat be szülei Manesei- 
nek is. A használatos pénznemek segítségével megállapít
ható, hogy a történet Konstantin kora előtti időből 
való, ezt az adatot a feliratok is megerősítik. A felira
tok stílusa még egyszerű, a IV. századtól kezdve mind
inkább dagályos lesz a stilus.

3. Intézmények és szokások. Az Apollonius-historia 
a fantázia világában játszódó költemény, azonban még 
sem fantasztikus. A hátteret a hellenisztikus-római 
kultúra alkotja, a mely a császárság idejében az elbe
szélés színhelyén, a Földközi-tenger melléki országokban 
általánosan elterjedt. Kizárólagosan görög szokásokról 
nincs a históriában szó, egyes intézmények és szokások 
azonban a história római eredetére vallanak. Pl. a mi
kor Apolloniusnak leánja születik, római szokás szerint 
gyermekének ismeri el (iussit infantem tolli). A halottak 
eltemetéséről való gondoskodás, mint jellegzetesen antik 
vonás, több ízben előfordul. Apollonius feleségének ha
lottas ládájába aranyat és írást tesz és kéri a megta
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lálót, hogy gondoskodjék a halott illendő eltemetéséről. 
A temetés formája a históriánkban a halottégetés. A ha
lottak elégetése a kereszténység elterjedése idejében már 
nem igen volt szokásban. Macrobius egyik satirájában 
azt Írja, hogy az V. század folyamán teljesen megszűnt. 
Az élők iránti tiszteletből, a mint az egész római biro
dalomban nagyon elterjedt szokás volt, feliratos szob
rokat emelnek. A história olyan kort tükröztet vissza, 
a melyben az egyén szellemi és zenei kiművelésére 
nagy gondot fordítottak. Ebben a vonásban nehezen 
lehet a história görög eredetére nézve bizonyítékot 
látni. Az irodalmi és esztétikai nézeteknek egyoldalú 
előtérbe jutása a császárság első évszázadainak általános 
jellemvonásai közé tartozik. A királyleány örömest mu
lattatja vendegeit zenejátékával és énekével. Apollonius 
valósággal zeneművész, a vendégek előtt énekel és éne
két líráján kiséri. A császárság idejében a társaságokban 
fejedelmi ivadékok és előkelő emberek is szerepeltek, 
mint zenészek. Apollonius leánya az iskolában a szabad 
művészeteket tanulja. Az általánosan antik vonások 
mellett egyes események sajátságosán római intézmé
nyekre utalnak. A midőn Apollonius Tarsusból eltűnik, 
a város polgársága szeretett jótevőjét általánosan gyá
szolja, a boltokat bezárják, nem tartanak színi előadá
sokat stb. Később Tarsus lakosai Apolloniust «pater 
patriae» czímmel tüntetik ki (te regem te patrem patriae 
diximus), a mint a köztársaság utolsó éveiben a dicta- 

czímezték.
Klebs ezen bizonyítékok alapján kimutatta, hogy az 

R  szerkezet alapjául szolgált I li  latin eredeti alkotás 
és nem görögből készült fordítás. Ez a még tisztán 
pogány szellemű szerkezet a Kr. u. IV. századnál min
denesetre régibb s valószínűleg a III. század első felé
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bői való. A keresztény szellemben történt R  átdolgozás, 
a melyből valamennyi későbbi szerkezet és ezeknek 
kézirati változatai és egyéb származékai erednek, alig
hanem az Y. századból való. A VI. és VII. század folya
mán érte a klasszikus latin irodalmat Itáliában és Gal
liában a legnagyobb veszteség. Ebben az időben sok 
olyan munka pusztult el, a mely az V. században még 
megvolt, nehezen kerülte volna ki sorsát tehát az Apol- 
lonius-história is, ha külsőleg keresztény jellegű nem 
lett volna. A keresztény átdolgozás idejét ezen az ala
pon az V. századra tehetjük. E mellett szól egyebek 
közt az is, hogy a R  szerkezetnek a X. századból már 
több változata ismeretes (RA,  RB, RC, RSt, R T ), a 
kézirati hagyomány fejlődésének pedig hosszú időre volt 
szüksége.

A H i ismeretlen szerzőjének hazájáról bizonyosat 
nem lehet megállapítani. Az a körülmény, hogy a tör
ténet színhelyét keletre tette, nem bizonyít még semmit 
sem, mivel a szerző alapos helyismeretről nem tesz 
tanúságot. Klebs a szerzőnek a latin irodalomban való 
jártasságából, a latin feliratok utánzásából és a római 
számításból azt következteti, hogy valószínűleg a nyu
gati birodalom műveltségi körében élt. A keresztény át- 
dolgozóról ez már bizonyos, sőt az is valószínű, hogy 
itáliai volt. Winterfield, a rhythmikus költészetnek jó 
ismerője azt jegyzi meg, hogy Meyer kutatásai szerint 
a históriában előforduló páros hexametereknek csak 
Itáliában található a nyoma.

Az A p o llo n iu s-h istó r ia  fe ld o lgozása i.

Az Apollonius-história páratlan népszerűségét leg
jobban bizonyítja nagyszámú feldolgozása.
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I .  L a t in  fe ldo lgozások .
1. A sort a Gesta Apollinii leoninus hexameterekben 

írt költemény nyitja meg, a mely egy XI. századi genti 
kéziratban maradt fenn. Haupt Walafried Strabomik, a 
tudós reichenaui apátnak (megh. 849.) tulajdonította. 
Hauptnak a nézetét Dümmler czáfolta meg, ő u. i. 
Walafried valamelyik tanítványát tartja a szerzőnek és 
a költemény keletkezése idejét a Karolingok korába 
teszi. Ebert szerint ez a minden költői érzék nélküli, 
iskolás ízű verselmény a X. században, az Ottók korá
ban keletkezhetett. A töredék bőbeszédűségéről fogalmat 
adhat, hogy a 769. versnél az egész históriának alig 
V»-ed részéig jutott el a feldolgozó.

2. A második feldolgozás Viterbói Gotfried mesékkel 
dúsan átszőtt világtörténelmi művének, a Pantheonnak 
(1186—1191.) 11. darabjában maradt ránk. Gotfried a 
históriának előtte volt szövegén rövidített és több he
lyütt önállóan változtatott. Munkája, a mely két, több
nyire rímelő hexametert egy-egy pentameterrel kapcsoló 
szakokban van írva, a középkorban nagy elterjedtségnek 
örvendett és még a história egyes latin kézirataira is 
kimutatható hatással volt.

3. Eövid költői feldolgozása előfordul a Carmina 
Buranaban is (Schmeller első kiadásában 53. 1.). — 
Egy XVII. századi londoni kézirat említi a históriának 
egy latin hexameteres feldolgozását, a melynek alig
hanem Jacobus a Falkenburg a szerzője. — Vincentius 
Bellovaeensis Speculum historialejának tartalomjegyzé
kében szó van a históriáról: Apollini tyri gesta in üne 
quarti libri, de a jelzett helyen nem található.

4. Gesta Romanorum. A Gesta Romanorum 153. 
fejezete az Apollonius-história, czíme: De tribidatione
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temporali que in gaudium sempiternum postremo com
mutabitur. Ez a czím újabb keletű, a XIV. századi 
colmari kéziratban a czíme: De Antiochio qui filiam  
propriam cognovit et tantum eam dilexit quod nullus 
eam in uxorem habere potuit nisi problema ab eo 
propositum solueret. Az Apollonius história eme szö
vegének kritikai megvizsgálását igen megnehezíti az a 
körülmény, hogy mindeddig nincs olyan kiadása a 
G. K.-nak, a mely még a legszerényebb tudományos 
igényeket is kielégíti.1 Keller Adalbert 1842-ben kiadta 
a G. R . szövegét, de a szöveghez fűzött jegyzetek nem 
jelentek meg. Oesterley kiadása2 számára széles körű 
tanulmányokat folytatott, de az egymástól igen eltérő 
szövegeket nem tette vizsgálata tárgyául és csak arra 
szorítkozott, hogy az ú. n. vulgáris szöveget (a G. R . 
legelső nyomtatott latin nyelvű kiadásainak szöveget) 
közzé tegye. Igen nagy szolgálatot tett a tudománynak 
Dicks, midőn a Gesta legrégibb szövegét kiadta.3 Ebben 
a szerkezetben azonban csak 150 történet van meg, 
így tehát az Apollonius-história hiányzik.

A G. R . legrégibb kiadásai közül a XV. századból 
12 dátum nélküli kiadás van; a legrégibb, évszámmal 
ellátott kiadás 1480-ból való. A három legrégibb nyom
tatvány : 1. utrechti nyomtatvány Ketelaer és Leempt 
nyomdájából, megjelenésének ideje 1 4 7 3 — 1474  közé 
esik (150 történetet tartalmaz); 2. kölni nyomtatvány 
Ter Hoernen Arnold műhelyéből 1 4 7 2  és 1475  között 
jelent meg, (151 történetet foglal magában) és 3. Zell

1 L. K lebs id. m. 349,— 361. 1.
- B erlin , 1872. W eidm ann’sche B uchhandlung.
-J Die G esta R om anorum  nach der In n sb ru ck e r H andschrift; 

vom Jah re  1342. E rlanger B eiträge zur E ng lischen  Philologie 
Heft 7. 1890.
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Ulrik első nyomtatványa a XV. század hetvenes éveinek 
elején jelent meg Kölnben. Ez az utóbbi nyomtatvány 
181 fejezetet tartalmaz, ebben tehát már meg van 
Apollonius históriájáig. Zell később 1 4 8 0 — 1482  között 
újból kiadta a G. E.-oi, ez a kiadós azonban már 
több ízben eltér az elsőtől.

Oesterley szerint a G. E. többi kiadásai az első 
rész alapjául az utrechti kiadást, a második rész alap
jául pedig Zell első kiadását választották és ez az ú. n. 
vulgaris szöveg szolgált két jelentéktelenebb munka ki
vételével az összes fordításoknak az alapjául. Oesterley 
azonban maga-magát czáfolja meg, ő u. i. a 153. tö r
ténetnél nem a Zell első kiadásának a szövegét hasz
nálta, hanem Keller kiadásának szövegét, a mely régebbi 
nyomtatványra megy vissza és igen hasonlít Zell 2. k i
adásához, egybevetette Zell 1. kiadásának szövegével és 
modern vegyes szöveget nyújtott. Már ebből is kitűnik, 
hogy a 153. történetnek vulgaris szövege teljesen egy
séges szöveg értelmében nincs. Régibb és jobb szöve
get ad a 153. történetről a colmari városi könyvtár
nak 10. sz. kézirata a XIV. század végéről. Ezt a szö
veget (G c), több helyen hibásan, közölte Singer.1 Sze
rinte ez az egyedüli régi kézirat, a mely a 153. törté
netet tartalmazza, az újabb kéziratok mind csak nyom
tatványok másolatai. Klebs szembehelyezkedik Singerrel, 
a Gresta nagy elterjedéséből következik, hogy a nyomtat
vány megjelenése előtt több kéziratnak kellett közkézen 
forogni. Összeveti továbbá a 153. tört. colmari kézirati 
szövegét (Gc) és az ú. n. vulgaris szöveget (G v) és 
arra az eredményre jut, hogy Gc a szöveget jobban és 
teljesebb alakban őrizte meg. Mindkét typust úgyan-

1 Id . m. 71.— 105. 1.
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abból az archetypusból lehet levezetni. A G. R. vulgá
ris szövegének egyik elterjedt mellékalakjára is ő hívja 
fel a figyelmet. Ez az interpolált szöveg (g v )  a Gesta 
néhány hely és év nélküli és 1480-on inneni összes 
datált kiadásaiban ismétlődik.1

A  Gesta Romanorum feldolgozásai. Legrégibb modern 
feldolgozásai a következők:

a) A  német népkönyv. Szerzője Steinhoewel Heinrich 
ulmi orvos. Felnémet nyelvjárásban írt műve a verses 
előszó akrostichonjának tanúsága szerint 1471-bea 
jelent meg először. A népkönyvben a G. B  prózai 
szövegével egybeforrott Viterbói Gotfried verses átdol
gozása.

b) A  németalföldi népkönyv: Die schoone ende die 
suuerlicke historic van Apollonius van Thyro, 1493-ban 
nyomtatták Delftben. A szöveg a G. B. hollandi fordí
tásából (Die Gesten of gheschienissen van Eomen 
1481. Gonda) való s ennek szövegétől mindössze csekély 
eltéréseket mutat.

e) A franczia feldolgozás. Legelőször Párisban jelent 
meg 1521-ben: Le Violier des histoires Romaines mo- 
raliseez, sur les nobles gestes fa ic tz  vertueulx et anciennes 
croniques des Romains, fo rt recreatif et moral, nouvelle- 
ment translaté de latin en frangois. Ennek a 125. fe
jezete a G. R . 153. fejezetének felel meg és a G. B. 
interpolált szövegén (gv) alapul.

d) Az angol feldolgozás Twine Laurence-tö\ 1576-ban

1 Dr. K atona  Lajos K lebstől függetlenül rá m u ta to tt e két 
nevezetes beto ldással bővült szerkezetre. Interpolationes recentis- 
simae Historiae Apollonii. E PhK . 1900. és a H aller-fé le  Gesta- 
forditás k iadásában  (B. M. K. X V III. k. 106. 1. 31. jegyzet és 
408. 1. 37. jegyzet).



BERF.CZ SÁNDOR.

jelent meg először. Ez a feldolgozás is a G. R. in te r
polált szövegén alapul.

e) A  magyar feldolgozás.

I I .  S k a n d in á v  feldől(/ozások.
1. A  dán népkönyvnek: 'En dejlig or skjen H is- 

toire om Kong Apollonio i hrilken Lykkens H jul og 
Verdens Ustadighed beskrives; lystig og fornojelig at 
Iase og Inore' a XVII. századból több kiadása ismeretes. 
Igen közel áll a svéd népkönyvhöz. Itt említhetjük meg 
az Apollonius-regének dán népballadai feldolgozását is. 
Egy ó-dán balladában (Svend Grundtvig: Danmarks 
Gamle Folkeviser II. 466.—469.) szerepel Apolon (Apel- 
lon) király. Az elbeszélés eredeti elemeiből csak kevés 
ment át a balladába.

2. A dán népkönyvnek két izlandi versioja van a 
British Múzeumban (egyik 1669—70., másik 1770-ből).

3. A  svéd népkönyv valószínűleg a dánnak az át
dolgozása. Több óvszámnélküli kiadása után a leg
régibb évszámmal ellátott kiadás 1642-ből való.

I I I .  S zláv  feldo lgozások .
1. Ezeknek a feldolgozásoknak a cseh népkönyv az 

alapja. (Vrt’áko adta ki Casopis Musea království Ges- 
keho-ban 1863.) A népkönyv még a XIV. századból való. 
Csak az általános vonásokban ismerünk a latin elbeszé
lés menetére. Valószínűleg nem latin szövegre, hanem 
valami elveszett német feldolgozásra vezethető vissza.

2. A cseh népkönyvet követi az a lengyel fordítás, 
(Historye Rzymskie, kiadta Bystron 1894.), a melyben 
a G. K. 39 fejezete között az Apollonius-rege a har
madik darab.

3. A lengyelen alapszik az orosz Gesta fordítás és

30
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ennek illető fejezetéből népkönyv alakjában külön is 
megjelent Apollonius története.

IV . S p a n yo l feldoh /ozások.
1. A XIII. század elejéről való a históriának Libre 

de Apollonio czímű terjedelmes (656 négysoros strófa) 
költői feldolgozása. Pidal az Escorial egyik kéziratából 
Sanchez, Colecion de Poesias Castellanas al Siglo XV. 
második kiadásában, Paris 1842., tette közzé. Javított 
kiadása Madrid 1864. Verselési és nyelvi tekintetben a 
provencei költészet hatása alatt áll, azonban nem pro- 
ven<jali eredeti után készült. Sajátjából nem tett hozzá 
semmit sem a költő, de a latin eredetitől kisebb eltéré
sek szép számmal találhatók benne.

2. Juan de Timoneda: Patranuelo-jéiba.n (Elbeszélé
sek gyűjteménye) fordul elő a história prózai feldolgo
zása, mint a l l .  Patrana. Első kiadása 1576., újabb ki 
adása Biblioteca de Autores Espanoles III, kötetében. 
1846. Timoneda nem használta a spanyol románczokat 
forrásául, alighanem olasz vagy franczia feldolgozások 
után indult.

V. F ra n c z ia  fe ldőlt/ozások .
1. Az első feldolgozás a XIII. század elejéről való: 

Jourdain de Blaivies ófranczia eposza, melyben az 
Apolloniusról szóló elbeszélést a karolingok és lotha- 
ringok korabeli epikának motívumaival kapcsolja össze. 
Az elbeszélés eredeti jellegét idegenszerű motívumokkal 
való összekeverése folytán elvesztette.

2. A nagyszámú ófranczia prózai feldolgozás közül 
egy sem jelent meg. A későbbi, nyomtatásban megjelent 
feldolgozások között legrégibb egy évszámnélküli genfi 
nyomtatvány Apollin roy de Tliire. Ugyancsak évszám
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nélkül jelent meg Párizsban Apolonius Prince de T hir  
en Affricque et roy d’ Antioch, redige en escript par Gil
les Corrozet. (XVI. sz.) Corrozel neve alatt felemlít a 
Biographie Universelle egy 1578. kiadást. A tárgyat 
modern szellemben dolgozta fel.

3. Antoine Louis Le Brun feldolgozása: Les Avan- 
tűrés d’Apollonius de Lyr par le B*** 1710-ben jelent 
meg Párizsban. Irodalmi szempontból értéktelen munka.

4. Két franczia feldolgozás nagyobb gyűjtemények
ben fordul elő, Violier des Bomances feldolgozása a 
G. B.-ban.

5. Francois de Belleforest: Histoires Tragiques VII. 
kötetében 3. történet: Accidens divers advenus a Apol
lómé Boy des Tyriens. (1582.)

VI. O lasz fe ld o lg o zá so k .
A XIV. századból három prózai feldolgozás ismere

tes, Del Prete 1861-ben adta ki a két toszkánai fel
dolgozást : Storia, d’Apollonio di Tiro, romanzo Greco 
del Latino ridotto in volgare Italiano nel secolo XIV. ; 
C. Salvioni pedig 1889-ben adta ki a tosko-velenczei 
versiot: L a  storia di Apollonio d i Tiro, versioné tosco- 
veneziana della meta del saec XIV.

Ezeknél a feldolgozásoknál sokkal kedveltebb volt 
Pucci Antonio firenzei költő (1310—1380): Istoria 
d ’Apollonio di Tiro in ottava rim a  ez. költeménye, mely 
a XV. század végétől a XVIII. sz. elejéig sok kiadást ért 
el. Mint népkönyv három századon át kedvelt volt.

V II. (Pörög fe ldo lgozások .
1. Egy XVI. századi párisi kéziratban fordul elő 

MstoqXwaavjjAa árcó Aavivtxov st? Tto(j.aixóV AiTj-pjat? rco- 
XozaHoö? AnoXkojvíoo toö Tópoo czímű középgörög költe-
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meny. Wagner W. adta ki legelőször «Medieval Greek 
Texts» I. kötetében (London 1870.). Az itáliai feldolgo
zás után készült költemény a XIV. század végéről vagy 
a XV. század elejéről való.

2. A XV. század végéről való egy másik költői fel
dolgozás, a mely Pucci említett költeményén alapszik. 
Első kiadása 1534-ben jelent meg Velenczében.

3. Hahn újgörög és albán mesegyűjteményében 
az 50. mese1 az asszonyoktól irtózó fejedelemről szól.

V III . A n g o l feldo lgozások .

Apollonius históriáját legkorábban és legtöbbször 
Angliában dolgozták fel.

1. A X—XI. századból való az angolszász fordítás, 
melyből csak két terjedelmes töredék maradt reánk. 
The Anglo-Saxon version of the Story of Apollonius of 
Tyre upon which is founded the play of Pericles, attri
buted to Shakespeare. From a Ms. in the Library of 
C.C.C. Cambridge. With a litteral translation by Ben
jamin Thorpe. London 1834.

2. Steewens Pericles kommentárjainak bevezetésében 
szól a históriának egy közép-angol verses feldolgozásáról. 
A kéziratát Halliwell adta ki 1850-ben. Mindössze 250 
vers maradt belőle ránk. A feldolgozó saját szavai sze
rint, más nyelvből foidította le angolra.

3. John Gower: Confessio Amantiséban (1392.— 93.) 
dolgozta fel az Apollonius-históriát. Az id. munka VIII. 
köteteben mint a bűnös szerelem példája szerepel. Bár 
ennek a feldolgozásnak különösebb költői értéke nincs, 
mégis igen kedvelt volt Angliában, mint Shakespeare

1 V. ö. 21. 1. 1. jegyzet. 

B e re c i: Apollonius históriája. 3
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Pericles ének prológusa mutatja. Viterbói Gotfried el
beszélésének szövegén kívül még más szöveget is használt.

4. Az újabb angol irodalomban legelőször prózai fel
dolgozásban részesült, Copland Poberttöl: Kynge Appo- 
lyn of Thyre. 1510. A szerző előszava szerint franczia 
eredeti után való fordítás.

5. Sokkal inkább elterjedt volt Twines Lawrencenak 
feldolgozása.1

6. Az Apollonius-históriának a virágirodalomban 
legelterjedtebb feldolgozása Shakespeare Pericles drámája. 
A XY1I. században kedvelt műsor darab volt. Első 
kiadása 1609-ben jelent meg Shakespeare neve alatt, az 
első két folió kiadásban, 1623-ban és 1632-ben azon
ban nem szerepel. Az eddigi kutatások alapján bizo
nyos, hogy Shakespeatenak része volt ugyan a dráma 
írásában, de lényegileg csak a második része (Marina 
fellépésétől kezdődőleg) való tőle.

A drámának két forrása van: 1. Gower feldolgozása 
(Confessio Amantisában 1393-ban). Gower mint chorus 
szerepel, a költő a drámai jelenetek között fennmaradt 
hézagokat epikailag pótolja ki és a prologként fellép
tetett Gower elbeszélésével egészíti ki. 2- Tivine nép
könyve. Ez a két forrás összefügg a dráma említett 
kettős tagoltságával. Az első három felvonásnak és a 
negyedik felvonás prológusának is Gower elbeszélése az 
alapja, a második résznek, a melyben már sokkal na
gyobb költői eiő jut kifejezésre, Twine népkönyve a fő
forrása. A dráma mostani alakjában tehát két költő 
műve. Ma mindenki megegyezik abban, hogy a dráma 
második része (az ú. n. Marina dráma) Shakespearetől

i  L. 29. 1. d)
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való, csak a másik szerző személyét illetőleg eltérők a 
vélemények.1

Georg Wilkins 1608-ban a dráma tartalmát elbeszé
léssé alakította á t : The pa in fu ll adventures o f Pericles 
Prince of Tyre. A Pericles drámát George L ilio  a XVIII. 
században újból átdolgozta és Marina czímmel ki
adta (1738).

Pericles történetét Rákosi Jenő A  fekete hajó ez. 
darabjában dolgozta fel. (Eredeti operette, zenéjét, báró 
Bánffy György írta.) Először 1883. január 26 án adták 
elő a Népszínházban. A Népszínház bizottsága az újra 
átdolgozást kívánta, mivel a libretto igen durva és fri
vol és csak így adhatták elő január 30-án másodszor. 
A darab a Népszínház irattárában található.

«Rákosi Shakespeare darabját, a Perikiest válasz
totta alapul. A régi görög világba vezet és a dodonai 
orákulum egy jóslatát igen szabadon variálja. Ez a jós
lat az, hogy Mytilene városa nagy szerencsétlenségtől 
szabadul meg, ha a királyfi erényben növekedik és eré
nyes leányt vesz nőül. Ezért a királyfit elzárják a világ
tól, nehogy valamit megtudjon abból, a mi az erénynyel 
ellenkezik. De a királyfi kiszökik a világba s most 
mindaz elébe tárul, a mi ellenkezik az erénynyel. Ennek 
az ellentétnek nyers feltüntetésében van az, a mi több 
a sikamlósságnál. A fekete hajó regéje pedig az benne, 
hogy Tyrus királyának kis lánykáját a tengeri kalózok 
elrabolták s a király évek óta keresi gyermekét egy 
hajóval, a mely fekete s melyről a tenger mellékén azt 
beszélik, hogy a hol kiköt, ott kitör a fekete halál és

1 Penclesve vonatkozólag v. ö. H einrich G usztáv  értekezését: 
Az ál-shakespearei drámák. (Irodalom tört. k ísé rle t.)  Budapest, 
1910. 31, —34. 1.

3*
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elpusztul minden, ha a hajó fel nem cseréli fekete 
vitorláit fehérrel. Kiköt Mytilenében is, de itt feltalálja 
a király leányát Tarsiát, ki rabszolgának van eladva, 
küzd az erény nevében, megismerkedik a királyfival s 
már-már a jóslat ellenkezőjétől lehet tartani, mikor a 
fekete hajó megérkezik, a király felismeri leányát és a 
királyfi és királyleány férj és feleség lesznek, a hajó 
pedig felcseréli vitorláit fehérrel és Mytilene megszaba
dul a veszélytől.» (Vasárnapi Újság, 1883. XXX. évf 
80. 1.)

I X .  N é m e t fe ld o lg o zá so k .
a) Neuenstadti Heinrich dolgozta fel először, a XIIL 

század vége felé az Apollonius-históriát versekben. 
Apollonius (der Tyrlandaere) lovagi eposz hőse le tt 
nála. Eposzában túlságos nagy teret juttat a kalandok
nak. b) A XV. század közepéről három prózai fel
dolgozás maradt fenn : 1. Steinhoewel Heinrich ulmi 
orvos feldolgozása felnémet (sváb) nyelvjárásban (1461). 
Steinhoewel feldolgozása igen elterjedt népkönyv volt. 
2. A  középnémet szabad átdolgozás a lipcsei egyetemi 
könyvtár egy XV. századi kéziratában található. 8. Közép
német fordítás.

X . N é m e ta lfö ld i fe ld o lg o zá so k .
1. Németalföldi népkönyv.1
2. A XVIII. század elejéről való : De Wonderlyke 

Gevallen van Apollonius van Tyr. czímű prózai fel
dolgozás (T’ Amsterdam 1710.)

A két piózai feldolgozáson kívül ismeretes még két 
drámai feldolgozás is.

1 L . 29. 1. b)
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3. Pieter B o r : Twee Iraqi-comedien in  prosa, d’Ene 
van Appollonius Prince van Tyro. 1634. A dráma for
rása a németalföldi G.E. volt.

4. A második drámai feldolgozás: Appolonias, Ko- 
ningh van Tyrus. 1662. A históriához csak annyiban 
van köze, hogy egyes szereplők neveit onnan kölcsö
nözte (Appolonius, Licoris, Stragulio, Archistratus, An
tiochus). A XVIII. századi prózai feldolgozásra minden
esetre hatott.



A MAGYAR APOLLÖNIUS-HISTÓRIA.

A  h istória  k iad ásai.

Bánk maradt legrégibb kiadása 1591-ből való. A ki
adás czíme, a mint Szabó Károly Régi Magyar Könyv
tár I. k. 120. lapján (241. szám alatt) leírja, a követ
kező: «Szép Chronica miképpen az Apollonius neuo 
Királyfi, egy Mesénec meg feytéseértt el budosuán, az 
Tengeren mindeneket el uesztuén, Halász ruhában Al- 
tistrates Király vduarában iútá, melynec Leánya a szép 
Lucina asszony, az Királyfit meg szeretuen, hozzá méné. 
És miképpen az Apollonius az Királyságra haza men
üén, az Tengeren Feleségét és Leányát el veszté, és 
miképpen őket soc esztedő múlira nagy őrömmel egés- 
ségben találá. Most vyionnan ac Lucretia notayára 
Magyar nyelure forditatot, és meg nyomtattatot. Colos
várat az óh várban 1591. Esztendőben.» 4r. A—Dl =  13 
sztlan levél. Ez a kiadás Szabó Károly feljegyzése sze
rint megvan a Pesti ref. collegium Ráday könyvtárá
ban, czímlap nélküli példánya a Magyar Nemzeti Mú
zeum Széchenyi könyvtárában (Horváth István ajándéka, 
R. M. K. 235. sz.), második teljes példánya gr. Kemény 
Józsefnek Sándor István Magyar könyvesháza 11. lap
jához tett jegyzete szerint meg volt Fáy Alajos könyv
tárában, onnan Schlauch Lőrincz szatmári püspöki 
könyvtárába került.

Szabó Károly az 1591. kiadáson kívül még egyet 
említ I. k. 643. lapján 1596. szám a la tt: Krónika Ápol-
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Ionius királyfiról. 8r. A—B7=15 sztlan levél. XVII. 
századi lőcsei nyomtatvány. Igen sok sajtóhiba van 
benne. Czímlap-nélküli példánya a Magyar Nemzeti 
Múzeumban található. (R. M. K. 2088. sz.) Az említett 
két kiadáson kívül még több kiadása is van az Apollo- 
nius-históriának, ezek már 17il en lúl esők.

Igen szép Chronica Apollonius nevű Király-firól, 
Miképpen egy Mesének megfejtéséért el-bujdosuán, az 
Tengeren mindeneket el-vefztvén, Haláfz ruhában, 
Altiftrátes Király Uduarában ju ta &c. Nóta: Soe erős 
vitézek, bőlcfek &c.x

Esler Márton, 1722. 37. 1. 8° 
ü . a. 1735.
U. a. 1751. 32. 1. 8°

Mind a három kiadás megvan az Akadémia könyv
tárában. (K. M. ír. 0.110., 111, és 116. szám.)

Ezeken kívül hat évszám-nélküli kiadás ismeretes 
a XVIII. és a XIX. századból. Grüsse, Trésor des livres 
rares et precieux ez. müvében egy évszám-nélküli ki
adás czímét említi.2

A h istó r ia  k e le tk ezésén ek  id e je  és szerzője.
A história keletkezése idejére vonatkozólag útba

igazítást nyújt az utolsó verszak :
Az ki ez éneket rendelő vertekben ighen bizic Iftenben, 
Mint Apollonius Király az Tengeren, budofuán elmeiében 
Az ezer öt fzáznac, és az nyoltzuan nyoltznae lsétféges

[eleiben.
1 Sok erős férfiak, bölcsek és k irá ly o k  szerelm e m ia tt 

vesztek . . . Euryalus és Lucretia h is tó riá jának  1. vsz. (Szilády : 
Balassa kiad. 171,—234. 1.)

2 I . Tome 166. 1.: B om an d’A pollonius de Tyr, en hon- 
grois Szép Jeles H istó ria  egy Apollonius nevű  k iral fiuro (En 
vers) B udán s. a. in  8".
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E szerint 1 5 8 8 -ban keletkezett, lehet tehát, hogy 
az 1591. kiadás nem a legrégibb.

A M. Nemzeti Múzeum példányának első lapján 
(A2), a lap felső részén a következő kézírás olvasható: 
Igen szép krónika Apollonius király firól 570, a lap 
alsó részén pedig ez : irta Bogáti F. Miklós ny. Kolozsv. 
1591 . Az Apollonius-história 1591. kiadásával együtt 
jelent meg I)í2 E2 levélen Bogáthi F. Miklós : E z  világi 
nagy soc zűrzavarról való Enec-e (Az Toldi Miklós 
éneke notayára.)

Sándor István Magyar könyvesházában1 Bogáthi 
Fazekas Miklósnak tulajdonította ezt a históriát. Toldy 
azt jegyzi meg, hogy hihetőleg azért tartotta Sándor 
István Bogáthi Fazekas Miklóst a história szerzőjének, 
mivel a költemény Bogáthi Aspasia]ának nótájára íra
tott. Toldy állítása azonban tévedésen alapul. 0  u. i. 
Bagó 1840. budai kiadását ismerte, ezen, megengedem, 
hogy a nótajelzés az volt: Aspasia nótájára, az első 
előttünk ismeretes kiadóson azonban Lucretia nota
yára áll.

A história minden valószínűség szerint Bogáthi Fa
zekas Miklós műve. Szinnyei József: Magyar írók élete 
és munkái I. k. 1160.—1161. hasábjain ezt írja róla : «Bo
gáthi Fazekas Miklós unitárius pap, 1576-ban tordai 
tanító volt; 1579-ben Szolnok-Dobokába vonult félre a 
Dávid Ferencz felett elhúzódott zivatar elől; 1582-ben 
Gerenden végzi be egyik művét, midőn a ráingerelt 
fejedelem haragja bujdosásra készteti. Ugyanazon év 
május havában elhagyja Erdélyt és júniusban már Bara
nyában van, hol Pécsen örömmel fogadják a messzi

1 M agyar könyvesház avagy a’ Magyar könyveknek kinyom 
ta tások  ideje szerén t való rövid em lítésök. G yőrött 1803.
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földről érkezett hírneves jövevényt, hihetőleg a pécsi 
iskolának egyházi életre készülő növendékeit oktatta; 
ezek és paptársai számára írta több munkáját. Utóbb 
kibékült az erdélyiekkel. 1584. őszén már ismét Tor
dán van. 1589-ben Kolozsvár választotta meg második 
papjának, hol Uzoni Fosztó István feljegyzése1 szerint 
1592-ben meghalt.» Nem szabad vele összetéveszteni 
bogáthi Bogáthi Miklóst, mint a Pallas Lexiconban 
olvasható (III. k. 410.) ez valószínűleg az előbbinek a 
fia volt és 1603-ban halt meg.2

Szinnyei felsorolja műveit, de Apollonius históriáját 
nem említi. Nem szól róla Dézsi Lajos sem Bogáthi 
Fazekas Miklós élete és költői működése ez. irodalomtört. 
tanulmányában (Budapest, 1895.).

1586-ban nagy járvány pusztítóit Magyarországon, 
áldozatul vitte Bogáti Fazekas fiát is, a ínint ezt maga 
keservesen panaszolja Job-jának versfejeiben és végső 
versszakában. Úgy látszik, hogy erre a fájdalmára ezé- 
loz az Apollonius-história utolsó versszakában:

Az ki ez éneket rendelő vertekben ighen bizic Iftenben 
Mint Apollonius Király az Tengeren, budofuán elmeiében. 
Az ezer őt fzáznac, és az nyoltzuan nyoltznak kétféges

[eleiben.

Az utolsó sorból kiérzik az is, hogy nem volt nyu
godt élete, bolyongott mindenfelé, az év eleje kétséges 
volt előtte, sorsa csak 1589-ben fordult meg, mikor 
Kolozsvárott unitárius pap lett.

1 Historia eccl. Transilvano-unitaria, B ogáth i Fazekas életére 
sok adatot nyú jt. (Ez a rész m egvan Keresztény Magvető 1880. évf.)

2 Jakab  E le k : B. F azekas életrajza, K eresztény  Magvető 
1880. évf.
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Ez azonban szerzőségét illetőleg igen mellékes körül
mény. Fontosabb ránk nézve az, bogy 1587  ben írta 
Aspasia Asszony Dolga és az io erkölcző Aszszonyoknac 
Tvkore ez. művét A z Lucretia notayára. Ugyanerre a 
nótára írta szerzőnk Apollonius históriáját is. A két 
mű verselési szempontból igen hasonló. Jellemző még 
különben az Apollonius-históriára Bogáthi költészeté
nek az a sajátsága is, a mit Dézsi említ (id. m. 27. 1.), 
hogy a hol az eredeti szöveg a magyar ízlésnek nem 
megfelelő, vagy a hol azt bőbeszédűnek találja, ott 
rövidít.

Bogáthi Fazekas szerzőségére vonatkozólag csak két 
adatunk van. Az egyik Horvát Istvánnak kézirati be
jegyzése a Nemzeti Múzeum példányán, a másik pedig 
Sándor István állítása Magyar könyvesházában. Ezek
hez hozzávehetjük még azt a külső körülményt is, hogy 
a história első kiadása Bogáthi Fazekas Miklós Ez 
világi nagy sok zűrzavarról való Enec-ével együtt jelent 
meg Heltainó kolozsvári nyomdájában. A mig valami 
szerencsés vé'etlen kétségbevonhatatlan bizonyságot nem 
szolgáltat Bogáthi Fazekas Miklós szerzőségére vonatko
zólag, meg kell elégedni az említett bizonyítékokkal.

A m agyar  fe ld o lg o zá s szövege.

Az Apollonius-história szövege a Gesta Bomanorum 
szövegén alapul. Singer: Die Erzählung von Apollo
nius aus Tyrus ez. munkájában Becker Frigyes Ágost 
és Heller B. német fordítása alapján megvizsgálta a 
magyar história szövegét és arra az eredményre ju 
tott, hogy a G. B.-on kívül még valamilyen más forrás 
is állott az átdolgozó rendelkezésére, ezt azonban saj
nos ez ideig nem sikerült kideríteni. (Id. m. 125.— 129.
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I.) Haller János későbbi Gesta Romanorum, fordításá
tól,1 lényegesen csak abban tér el, bogy a G. R. szö
vege szerint Apollonius király Mákbilenta városa előtt 
hajójából először kiutasítja Tarsiát, de ez ismét vissza
megy és Apollonius ekkor ismeri fel.

A história feldolgozójáról feltehetjük, hogy causa 
voluptatis dolgozta fel a tárgyat, nem pedig, mint a 
korabeli költőtársai, a benne rejlő tanulság miatt. Azon
ban a költeménynek erkölcsi tendentiája is van, ezt a 
szerző mindjárt az első versszakban kifejezi:

Az Szent irás mongya hogy fzoros vt vagyö az örőc
[bódogfágra,

és ízomorufágoc által fzokot meni ember az vigafágra, 
Erről egy fzép példát módok enis néktec, halgaffatoc

[iól reá.

Toldy Ferencz szerint2 a história lelketlen, száraz ki
vonata a Gesták legszebb beszélyének, mellőzésével a 
lélektani motívumoknak, melyekben az eredeti oly 
gazdag. Minden ízében a középkorra valló történet. Igen 
kedveli a szövevényes kalandokat, a melyeknek az a 
közös vonásuk, hogy a véletlenből és nagyobbrészt 
külső okokból fejlődnek. A szerző igen ügyetlenül ki
vonatol, mindent szárazon, melegebb érzés és költői 
színezés nélkül ad elő. Változtatásai között a legfonto
sabb a morál megváltoztatása. A G. R.-beli Apollonius- 
história morálja: Az ideig tartó nyomorúság, menny
országban örökös vígasságra fordul. (De tribulatione

1 Gesta Romanorum, fo rd íto tta  H alle r János, k iad ta  K atona 
Lajos, Régi M agyar K önyvtár X V III. k. [Apollonius tö rtén e te  
395 .-428 . 1.]

2 A magy. költ. története II. k iad. 1867. T izenegyedik előadás.
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temporali, que in gaudium sempiternum postremo com
mutabitur.) A mi a G. E.-ban megkapóbb, költőiebb, 
verselőnk halvány színekkel adja vissza; nem osztoz
hatunk Bodnár Zsigmond1 nézetében: «a hol melegebb 
érzelmet, szenvedélyt kell rajzolni, tud felmelegíteni 
bennünket, azután irálya is változik, helylyel-közzel szép 
is tud lenni.»

A história terjedelme 203 strófa. 19 szótagú, három 
soros strófákból áll, ugyanaz a versszak, a mely ütem
részekre osztva és párrímekkel ellátva Bctlassi-versszak 
néven ismeretes. A versképlete a következő :

6 +  6 +  7 (a)
6 +  6 +  7 (a)
6 +  6 +  7 (a)

A m agyar A p o llo n iu s-h istó r ia  irodalm a.
Toldy F e re n c z : A magyar költészet története az ősidőktől 

K isfaludy Sándorig. II . k iadás, 1867. Tizenegyedik előadás.
Bodnár Zsigm ond : A magyar irodalom története. I . k. 323.— 

326. 1.
Horváth C y rill: A  magyar irodalom története. I . k.
Dr. Riedl F rigyes : A  magyar irodalom története a X V I. szá

zadban. Egyetem i előadás. 1907. 151.— 163. 1.
D r. Katona Lajos : A magyar elbeszélő költészet a X  VI. szá

zadban. Egyetem i előadás. 1909/10. I I . 184.—198. 1.
Dr. Pintér J e n ő : A magyar irodalom története a legrégibb 

időktől Bessenyei György fellépéséig. II . köt. 97. 1.
Váczy Já n o s : Haller János és Hármas Istoriája. Abafi Figye

lőjének X V III. kötetében, 1885.
Dr. Lázár B é la : A Gesta Romanorum hatása a magyar m ű

költészetre. Irodalom történeti közlemények. I. évfolyam , 1891. 
235,—241. 1.

Dr. Katona L ajos : Gesta Romanorum. F o rd íto tta  H alle r J á 
nos. Régi M agyar könyvtár X V III. kötet 499.—500. 1.

1 A m agy. Írod. története. I . k. 233 .-326 . 1.
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A história kiadásánák alapjául az 1591-iki kolozs
vári kiadást, mint előttünk ismert legrégibb kiadást 
választottam. A kiadás czímlapjának hasonmását nem 
közölhetem, mivel a Magy. Nemzeti Múzeum könyv
tárának czímlap nélküli példányát (R. M. K. 235. sz.) 
használtam, a pesti ref. collegium Ráday könyvtárának 
és a Schlauch Lőrincz-féle szatmári püspöki könyv
tárak teljes példányát az illető könyvtárak nem tudták 
rendelkezésemre bocsátani.

Az egyes versszakok elé tett számok az eredeti ki
adásban nincsenek meg. A jegyzetekben közlöm a XVII. 
századi lőcsei és az 1722. évi Esler Márton-féle budai 
kiadás variánsait. (L. =  lőcsei kiadás, E. =  Esler ki
adása.)

’’Szép Chronica miképpen az Apollonius neuö Ki
rályfi, egy Mesénec meg feytéseértt el budosuán, az 
Tengeren mindeneket el uesztuén, Halász ruhában Al- 
tistrates Király vduarában iútá, melynec Leánya á szép 
Lucina asszony, az Királyfit meg szeretuen, hozzá méné. 
És miképpen az Apollonius az Királyságra haza menüén, 
az Tengeren Feleségét és Leányát el veszté, és miképpen 
őket soc esztedő múlua nagy Őrömmel egésségben találá. 
Most vyionnan ac Lucretia notayára Magyar nyelure 
íorditatot, és meg nyomtattatot. Colosvárat az óh vár
ban 159J. Esztendőben.” 1

1 Szabó Károly le írása . Régi Magyar K önyv tár. I. k. 120.1. 
241. szám .
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AZ Szent írás mongya hogy fzoros vt | vag,yö 
az 8rőc bódogfágra, és fzomo|ruíágoc által 

L fzokot meni ember az | vigafágra, Erről 
egy fzép példát mö|dok enis néktec, halgaffatoc iól rea,| 

(2.) Antiochus Király wralkodic va|la nagy Antiochiaba, 
Kinec fzép leá|nya, annál t5b lem yala, eladó ember
korba, Soc vi|téz Wrfíac Hertzegec a Királt érte fzol- 
gallyác vala.

(3.) De az Iftentelen Király kinec adgya, még azon| 
gödolkodic, éktelen keuánfág ízép leánya felöl fziuébe| 
gyökerezic,1 győti'ődic magába, langal fzerelmébe, el|me- 
yében buskodic.

(4.) Végre meg győzetéc mert egy reitec házba lea- 
nyáual vétkezéc, Kinek fírafára, nagy iaigataíára egy| 
vén afzfzony be lópéc, Mit iaigatz afzízonyom? néki| 
mongya vala, bántáíod kitől eféc.

(5.) Oh en édes Daikám, mit ne fíryac, vgy mond,| 
Attyám miképpen vefzte, afzt alítom vala hogy gyaijlo 
voltomnac o volna erőfsége, de fzűzefógenec drájga vi
rágába kegyetlenül megtöre.

(6.) Nincz mit tenned, vgy mond az vén afzfzony 
nó|ki Attyád batalmaffága, kinec nagy ereye foc fzom-| 
fzéd földeket minap meg hodoltata, ily erős Attyá|nac 
egy gyenge leánzo ellene mit álhatna.

(7.) Elég nagy latorlag tőlle, kiért léfzen Iftentől 
bün|tetéfe, de méltó banattyát nagy keferüíégét felféged| 
meg enyhicze, az meg löt gonofznac nincz iob oruo|íága, 
mint az el feleitéfe.

(8.) De a gonofz Attya öruendez magába, mint ha

1 L. és E . : gerjedézik.
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iól volna dolga, í'emmi ízomoruíág nincz gondolatijá
ban vagyon nagy vig lakáfa, czak azon forgattya | el
méjét mint touáb ez dolgot ben tarthafsa.

(9.) Ezokaért Wrac napról napra többen az Leánt|| 
(A2) kéric vala, Mert annac ízépfégót tökélletefségét 
mefz|fze el halyác vala, de mit véle Attya ötben czele- 
ked|néc, az kun nagy titok vala.

(10.) Láta nem nyughatnéc a l'oc keröc miat rolla 
Me|fét formaik, Leant annac adná afzt hirdeti vala, á 
ki I afzt meg ódhatná, Sok vitéz Wrfíat á kéréfre ezzel 
ó I fel indítót vala.

(11.) A ki á mefére nem felelhet vala, feiét véteti 
vala, I Az leány kéréftöl ezzel á kérőket ő czak rettenti 
va|la, Mert ez vala n^ki minden gondolattya, mint ma-| 
gánac tarthafsa,

(12.) Egy Apollonius neuő fő Király fi erkezék Ty-| 
riab|ol, Ki nagy bátor fzüuel be menüén az Mefét kér|di 
vala Királytól, Monda néki Király ha meg nem | találod 
nem félfzé az haláltól?

(13.) Mond meg czak az Melet gondom léfzen vgy| 
mond nékem az értelmére, Keuefet íekintec város | ka
puiánál fel fíggeztet feyekre, lm meg mondom | vgy 
mond, Király halgas reá az en nehéz Mefémre.

(14 ) A gonofság vifel, bűnben győnyőrkőduén, An-| 
nyai húffal lakom, kerefem báttyámat, az en Anyám| 
féryét, és fohúlt nem találom, Meg haliád az Mefét,| 
azért enis tolled az értelmét meg várom.

(15.) Felele az ifíiú, nem liazudál benne, hogy az 
go|nofság vifel, mert tekincz magadra, és afzt meg mu-| 
tattya az miket czelekedel, az Annyai húfis a ten|nen 
Leányod, kit fertelmefffil eízel.

(1G.) Az Király efzt haluán, meg iede rayta, monda| 
nagy haragyába, Táuol vagy goromba, rofz vakme|rő
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iffíu, az Mei'é meg odásba, de az én ízemeim ked|uez- 
nee te néked, eregy gyori'on házadba.

(17.) Harmintz napot bagyoc, hogy te gondolkod|gyál 
az Mefénec értelmén, hogy ha meg találod, az | Leánt 
el vihed il'met hozzám meg téruén, De ha meg | nem 
leled, feyedet vétetem, ízinte házadra kűlduén.||

(18.) Háború 1 ehnéuel az iffíu mingyaráft Haioira 
e|rede, Siet hazaiában, de Antiochufis titkon vtán e|refzte, 
Paranczolom néked, vgy mond, Taliarche, | az iffiát el 
vefzeÍBed.

(19.) Mert az én Mefémnec értelmét meg lelte, kit 
ízü|uem fzerént bánoc, Es ha érette iö, nem lefzen mit 
ten|nem, Leány nélkül maradóé, tenéked peniglen ha 
iö I hírrel i5fz meg, íoc pénzt, iofzágot adoc.

(20.) Siet Taliarchus foc kinézel, Haióual, fegyuer|rel 
az Tengeren, De Apolonius már othon könyue|it oluafa 
nagy erőfsen, ha meg találtáé az Király Me|feyét vagy 
penig rolla megyen.

(21.) Meg találtam vgy mond, de nem tudom me- 
gyec2 I el kel miatta vefznem, mert vgyan iól érzem, 
hogy I vtánnam erefzt, kiuel meg öletteffen, hatalmasb 
nal|lamnál, ninczen mit miuelné,3 budofoua kel lennem.

(22.) Nagy erős Gállyákat az Tengerre mingyárt vo-| 
natá kéfziteté, temérdeki kinczét, és fzáz ezer kőbel| 
búzát reá téteté, a mellé foc ruhát, mindenféle mar|hát, 
fzerfzámot fokát fzerze.

(23.) Keuefed magáual három órakorban éiyel az 
viz|re mene, ékes befzédeckel buczuzic házától, ha foha|

1 E .: haborot.
2 mii tegyec.
3 L. és E . : n incs im m ár m it tennem .
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meg nem iöne, nagy fzokogafockal, ííralmas iay fzóc|kal, 
így vtána erede.1

(24.) Más napra virradua mind az egéíz Varos vala| 
nagy boduláfba,2 mert houa löt légyen iámbor Feie|del- 
mee, fenki nem tudgya vala, minden vigafágot, | min
den mulatiagot meg tiltottanac vala.

(25.) Sákban őltöztenec, hamuazzác feieket, Iíirályo-| 
kát gyaí'zolyác, mert hogy ö magánac légyen el mené|íe,3 
i'oha meg lem gondoltáé, de hogy ellenfégre ere|yét ké- 
í'zicze, magokban alitottáe.

(26.) lm Taliarchufis nagy vizi erouel nem fokára 
el I iutä, a Várasba méné, láttya minden hellyec hát be|| 
(A3) vadnac zárolua, nagy fzomorufágán Várasbeli nép-| 
nec czudálkozic magába.

(27.) Okát egy embertől czak titkon kérdezi, mi lé -1 
gyen ez dolognac? Vala vgy mond, egy iö iámbor | Fe- 
yedelme, Királya az Várafnac, ez éiyel az el ment | nem 
tudgyuc mely felé, és azon firánkoznac.

(28.) Taliarehiis hallá, lön nagy vigafságba, téré 
min|gyaráft vifzfza, Királynac meg monda: hogy Apol- 
lo|nius budofni efet4 volna, nem tudgyác mely felé 
fzán|talan Buzáual, kinczel el fogot 5 volna.

(29.) Antiochus hallá, ki nyitót peczétes leuelet el| 
küldözé, hogy Apolloniuft valaki meg ölné, nagy | bő 
iutalmát venné, ha ki meg fognáis, foc ezer ara|nyon 
rabul Király meg venné.

(30.) Mindenfelé fokán baráti kőzzülis iffíat keresni 
kezdéc, mert az iutalomnac örül vala fzüuec, Wrfi | meg

1 L. és E . : u tr a  erede.
2 E . : kodulásban.
a L. és E. : lő tt úgy elmenése.
4 L. és E. : budofnia ment.
5 L. és E . : elfutot.

Berecz : Apollonius históriája. 4
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vtáltatéc, Keués ember marad tökélletefségben, | az kit 
ér az ayándéc.

(31.) Hegye, völgyen, vizen, földen mind egy aránt| 
vadáfzfzác az Wrfiat, de fohult nem lelée, végre Antio
chus kéfzitete Gállvákat, hogy űzze, kergeffe a de|róc 
Tengeren, talám kézben akadhat.

(32.) íme azonkőzhe Apolloniufis Tharfis Várasba| 
iutá, kit az Tenger parton fetálni egy ember, Elina|tus 
meg látá, oia magát kéri, mert Antiochufnac vol|na 
nagy haragyába.

(33.) Sőt ayándékotis nagyot igirt vgy mond, a ki 
té|ged meg ölhet, és moftis mindeneit még iö barátidis| 
fzéllel kerefnec téged, az nagy igiretec mind elleníé-| 
giddé tőttéc azokat néked.

(34.) Ez fzóckal el méné onnat Elinatus, az Királyfi| 
bánkodic, Sétál az vízparton, tekint el alá ’s fel, gya-| 
korta foházkodic, láttya hogy egy ember fiet artzul | reá, 
czakhamar el érkezic.||

(35.) Stranguilo neue, kőfzőne az Wrnac, állapattyát| 
kérdezi, Mert termétérölis, és tekintetiről fö ember|nec 
itili, Meg befzéllé néki, mi okon kelletet, és hon|nat el 
budofni.

(36.) Sőt édes barátom, az ti váraitokban akaróé 
vgy I mond laknom, nem nézhetee arra hogy Tyrusba 
né|kem volna nagy Királyfágom, Ti tárfatoc léfzec, ta-| 
lám kőzöttetec békeffégbe lakhatom.

(37.) Monda Stranguilio, Wram te felféged énnéke| 
meg boczáffa, de kiífeb ez Yáras, hogy nem Feffé|gedet 
kedue fzerént tarthaffa, Más az, hogy á fzükfég, | rette
netes éhfég naponként fzorongattya.

(38.) Felele az Wrfi, hálát az Iftennec hát ti bátor 
ad|gyatoe, Antiochus elöt hogy futáfom történt énné|kem 
ti hozzátoc, mert Búzám foc vagyon, nem drá|gánis 
adom, czak ti be fogadgyatoc.
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(39.) Stranguilo monda, nem czak kéfzec léízünc té-| 
gedet be fogadni, De ha meg fegitefz, feyenként mel-| 
letted kéfzec léfzűnc meg halni, Ketten be menénee, 
ot I Apollonius ecképen kezde fzólni.

(40.) Tharfisba lakozo népec meg hallyátoc, kic moft| 
igen éhefztec, én Apollonius Tyruínak Királlyá tit5|ket 
meg fegillec, Mert nyiluán el hittem, hogy iö téltelem
ről tiis meg emlekeztec.

(41.) Adoc Búzát néktec fzáz ezer kőbellel, czak| 
nyoltz nyoltz pénzen köblét, Meg kőfzönec néki, a|ián- 
lác magokat, mingyárt meg adác a pénzt, de Apollo
nius afztis meg adata ifmet vifzfza nékiec.

(42.) Az Váras őrüluén illyen iö Yendégnec, egy | 
Ofzlopot őttetté, Kit emlékezetre az Váras piatzán | néki 
fel emeltető, Neuót a Királynac, és iö tétemén|nyét 
reáya fel metzeté.

(43.) Mikoron az Király ot nem igen fokát bátrő 
mu|latot volna, Stranguilio inté, touáb ha lehetné, ot 
im||már ne mulatna, mert Antiochufnac ennyi üdő alat| 
immár hiréuel volna.

(44.) El indula azért Tyrrenum Tengeren Pentapo|lis 1 
Városba, mind az egéfz Tarfis2 nagy hála adáffal | kefiré 
az Gállyába, buczuzie mindentől nagy kőny|uezéfseckel, 
vadnac nagy fzokogásba.

(45.) Három napot éiyet hogy ä ízéi fzolgaluán im
már I mentenec volna, Szertelen nagy fzéluéíz nagy her- 
te|lenféggel a vizen tárnát vala, az efő az Éghet, az 
na|pot az villám fzemec elől el foga

(46.) Kezdé az Gállyákat á fzél haytogatni, nagy 
hapockal czapdofni, Végre el rontani, az eggyic da

1 L. és E . : Penopolis.
2 L . és E . : Egész T harfis város.

4*
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rabján kezde Király fi yl'zni, Szolgai el vefztec, czak | 5 
magát pufztán egy hab á partra veté.

(47.) Az Tenger mingyaráít hogy Apoloniuft ki ve|té 
czendefzedéc, Merő viz ruháya, nem tud houa len|ni, 
magába reménkedic,1 hertelen előtte egy nagy e|rős 
pii’gás Haláí'z czak meg állapéc.

(48.) Siránkozua kéri az Apolonius, hogy kőnyőrű|lyen 
rayta, Mert ninczen marháya, kincze és fzolgai | az 
vizben veíztec volna, Látod en magamis mint fza|lattam 
vgy mond, czak egy ingbe gattyába.

(49.) Ha velem iól ne téfz, még czak ennem valót 
lem I tudom honnat vegyec, Maga Király fiú volnéc 
Ty|riaba azért enis el higyed, De im a i'zerencze látod| 
mint meg czufolt, nem tudom houa legyec.

(50.) Könyőriile rayta az Haláfz, házához viué és- 
en|ni adá, Két kőntofe vala, eggyiket meg hagyd, máíi-| 
kát néki add, Város közel vala, oda igazita, tanaczájual 
oktatd.

(51.) Meny be az Városba néki mongya vala, találi'zj 
ot enned valót, Altiftrates Király lakic it ez helybe,(ke
res teis ízolgállatot, Ne feleicz el engem, ha iól lé|ízen 
dolgod, egyebet nem kéuánoc.||

(52.) Meg kőízőné néki tanaczát az Wrfí, az Vá
rasba I be iutá, gondolkodic azon magát kihez adgya, 
ki kő|nyorúlne raita, Látd, tehát ám egy2 mezítelen 
gyeijmec az vtzába futofna.

(53.) Olaial az feyét mind he kepűllőtte, és erőiden 
ki|áltya, Hallyátoc meg vgy mond, ízolgác, ’s i8ueué-| 
nyec, mert Király kiáltattya, d ki aízt keuánnya, hogy| 
meg moJTodhafséc, mennyen az Lapta házba.

1 L. és E. : rem énkednék.
2 L. és E . : hogy egy.
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(54.) Királyig ot léí'zen egéfz Vduaráual, mindenre[ 
gondgya lefzen,1 Az iőueuényeknec az feredö vtán | elég 
ételec lefzen, Hallá efzt az Wrfi, hozzá vetkez5|déc, 
méné á Lapta fzinben.

(55.) It oly fzokás vala, hogy ä ki kafznofson fe
redni I akar vala, Magát legk előfzer á Lapta iátékon 
az 2 meg | izaztya vala, és annac vtánna fzépen verítékét 
le mo|fogattya vala.

(56.) El érkezéc Király, Trancelokon által az Laptáti 
czapni kezde, Apolloniufis magát elő veté, Királyjnac 
vifzfza veté, maga vifeléfét látuán gyorfafágát, Ki|rály 
igen keduelé.

(57.) Király Kádba üle, de Apollonius ruhayát reá 
véué, Az házból ki méné, Király egy Inafnac hagyá 
meg térítené, az feredö vtán mert volna őnéki véle | ke- 
ués befzéde.

(58.) Nem foc űdő mulua Király vifzfza méné, az 
Ty|ruftis el viuéc, Paranczola Király hogy le vetkeztet-| 
néc, más ruhában őltőznéc, Egy aranyas Bárfony | őltőző 
ruháual meg aiándékoztatéc.

(59.) Az étket el fogáé, Király czak magánac egy 
Se|tzelben ül vala, Szemét fel emeluén Apolloniufnac| 
mosdanéc mongya vala, Az mi fzauoc volna, afzt had-| 
nác máfzfzorra, ottan ebéd vtánra.

(60.) Egy nehány Wrackal á Hopmefter táuol Király-| 
tói le űlteté, Ot mindenec éfznec, czak Apollonius fe-||(B) 
yét le figgeztette, Király gazdagfágát, arany, ezüst | miuét 
fzemleli nagy kőnyuezue.

(61.) Mondánac, netalám Király gazdagfágát ez az|

1 egéfz Y duarával, m inden re  gondgya lefzen, L. és E.-ben 
hiányzik.

2 L. és E . : ott.
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ember irigyli, Monda Király inkáb hiíze hogy nagy | kára, 
fogot eízébe iútni, mert czak termeteis néki meg | mu- 
tattya, hogy nem kiczin rendbeli.

(62.) Mondom azért ifim néked monda Király velunc} 
vígan lakozzál, Meg adhat még néked Uten mindejne- 
ket, a ki feyed felet ál, én hozzámis penig minden^ 
i'zükfégedben bátor biznáft follyomyál.

(63.) Ezenbe1 be iutá az Király leánya, neue Lu
cina I vala, Tizennégy efztendős, az Attya vendégit ren-| 
del czokollya vala, Attyához meg téruén az Apol[loniuft 
kérdi kiezoda volna.

(64.) Monda Király néki, egyebet leányom en felSl|le 
nem tudóé, Hanem az mint látám Halái'z ruhayárolj 
i'zéluéíztől hányattatot, Kérdezd meg te iobban tudó | mi 
elöttünc 6 l'emmit meg nem tagad.

(65.) Termetéhez képeit a Leány az iffíat kezde 
azért I kérdezni, Ki elő befzéluén minden budoláfát, kezdej 
igen kSnyuezni, az Leány fzép fzóckal édes befzédec|kel: 
banattyát enyhitetni.

(66.) Miénk vagy immáron iffiu Apolloni, l'emmit 
te I ne bánkodgyál, Czak az hogy Atyámtól, Leány mő-| 
gya vala, meg ayándékofztaffál, Nám 2 az moíásbais | tőb 
fzolgai felet néki kedueft fzolgáltál.

(67.) Meg kőfzőné néki ízépen az Királyfi minden 
iö I akarattyát, paranczola Király hogy ízép Lucinánac| 
hoznác be az Virginát, Kinec veréfféuel fzépen vi|gaíz- 
talná az Attya lakodalmát.

(68.) Minnyáian dicziréc az Király Leányát, hogy) 
bőlcz a Muficába, Czak Apollonius á tőb Vendégec| 
kőfzt femmit reá nem fzóllá, Kérdi okát Király, auagyj 
tudatlannac netalám alitaná.||

1 L. és E. : Azonba.
- L. : Lám .
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(69.) Felele az Wrfi, igazán meg mondom, Felíeged| 
meg boczáí'sa, Mert az Leány afzfzony czak tanólni| 
kezdte, de még meg fém tanólta, adaffa kezembe né|kem 
az Virginát, és Felféged meg láttya.1

(70.) Nagy gyönyörüféges ékes fzép nótákat az Iffiu| 
verni kezde, Mellyet czudál vala mind Király mind| 
penig az egéfz afztal népe, az Leány ne tudgya meg-| 
gyen2 örömébe, nem győz be telni vélle.

(71.) Szemét az Wrfitól el nem véfzi vala, gyors 
kezeit | czodállya, és tekintetibez ékes termettéhez mind 
az I nótákat fzabná, Attyát azon kéri, ellene ne légyen,| 
mert meg ayándékozná.

(72.) Tíz ezer Aranyat, és húíz ezer Tallért elfőbe| 
néki adá, Soc drága ruháual, és egy Pohár fzéckel az| 
aiándékot tóldá, húfz Szolgátis adá, tiz fzolgálo Leánt,| 
és az Vendég el ofzla.

(73.) Apolloniufis Királytól buezút vön el akara 
me|nie, De az Leány kéri az Attyát, marafzfza, czak 
ma I el ne erefzíze, Mert ben á Várbais, nyugalmos fzál- 
láf|fa néki rendelue lenne.3

(74.) Azon éiyel penig dns fzerelme miat az Leány 
ne I alhatic, czak Apollonius forga elmeyébe, étzaka| 
mind kinlódec, reggel Attyát kéri, hogy mint Tani|toual 
Wrfíual meg l'zegödnéc.

(75.) Keués üdö mulua nem nagy fáratfággal az 
Leány | meg tanólá, De fzerelme miat Apolloniufnac4 
egéfsé|ge meg bomlá, Czak fetreng ágyába, nem tud houaj 
lenni, nehezül napról napra.

1 65.— 69. versszakok E.-ben hiányzanak.
2 m it tegyen.
a L. és E . : nék i volna rendelve.
4 L. és E . : Apolloniufhoz.
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(76.) Doctoroc ióuénec, az Pulfuft meg látac, hát 
nin|czen femmi dolga, Czak fzerelem miat, mongyác az| 
Attyánac, az Leány hogy bús volna, kiben ellen tar|to 
Király is ne lenne, mert dolga félő volna.

(77.) Három ieles Férfi, Király nemből valóé, Leánt| 
kéretic vala, De mind ez ideig femmi iö válafzoc||(B2) 
Királytól nem lót vala, Czak moftanfág ifmet vgyan 
e|zen dolgot fzorgalmaztattyác vala.

(78.) Király meg izené hogy ó femmi válafzt moftanis| 
nem adhatná, Mert tanufág miat az Leány halálra | el 

. betegedet1 volna, kétfég, ha lehetne ez Világra | tóbbé 
néki meg forduláfa.

(79.) Mind az által, vgy mond, hogy ne itillyétec2 3 4 
ke|uélyfégnec felőliem, Az ti neueteket és gazdadfág|to- 
kat adgyátoc irua nékem, | Leanyomnac küldöm, az 
válafz mi léfzen, én néktee meg ielentem.

(80.) Apolloniuftol az iráft a Király leanyánac be 
kül|dé, Leány el oluafá és az Királyfinac ackarattyát :!| 
meg érté, Monda Mefterénec ha más lenne féryem | te 
küuűlled, bánnádé.

(81.) Nem bánnám Aízízonyom, vgy mond az Ki
rályid, mert en méltó nem vagyoc, De akar ki vegyen 
té|ged Felefégül, nagyot aual haíználoc, ’Mert az is 
vtán|nad nagy io Wram léfzen, enis kedues fzolgátoe.

(82.) Felele az Leány, bizony ha fzeretnél ne hifze 
hogy I nem bánnád, De te ez tzedulát az mint néke 
hofztad,'1 I ifmet Attyámnac adgyad, az migh meg ol- 
uafsa, afzt | te mind meg váryad, és az válafzt meg 
hozzad.

1 L . és E .: lebetegedett.
2 L. és E . : hogy t i  ne véllyétec.
3 L . és E . : a k irályfiaknak  akarattyokat.
4 L. és E . : a’ m it nékem  hoztál.
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(83.) Meg oluafa Király az Leány i ráfi át. melyben 
ir|ua ez uala, Az Tengeri habtól hánnyattatot légyen | 
életemnec hű tárí'a, Mellyic kőzűlletec Király liac | vgy 
mond Király, az ki ez volna.

(84.) En vagyoc az vgy mond, monda a nagyobbic | 
mert czak keuefsé muléc, Hogy az haboc miat minde| 
Haioimmal á Tengerbe nem vefzéc, főt négye Haio|nac 
moítis oda vagyon, czak kettőuel fzalladéc

(85.) Az máfic felele, mit hazutsz? ba i'oha tőb- 
fzer Té|gert fém láttál, Sőt még házadbólis könnyű 
meg fzám|lálni á mennyifzer ki máfztál, Job volna 
halgatnod, | hogynem Király élőt ily hazngfágot izolál. *|

(86.) Az leuelet Király az Mefternec adá, talám iob-| 
ban értené, Meg érté az iffra, hogy az Leány inkáb | az 
többinél fzeretné, De femmit nem fzóla, czak el pi|roíso- 
déc, á Királyig vefztégle.-

(87.) Király hogy megérté Leánya fzerelme houá 
vol|na keduelé, Az Király fiakat reménfég válafzfzal 
meg I házokhoz érefzté, titkon czak egyedül és az Meíte| 
réuel Leányához be méné.

(88.) Kérdi ha fzereti Meíterét Leánya, Mert ő igen| 
akarya «Szerelmeket értuén, Mennyegzőt nekiec Ki|rály 
friffet czinálá, Arannyal, ezűftel minden gaz|daglággal 
Leányát házafita.

(89.) Afzfzony hogy vifelne ielenfége vala, Attyok- 
nál I laknac vala, Minden mulatfágot Apolloniufis mint| 
Király vgy űz vala, Mindennap Vadázni, auagy | Mada- 
rázni eggyüt ki iárnac vala.

(90.) Egyfzer a Királyfi czak máfod magáual á par
ton I fetál vala, Juta egy fris Haio, kit Apollonius elein 1

1 L. és E .: fzólnál.
-  L . és E . : vefzteg lón.
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if|mér vala, kérdé ha Tyrosból iőne, onnat iőuűnk, azj 
Haiós mongya vala.

(91.) Hallottadé vgy mond egy Apollonius neuő Fe-| 
iedelmeket, iól hallottam, monda, és ha meg találnám| 
mondanéc nagy őrömet, Mert mind Leányoítól Antio
chus Király, Menykő miat el veízet.

(92.) A Corona penig Apolloniufnac, és az Orfzág 
tar|tatic, kit moft minden felé Orfzágról orfzágra mindé-1 
nüt kereítetic, bodog az az ember, á ki reá talál, mert| 
nagy wrrá 1 tétetic.

(93.) A mikor haza iőfz, keres meg czak engem, 
az I Wrfi mongya vala, Mert engemet hinac Apolloni-[ 
ui'nac, ki laktam Tyriába, Meg ayándékozlac ackor) 
ol'ztán iobban1 2 mikor léízec hazámba.

(94.1 Be méné meg monda í'zép Felefégénec, hogy 
né|ki el kel menni, De m iért3 hogy nehezkes, illy© 
mefzrze||(B3) vtra nem méri véle vinni, Afzfzony hogy 
eízt hallá, | kezde igen íirni, eckóppen fápolodni.

(95.) Ha máfút vólnális meg kellene iőned látuán 
aízt I mint moft vágyóé, de enis el megyec vagy élek 
vagy I halok, tőlled el nem maradóé, Meg esküttem ve
led, I emófzfzenec eggyűt mind ketten meg az haboc.

(96.) Ha moft enge it hatz, foha en vtánnam többé 
ide I nem iőhetz, Mert az Orfzág meg tart, és illy mefzfzej 
főidre femmiképpen nem erefzt, Nem mindenkor lé|fzen 
a Tengeris czendez, hogy te ide euezhes.

(97.) Nem nézhetec arra hogy nehezkes vágyóé, 
mert | en téged fzeretlek, hogy ha meg halokis ezen en 
halá|lom4 léfzen vgy tetzik kőnnyeb, Azért femmi
képpen I en el nem maradóé, hanem veled, el megyec.

1 L. és E . : az Urra.
2 L. és E. : téged.
3 L. és E . : őt.
4 L. és E : azzal en halalom .
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98.) Kérgyűe meg Attyádat, az Wrfi aízt mongya,| 
láffuc mi ackarattya, Meg kérdéc a Királt, Leanya be-j 
izédét meg érté, hellyén hagyá, Noha tob nallanál| 
magzattya nem yala, fém fia fém leanya.

(99.) Kéfzűlénec gyorfan 32. Gállyáual, foc arannyal 
e|züftel, drága foe ruháckal, minden féle ióckal, fzánta-| 
lan foc éléffel, Egy napot várnánac ki fzép tifzta lenne,| 
mingyárt indulnánae el.

(100.) Nem fokára azis Nap fénnyefségében az éghre| 
fel iöt vala, Király ki kéféré Leányát és Veit fzépen| 
az Tenger pártra, Sírna apolgattya mind kettőt egy | aránt, 
így tőllec el vált vala.

(101.) Egy nehány nap mulua, imé az Tengeren 
nagy | hab fzél uéfz támada, kin az terhes Afzfzony 
igen el re|müle, tellyefséggel el hala, Ot ál Ligozides, 
réghi hü I Daikáya, de fzauát nem halhattya.

(102.) Ezképpen egy Leánt ez Világra hoza, de 
öma|ga el hala, Nem tudgyác meggyenec, óránként az| 
habis mert neuekedic vala, firnac és iaigatnac minde[ 
rendbelien, vadnac Iften markába.||

(103.) Sőt Apollonius ruhayát magáról mind le 
l'zagat|ta vala, Nagy keferűféggel á teftre boruluán, vgy 
re|ménkedic vala, nem tudgya hun kéryen, kitol fegít-| 
féget, mert az habhozis kapná.

(104.) Szerelmes Lucinám, Wrfi mongya vala, mit 
mo|gyac már Attyádnac? hogy czak eledelül hofztalacf 
volt ide az Tengeri halaknac, mert vagy mind el ve-J 
ízünk vagy halua tégedet it el nem 1 hordozhatlac.

(105.) De az Kormányofis erőfsé kiáltya, hogy á 
teftet I ki vetnéc, Mert az rettenetes nagy Tengeri fzél 
uéfz, I mind inkáb neuekednéc, egy hóit hafzontalan 
teltért I nem kellene magokat vefzteniec.2

1 L. és E . : en nem.
2 L. és E . : m i m agunkat vefzten&nk.
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(106.) Nem lön mit miuelni Ápolloniufnac, Koporfót| 
czináltatá, Kit főnnyü viafzfzal temérdeke belöl mind| 
be öttetet vala, Egy réz Tablaczkára mind az egéfzj 
dolgot, ízépen meg ir ta 1 vala.

(107.) Királyi ruhákban az Teltet fel fzerzéc, á 
Kopor|foba teuék, az Táblát feyéhez, a lábához penig 
ezer | aranyat tönec, nagy firua fzokogua a koporíot fo
gáé, I és az Tengerbe vetéc.

(108.) Az Leankát fzépé Annya fzerelmeiért az Daiká-| 
ual tartattya, Hogy Altiftratefnec ízép Lucina helyén| 
Tharfiát be mutaffa, meri igen fél vala Lucinaért 
ef|néc az Király haragyába.

(109.) Az bab á Koporfót harmad nap ki veté 
Ephefus I várafsánál, Mikor Cerimones Doctor kön fé- 
tálná az I ö tanituányiual, Fogáé á Koporfót, és házához 
viuéc, á Doctornac nagy móddal.

(110.) Fel nyitó az Doctor, látó tehát benne egy 
Király | leánya fekfzic, fzépen fel őltözue, piros artzo- 
lattya, | vélic hogy czak alofzic, minden fzépség benne, 
meg I nem vefzet fzine, a Doctor czudálkozic.

(111.) Egy Tábláczkat látó feye alat lenni, afzt fzép 
laf|fan ki vonó, Es az raita való iráft el oluafá, az mint 
el II oluashatá, Kit Apollonius keferues ighéckel eckép|pen 
be irt vala.

(112.) Nagy keferüféget liagyot ez Teffc nékem, és 
az I ö Szűleinec, ki nagy fáid alommal ízűluén egy 
Lea|nyát,2 vége lön életénec, Ha ki reá találfz, légy ól- 
talma|zoya, kérlec, tifztefségénec.

(113.) Az őt ízáz Aranyért temesd be az földbe, 
kölcz I reá az öt fzázát, Czendez vigh elméuel vgy vár-

1 L. és E . : fel ir ta .
2 L . és E . : egy szép Leant.
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haí|fad read Ií'ten irgalmafságát Ygy legyen nékedis, 
Ki I be rakya ízépen az földbe tagaidat.

(114.) El akará mingyárt a Doctor temetni á teltet 
tifz|tefséggel, De egy Tanituánya, ki őrizi vala, meg ii'-| 
mere hogy még él, Fel gyogyita mingyárt Meftere | lát
tára nagy bőlcz meíterfégeckel.

(115.) Meg kórdezéc tőlle ki nemzette volna, dolga| 
mint történt volna, Kit hogy meg érténec, be kéféréc| 
ízépen Diana Templomába, még ftdö iártában Apol-J 
loniufra reá találna.

(116.) Eo penig immáron nagy ízomorufágban Taríis|ba 
iutot vala, Es Stranguilionac régi Gazdaiánac há|zába 
ízállot vala, minden ízerenczéit, minden budo|íáfit néki 
meg monta vala.

(117.) Azért édes gazdám, az Wr mongya vala, neké| 
el kel íietnem, Mert engemet várnac immár réghtől| 
fogua, nem tudgyác houa lőttem, Tharíiát it hagyom| 
mind Daikáítól néked, velem el nem viketem.

(118.) Philomaciaual az te Leányoddal kérlec tarczad 
s’ I neuellyed, elég kinczet hagyoc, elég marhát néki,| 
kiuel fel ékeíiczed, egyenes erkőlczre fzorgalmatof|íággal 
kérlec hogy egyengefíed.

(119.) En penig mind addég migh Férnec nem adom,| 
meg nem borotuálkozom, Ygy fegillyen Iíten és io | vton 
engem mindenüt vgy hordozzon, Tiis hiuec | legyetec, 
kit az én lelkemis néktec meg hálálhafíon.||

(120.) Ez ízók vtán ifmet halóira mingyárt Apollo
nius I fzálla, kiket foc éléísel, foc tüzes fzerízámmal ő 
meg ra|katot vala, foc vitéz Hadnagyoc, ieles kezű né
péé I őtet köuetic vala.

(121.) Mind Antiochiát, mind penig Tyriát mingya-| 
ráft el foglalá, Mind az két Várafnac Kirallyánac ma-|
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gát ot meg koronáztata, az Tartományitis mind | hoz- 
záya haitá, pártofit le vágata.

(122.) Tharíiát ez közbe Pbilomaciáual az Gazda ta-| 
nitattya, Mert őt efztendeye már í'zületéfsénec régen| 
be került vala, Kilentz efztendőre igen bölcz löt va|la, 
az Pbilofopbiaba.

(12B.) Egykor Ligozides az leány Daikáya tehát 
meg I akar halni, Ki legyen az Attya, Annya, és hazáya 
az I Tharíiát kérdezi? Hazámnac ez Várait, Stranguili|ot 
vgy mond, tudom Attyámnac lenni.

(124.) Dioniíiades penig az en Anyám, Néném Philo-| 
maeia, En ennél egyebet az te kérdófedre nem tudö| 
mondania, Nagyot foháízkodéc a Daika magába, kez|de 
igen íirnia.

(125.) Vai nem vgy goromba, Tharfiánac monda, 
mert | czak Gazdáid ezek, Mert Apollonius az Attyád- 
nac I neue, ki Tyrusba euezet, Anyádnac Lucina, nagy| 
Király leanya Attyádis Király nemzet.

(126.) Ellened á gazdák az én holtam vtán ezokaért | ha 
vétnee, Meny fel ä Piatzra mert ot az Attyádnac | egy 
Oizlopot emeltec, fogd meg afzt, és mond efzt, a | Leánya 
vagyoc kinek efzt emeltétec.

(127.) Az Váras mingyáráft, mit Attyád véle töt, 
rol|la meg emlekezic, Semmi nyauallyádat nyomorufa-| 
godat hidgyed el nem fzenuedic, de Stranguiliois A|pollo- 
niuíért neked fockal tartozic.

(128.) Ez izék kőzbé Lelkét Daika ki boczátá, Leány| 
íirattya vala, Teltét harmad napig á föld fzinén tartá, ||(C) 
mégh Koporfót rakatá, az vtán Pompáual el temette| 
vala, efztendeig gyáfzolá.

(129.) Efztendő el teluén gazdag ruháiba ifmet öl- 
tözic I vala, nagy friffen mindennap mint Királyi leány
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az I Scholába iár vala, a Koporfohozis minden napö 
egy|fzer í'irni el megyen vala.

(130.) Ifzonyu iay fzóual Attyát, Anyát Leány ot 
min|dennap kiáltva, lem enni lem innya nem kel néki| 
fokízor keferues banattyába, mert eízébe vStte, hogy| 
Stranguilois néki hamis gazdáya.

(131). Dioniíiades főt'1 mikoron egyfzer ä Scholába 
ké|férné, és Tharfia mellet Philomaciátis az 5 leányát| 
vinné, hogy amafzt diczirnéc, efzt penig aláznác, nagy| 
nehéz neuen véué.

(132.) Gondola magában, immár el múlt annac ti- 
zen|négy efztendeye, hogy Apollonius it hagyuán Thar-| 
fiát, Tyriában eueze, ne iö többé ide, az Daikais meg| 
hóit, kitol tudnéc félnie.

(133.) Meg öletem inkáb, foc drága gazdagfág m a
rad I en reám rólla, kiuel Leányomat fzépen fel epitem, 
ki I büntetne meg rólla ? de mi módö legyen ? no efzembe| 
iutá, nám volt nagy könnyű módgya.

(134.) íme egy Faluból iutá be hozzáya egy öreg 
ízölö I kapás, aual meg fzerzödéc igen nagy neheze lön 
köfz|töc a tokmálás, iámbor ember léuén nem kel vala 
né|ki az ártatlan vér ontás.

(135.) De nem lön mit tenni, ra igiré magát, czak 
hogy I ércze a mógyát, Meg mutatá néki Dionifiades á 
Dai|ka koporfoyát, holot fzép Tharfia firua hia vala 
ackor | is Attyát, Annyát.

(136.) Más napot váránac, és az parafzt ember m a
gát I ötben meg voná, be iöue Tharfia fzokot ideyébe, 
ha|iát az ember kapa, és az földhöz fuita, hogy azon 
01|tárnál ötét fel méfzárlana.||

(137.) Könyőreg Tharfia, Wram mit vétettem valaha)

1 L. és E .: őt.
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te ellened ? afzt lem tudom ki vagy, í'oha nem ifmertej 
i'emmi nemzetíégedet, Kőnyörűly meg raitä, Wrä | ne 
vefzes el ily bűntelen engemet.

(138.) Theophilus monda, mert az vala neue, vgy 
va|gyon te nem véttél, De az Attyád nagyot, hogy té-| 
ged it hagyot foc kinézel öltözettel, Mert azért 61ec| 
meg auagy ha it hagyot, hogy nincz valaki vélled.

(139.) Felele az Leány, wram, ha bűntelen emlé
kem I meg kel halnom, Czak aízt engedgyed meg, hogy 
az I Ifteneknec en i'irua meg gyónhafíam, meg engedé| 
néki Leány térdre efée imátkozic czak la fián.

(140.) De imé hertelen az Tenger pártyáról hárö 
Tol|uai meg látíi, oda futamánac, eízébe lem vöué az 
em|ber, fíualkodua, Meg fogáé ä Leant, ä Tengerre vi-j 
uec, az ember el fzálladá.

(141.) Dioniíiades kérdi Theophiluft, el iárté ez do
logiba, En el iártam vgy mond, De az Varas elöt, kér- 
lee I öltözzfinc gyáfzba, Siryunc, és ha kérdic, mongyucj 
aízt hogy meg hóit á fzép leány Tharfia.

(142.) Stranguilio hallá, czak el álmelkodéc ez dol
gon I ö magába, mert hire fern vala az felefégénec ily 
álnoc I tanaczába, Mit miueltél, vgy möd, hituán afz- 
fzonyál|lat1 az Király leanyánac.

(143.) Tudódé ez Várait minemu óhí'égböl Attya ki| 
fzabaditá, Maga fzűkfégéuel femmit ne gondola, min|dent 
minékünc adá, Te tudod Wr Itten femmi réí'zem | nin- 
czen Tharfia halálába.

(144.) Viuéc az Toluaioc fzép leánt Tharfiát Machi- 
lena2 | Váraiba, Az tőb Eaboc közot le teuék ötetis, és 
bo|czátác áruban, egy Keritő meíter eröfsen kerengi,| 
hogy meg vegye Bordélyba.

1 rofz afzfzonyi állat.
2 L. és E . : M anchilena.
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(145.) De Athanagoras az Yáraínac Wra, ékes ter
medét látuán, ízemérmeteíségét, le figgeztet feyét, fzép 
or||(C2)tzayát czudáluán, Meg akara venni, fzáz aranyon 
ké|ri, nem veheti drágábban.

(146.) A Kerítő gyorfan két ízázat ighire, czak 
őuéye | tehefíe, Athanagoraíis ennec bofzl'zuyára három 
ízáz|ra fel méné, egy másra mind addég fel verék az 
árrát, | hogy ezerre r a 1 méné.

(147.) No nem vefzekedem az Bordély mefterrel 
A|thanagoras mongya, meg engedem venni, és ofztán| 
mikoron be vifzi az Bordáiba, legh elfő léfzec, á ki| 
hozzá megyec, meg rontom virágába.

(148.) Az Bordély mefterrel el kelletéc menni fzép 
le|ány Tharfiánac, Ki egy. vndoc képet Bordóiba tart| 
vala neuezuén Priapufnae, afzt imádgyác vala tér|dekre 
le efuón az fzegény rab leányoc.

(149.) Bordély mester mongya imádgyad ez képet 
ef|sél térdre előtte, Hogy lehet az vgy mond, ha foha| 
nem láttam illyen2 éktelenféget, Meg kel lenni vgy| 
mőd az Mefter, mert drágán vőttelec en meg téged.

(150.) Monda az Leanzo, meghis Wram kérlec, ne 
ve|fzes el engemet, ne fertezteffem meg az kép imádáf-| 
fal, az en fzúzefségemet, Kiért mind öröcké iót mon|doc 
vtánnad, és diczirlec tégedet.

(151.) Felele az Mefter tudódé hogy nállam nem 
fogh I femmi könyörgés, mint az Hohérnális, nem haíz- 
nál I emhernec tudod femmi3 fizetés, Azért ne könyő- 
rőgy I fe ne firánkozzál, mert hafzna igen keués.

(152.) Mind az által bagyá hogy az Vice mefter fzé- 
pen I fel öltöztetné, felibe meg írna, hogy fél Ghirát

1 L. és E. : ezerfelé.
2 L. és E . : ily  ru t.
3 L. és E . : femminemű.
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adná, | a ki elöbe érné, Az vtán az kőí'ség czak egy egy 
pénz|értis ízabadon ferteztetné.

(153.) Be viuék egy házban nagy Trombita ízóual, 
dob I fzóual á Tharfiát, ot Athanagoras, de egy Patyo
lattal I befedte az ortzayát, be méné elföbe hogy meg 
fer|teztefse á fzép Leány Tharfiát.||

(154.) Tharfia mingyaráft lábaihoz eíuén, kérlec 
wram | tégedet, Ne kiffebiczed meg vgy mond illy mél- 
tatlá I az en fzüzefségemet, Király leanya vagyoc, noha 
az I fzerencze ebbe hofzta igyemet.

(155.) Eízt Athanagoras haluán el pirula, Ortzayát 
el I forditá, Meg kérdezé iobban, és mind meg befzéllé| 
állapattyát Tharfia, Húfz aranyat aduán, az ö viragá|ba 
á fzép Leánt meg hagyd.

(156.) Többet attam vgy mond hogy nem az mind 
rejád az Bordély meíter vetet, á mit nékem mondái,| 
mond azoknákis czak, ä kic hozzád be iőnec, és tifz-j 
tán meg maratz ezen fzűzefségben néked reá felelec.

(157.) íg y 1 Athanagoras az aitón ki méné, Más 
érke|zéc hellyébe, Az dolgot annakis miként az elfönec| 
rendel mind el befzéllé, Hetuenkét aranyat az Leán|nac 
ada, és elölle ki méné.

(158.) Efzt Athanagoras mofoliogya vala de femmit 
ne I fzól vala, Viízfza mennec vala, bő pénzt aduán 
néki, de | ki nagy köny hulatua, Kit az it kun állok 
egymáfra te|kintuén, el álmelkodnac vala.

(159.) Más nap az Mefternec Leány az pénzt viué, 
iho I vgy mond az adó, Felele az Mefter afzt igen aka
rom I hogy vagy ily adakozó, Ez vtánis hagyom hogy 
az I pénz gyűtésben ne légy hátráb maradó.

(160.) De hamar meg hallá hogy még fzüzefsége

1 L. és E .: Hogy.
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hellyé | az Tharfiánac, Meg hagyá táríánac hogy fél 
felé vin|né, érné végét már annac, El viué az Leánt, 
kérdi ha | vgy volna az mint mongyác táríánac.

(161.) Felele az Leány mégh Iften akarya en mind 
ad|dég fziiz lófzec, Möd az Yice mefter, Mond meg te-| 
hát az pénzt tegnap honnat fzerzetted, Siralomért at- 
tác, órtuén nyauallyámat, vgy mond még keferültec.

(162.) De kérlec tégedis kSnySrüly meg raitá ne 
roncz I meg virágomban, Fele le nem tudom meggyec 
mert||(C3) ízertelen főfuény ez az én wram, ha mi hea 
léfzen ä fel | vetet fatznac,1 fogya kérni en raitam.

(163.) Monda a Leánzo afzt en reám véfzem, hogy 
á fű|ma meg lefzen, Vigy ki á piatzra ot ennékem 
maidan | indul iö kerefsetem, Mert iö Deák vagyoc, 
ezennel | mindenről difputaloc ékefsen.

(164.) Ki viuék az Leánt azért az piatzra kezde 
difpu|tálnia, Hún tanolta legyen az nagy bőlezen izo
lált az I köfség vgy czudállya, Fútnac minden felől 
czudayá|ra néki, fummátis adnac vala.

(165.) Ez idő iártában immár a tizennégy efztendő 
el I tőit vala, Hogy Apollonius dolgát hon végezuén| 
Tharfisba iutot vala, Eéghi gazdayához a Stranguijlio- 
hoz Király ifmet be fzálla.

(166.) El iyede mingyárt Stranguilio raita monda 
fele|fégénec, Am Apollonius it vagyon kit mondái te ré-| 
gén el vefzetnec, Mit felellyűnc néki ha Tharfiát kér|di ? 
iay fzegény feyünknec.

(167.) Gyázban őltőzénec nagy hirtelenféggel ielen- 
tic I banattyokat, be iutá Királyis és kérdezi tőllec houá| 
töttéc Tharfiát, Sok ideye mondnac hogy Ötét gyá|í'zol- 
lvunc, keferegyüc halálát.

1 fartznac.
5*
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(168.) Mert íoha nem tudgyue miczoda nyauallya 
l'zál|lá hertelen reá, egy hétig fekhetéc czak beteg ágyába[ 
nagy hertelen el hala, S5t emlekezetre az Yáraíis | néki 
i'zép köuet faragtatá.

(169.) Afzt ot kün meg láthad az Tengernec pártyán| 
holot el temetettüc, Minden ékefségét á mi reá fel | fért 
reá raktuc takartuc, az mi hátra vágyó afzt te fel|féged- 
nec mind éppen megtartottuc.

(170.) Sir Apollonius az házból ki méné monda hiüf 
l'zolgainac, rakyátoc Haiókat mert férni ideye nincz | it 
mulatáfomnac, addég en meg látom fzomoru hailé|kát 
szerelmes Tharfiámnac.||

(171.) Nézuén á Koporfót el fakada firua téré az 
Haióc I felé, Szerelmes tártaim l'zolgainac mongya, vef- 
fetec I az Tengerbe, Mit kínlódom touáb (mert nyiluánj 
nem élec) ennyi keferüfégben.

(172.) El ódáé az Haiót alól á vízben ál de fellyül 
is 8|tözic, mert Wrokhoz képeit mégh á reuézek is fzép| 
Tharfiát kefergic, erős zokogáísal fürö konyuezéfsel | á 
Haiót neduefitic.

(173.) Akarnánac vifzfza menni Tyriába de nagy 
fzél|uél'z nem hagyá, Mert Machilenába az habtól ve- 
rete1 | holot vala Tharfia, az Kormányos mefter nagy 
öröm|re nékic mingyárt ielt adót vala.

(174.) Az Haio fenekén Apollonius fir kérdi mi do
log I volna, Az egész Várafnac nagy öröme napya mon-| 
gyác hogy ez nap volna, Senkinec bánkódni de vi|gan 
lakozni mindennec fzükfég volna.

(175.) Nagyot foháfzkodéc magában az Király monda| 
bátor vgy legyen, á Konyha mefternec meg hagyá| 
mindennec öis böuen fözefsen, de femmi örömet az | nap 
8 magánac fenki meg ne ielenczen.

1 L. és E. : veretnek.



APOLLONIUS HISTÓRIÁJA, 69

(176.) Sót czak felléyéis fenkit ne boczáfson az 
Orozlnac1 meg hagyá, mert mingyaráít néki mind az 
két la|bánac fzárait meg rontatná, Snéki nem volna 
íemmi | vigafsága mert oda ízép Tharíia.

(177.) Yadnac vigh lakásban az Yárasbeliec nagy 
étedben italban, Végre ki iouénec mind az Tenger 
part|ra az Bortól zaioífoduán, Kiki Hayót nézel, hói el| 
indithaíía az lakozáít viyobban.

(178.) lm Athanagoras látuán az Királynac ízép 
aranyas | Haioiát de nem tuduán kié hogy ő arra 
megye vyiá|ual vgy mutogat fel hiuác az Wrat az Ki
rály fzolgai I el inditác a lakáít.

(179.) Kérdi kié legyen á ízép cifrás Haio, hun lak- 
ná|nac ömagoc, Mert fenkit kőzzülloc 5 ne ifmerhetne,| 
kiczoda volna wrok, meg mondáé nókie, hogy Apol-| 
lonius volna az 5 Királlyoc.

(180.) Eo magais, mondnae ez Haióban vagyon, de| 
czak íir es bánkodic, Mert ízép Felefége, leanya meg| 
hóltac, az miólta budoíic, íöt az bánat míat ö magátis| 
féltyüc hogy halála történie.

(181.) Yigh Athanagoras, meg kérdé Királynac neuét,| 
és hozzá méné, Kéri ne bánkodnéc hane magánakis| 
egy kiczidet keduezne, Ennéc innéc véle, talám eiiyi| 
bánat vtán iutna őrSme.

(182.) Meg fém hallá fzauát, főt még hozzáyais ne
heze I boczáttatta, Athanagoraíis egy Leányért kulde ki-| 
uel vigafztaltatná, ez vala Tharíia, Apolloniufnac egyet
len egy leánya.

(183.) Az Bordély mefternec ízáz aranyat külde, czak| 
hogy hozza erefzíze, Mert 6 látta vala mely hathatoj 
volna az Tharíia beízéde, de meg sem gondolta hogy| 
Attyáual Leánt igyen ízembe kericze.2

1 L. és E . : őrzőnek.
2 L . és E . : ingen ju t alfa Izembe.
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(184.) Leány el érkezéc, kéri, az Haioban Király
hoz I alá menne, ékes befzédiuel nagy fzomorufágát for- 
di|taná örömre, Leány alá méné, de Apollonius egy fzál-| 
lat lem terűle.

(185.) Apolloniufnac á nyakán Tharfia cziggedé és| 
vgy kéri, mullyanac el Király hogy ha lehetíéges Fel-J 
fégednec bánáti, Ha bizuáft fzolhatoc, az én bölcze-| 
legem Felséged meg ifmeri.

(186.) Haragyában Király Leánhoz leggy ente, mert| 
mái'nac véli vala, Mint Bordélyba laktát ö Tharíiát) 
l'zinte czak vgy beczűli vala, Mert nem tudgya vala[ 
hogy ízinte az volna az ö édes Leánya.

(187.) Leány firua mongya, czudálom en Király az 
te I kemény fzűuedet, Az en i'züleimis Király nemböl| 
valóé veled en bei'zélhetnéc, Altiítrates Lirály le|ánya> 
volt Anyám, Lucinánac neueztéc.||

(188.) Hogy Apollonius hallá raitá kapá, hát te 
volnál I Tharfia, Vgy neueznec vgy mond, fel vgrék az 
ágy|ból, Leányát apolgattya, Szántalan fzolgait nagy 
vigh I örömébe mind öl'zue kiáltozá.

(189.) Athanagoraíis á nagy vigafágra gyorían a á 
fu|taméc, Czudállya mi dolog reménfege kőuűl mert | ez 
vigafság eféc, Athanagoraínac, mind az egéfz dol|got 
rend fzerént meg befzélléc.

(190.) De Athanagoras mingyárt térdre eféc, és azon[ 
kéri Királt, Hogy ne adná mái'nac hanem inkáb néki| 
fzép leányát Tharfiát, Mert ő oltalmafzta hogy el nem| 
vefztette fzözefsége virágát.

(191.) Király meg ighiré, de az Bordély meftert ha 
öis I kézben adná, Rettenetes kínra ám mingyárt az 
la|trot Király kezében adá, Az Várait peniglen fzáz 
ezer arannyal Király aiándékozá.

(192.) Atbanagorafnac az Leant vgyan ot az Vá-
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rafbä | meg adä, De mind az Veiuel, Tharíis Váras által 
Ty|riába indula, Intetéc álmába, fordítaná vtát Ephefus| 
Várafára.

(193.) Diana afzfzonac ot vagyon iól tudod Király 
gaz|dag Temploma, Illic hogy Felféged ennyi budofafát| 
néki elő fzámlállya, Minden fzerenczeyét Minden ál|la- 
pattyát ot nékie aiánlya.

(194.) El téritó vtát azért Ephefufra, véle vei s’ 
Leánya, | Az Templomba méné, nagy fen ízóual elő 
budolafsát j fzámlállya, Ot ál fzép Lucina, az fzókat hal- 
gattya, gö|dolkodic magában.

(195 ) Touab nem álhatá, hát te volnál vgy mond, 
ö I Király az en Wram, Mert Lucina neuem, Altiftra 
tes I Király penig áz édes Attyám, Hála az Istennec re-| 
ménfégem kűuűl hogy látlac édes Wram.

(196.) Tettzék egy álomból való ferkenéfnec az Apol-| 
loniufnac, El fogya magába nagy fzerelme miat, czüg|| 
(D) nyakán Lucinánac, Sirnac nem kűlomben, ha egy| 
máitól il'met el válni akarnánac.

(197.) Epheíufbol azért Király el indula nagy An- 
tio|chiába, Ot viyobba magát és fzép Felefégét il'met 
co|ronáfztatá, végre mindeneitől nagy örömmel rakua.| 
be fzállá Tyriaba.

(198.) Ot fém fokát lakéc Athanagorafnac adá, mert 
az I orfzágot, 8 maga Tharfisba i5uén meg kerefsé gaz- 
dá|yát Stranguiliot, Mind felefégeftől rettenetes kinnal| 
meg oleté az latrot.

(199.) Onnat el ereduén, ioue az Ipához Pentapolis 
Yájrasba, Kit afzt tudgya vala ideyéhez képest, hogy 
ré|gen meg hóit volna, De lám még ól vala, és nagy 
5|r5mébe czak hogy meg nem hóit vala.

(200.) Nem vala magzattya tób fzép Lucinánál, kire 
az I Orfzág maradna, Apolloniufnac hagyá ezokaért afzt|
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is teftamentomba, Vgyan ot létébe Apolloniufnac | Al- 
tiftrates meg hala.

(201.) Király a Haláízt is ám meg kerefteté ki enni 
adót I vala, és ki tanaczából az Váraiba menüén Király
hoz I iútot vala, Meg aiándókozá mindé nemzetiuel, 
nagy | wrrá tötte vala.

(202.) Nyoltzuä efztendeig élt Apollonius az vtán Lu-| 
cináual, Soc fia, leánya marattac vtánna tellyes biro|da- 
lommal, Hogy ha ez dologba íemmi ne volt, kér|lec, 
meg érd egy nem tudómmal.

(203.) Az ki ez éneket rendelé vertekben, ighen 
bizic I Iltenben, Mint Apollonius Király az Tengeren, bu- 
dofuán elmeiében. Az ezer 6t fzáznac, és az nyoltz|uan 
nyoltznac kétféges eleiben.



III. FÜGGELÉK.

A z A p o llo n iu s-h istó r ia  n ép m esé i fe ld o lgozása i.

A magyar népköltés régiségeire nézve érdekes nyilat
kozatot közöl Szilády Áron a Régi Magyar Költők Tára 
I. kötetének B40. lapján. Ez a nyilatkozat Bornemisza 
Péter: Negyed része az evangéliumokból és epistolákból való 
tanúságoknak Sempte 1578 . ez. művének 758. lapján for
dul e lő : «Immár csak mind hazugságnak hallgatására és 
hitságos mulatságra vágyódnak mindennek fülei, tisztáta
lan és fajtalan beszédnek hallgatására, hazug és álnok 
tanácsra, hamis és eretnek tanításra, rágalmazók, gya- 
lázók, fondorlók sugárlásaira, trágár és peniszes csúf
ságra, bába beszédre, álnokul költött fabulákra, királyfia 
kis Miklósról, poéták óriásairól, Apolloniusról és egyéb 
hitságról; virág és szerelem énekek hallgatására, lant, 
síp, dob, trombita szóbeli hájjá hujjára és temény ezer 
csácsogásokra.B A magyar népnek tehát már 1578-ban, 
tíz évvel a história verses feldolgozása és több mint egy 
századdal Haller Gesta Romanorum fordításának (Hár
mas Istória 1695.) megjelenése előtt kedvencz meséje 
volt Apollonius királyfi históriája.

Dr. Katona Lajos Magyar népmese typusok ez. érte
kezéseiben a VIII. typus Apollonius czímet viseli. 
(Ethnographia XIV. k. 1903. 423.—425. 1.) Katona itt, 
valamint már előbb a Gesta Romanorum kiadásában 
(R. M. K. XVIII.) a 153. fejezethez csatolt jegyzetében



74 BEP.ECZ 8ÁND0K.

két mesét említ, a melyeknek a G.R., illetőleg ennek 
régibb verses formájául tekinthető XVI. századbeli 
széphistória a forrása.

1. Gaal György: Magyar népmese gyűjteményének 
(kiadták : Kazinczy Gábor és Toldy Ferencz, Pest 1857—- 
1860.) 52. számú meséje: (III. kötet, 223.—334. 1.) 
Apollonius királyfi.

2. Magyar Nyelvőr XIX. kötetének 523.-—526. lapjain 
található: Mese az apolloniai királyfiról.

A Gaal mese, noha helyenkint szabadon átalakítja, 
egészben mégis nyomon követi a népkönyvet. Kisebb 
eltérések p l.: Antiochus király leánya Eleonora, a G.R.- 
ban nincs megnevezve a leány; a király csak azt akarja 
nőül venni, kinek lábára megholt feleségének czipöje illik, 
és minthogy a czipő csak a saját leánya lábára illik, ezt 
akarja nőül venni. Hogy a kérőket elriaszsza találós 
mesét ad fel nekik. A találós mese a következő: ördög- 
szekeren járok, anyai hússal élek. A találós mesének 
ez a része G.R. 153. fejezetében így szól: Scelere 
vehor, materna carne vescor. A további résznek : quaero 
fratrem meum, matris meae virum, nec invenio, a mesé
ben nincs nyoma. — Felesége nem mint papnő, hanem 
hárfás képében jelenik meg. Legnevezetesebb az eltéré
sek között az a szerencsés kapcsolat, a melyet a Gaal- 
féle mese a különben mindenütt csak laza összefüggósű 
első rész (Antiochus király vérfertőző szerelme) és a 
tulajdonképeni történet (Apollonius kalandjai) között 
létesít. Apollonius ugyanis a talányt Eleonóra segítségé
vel megfejti, azután együtt megszöknek, hajóra száll
nak, a tengeren Eleonóra leányt szül stb.

A nyelvőrbeli változat már népiesebb hangú, azon
ban csak töredékes mese. Antonius királyt antá°niai 
kirá-nak nevezi. A király csak annak ígéri oda leányát,
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a ki álmát megfejti. Az apolloniai királyfi is eljön s 
megfejti a király álmát: Anyai hússal él, keresi a fele
sége öcscsót, de nem találja. A megfejtés következő: 
Igaz, vén gazember, hogy hamis szekeren jársz, anyai 
hússal élsz, mert úgy élsz a lányoddal, mintha felesé
ged volna A G.E. találós meséje tehát kettéosztva je
lenik meg.

Gaol meséje a következő:

Apollonius királyfi.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy király, kinek 
neve volt Antiochus. Ennek volt egy szép s minden 
asszonyi ritka remek tulajdonságokkal ékeskedő felesége, 
ki őtet házasságoknak második esztendejébe egy kelle- 
metes leánygyermekkel ajándékozta meg. Eleonórának 
nevezték a leányt. Ez szüléinek különös gondjok alatt, 
minden asszonyi tudományokban a festésben s muzsi
kálásban oly nagy előmenetelt tett, hogy a vele egy 
idejüket sokkal feljül haladta; ezenkívül a természet 
minden kellemetességekkel annyira felékesítette őket, 
hogy még gyenge korába imádásából a tisztelők már ki
fáradtak, s a liliomi deliséggel pompásan felnyúló rózsa
szál számtalan ifjakat fűzött rablánczaira még korán. 
De az ő szerető anyja, kinek éjjeli nappali gondja ő 
volt egyedül, örömét benne nem láthatta, mivel a leány
nak tizenöt esztendős korába meghalt. Fájdalommal 
hordozta ezt a sebet a király Antiochus, de még talán 
keservesebben érte a halálos csapás Eleonórát, kinek 
még édes anyai ápolásra volt szüksége.

Történt azomba, hogy minekelőtte széttépte volna a 
halál a szeretetnek rózsakötelét; Antiochus haldokló 
feleségétől azt kérdezte, hogy adna néki tanácsot jö-
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vendőbéli házasodása felől, melyre a haldokló azt vá
laszolta, hogy azt vegye el jövendőbéli feleségül, kinek 
lábára az ő czipője felmegyen. Több jeles asszony
ságok s főfamiliájú leányok próbálták a megholt 
királyné czipőjét lábaikra, de egy sem találta alkal
matosnak, tulajdon leányán Eleonórán kívül. Borzadt 
ezen szerencsétlen próbának következésétől a természeti 
irtódzást érző Eleonóra; de atyja magát szeretett fele
ségének végrendeléséhez tartván, elhatározta tulajdon 
leányát feleségül elvenni, s bármint vonakodott az ezen 
irtóztató cselekedettől, kénytelen volt megigórni, hogy 
igyekezik magát meggyőzni, s atyja parancsolatjához 
engedelmes lenni. — Hogy tehát a király annyival 
inkább elidegenítse fejedelmi házától, azokat az ifjakat, 
kik leánya kezét megnyerni óhajtották: azt hirdettette 
ki, hogy a ki az ő találós meséjét kitalálja, annak adja 
leányát, a ki pedig nem találja, életét veszti azonnal. Sok 
ifjak lettek szerencsétlen áldozatjai a király kihirdetett 
parancsolatjának, mivel a rejtett mesét ki nem találhat
ták, mely is e volt: « ö r d ö g t z e k e r e n  j á r o k ,  a n y a i  
h ú s s a l  é l ek».  De volt azomba egy Apollonius nevű, 
mind testi, mind lelki kellemekkel a természettől a 
pazórlásig felruházott jeles herczegfi, ki nem irtódzván 
a reája várakozó haláltól, elszánt bátorsággal ment a 
leány kezét atyjától megkérni. Hajókat készítvén fel 
minden szükséges dolgokkal, csakhamar elérte a tenge
ren Apollonius a királyi várost, s megköttetvén hajóit 
a kikötőbe, maga elindúlt a királyi várba, kísérőinek 
azt parancsolván meg, hogyha harmad napig vissza 
nem érkezik, csak menjenek vissza hazájokba, s az ő 
részére csak egy kis ladikot hagyjanak. Fényes rangjá
hoz illő herczegi ruhába felöltözvén, méltóságos lépések
kel közelgetett a királyi lakhelyhez, mely imádott tár
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gyát tőle elzárta s őtet bizonytalan jövendőkkel kecseg
tette. Alig hogy belépett Apollonius a királyhoz, midőn 
az ő jöveteléről és szándékáról kérdeztetett meg, melyre 
ő kinyilatkoztatta, hogy Eleonórával gyűrűt óhajtana 
váltani. Megborzadt ennek hallására, az ifjú deli test
alkotását, s szép formáját andalogva szemlélő Eleonóra 
és sajnálta ezen hosszú életre érdemes ifjút, a hirtelen 
halál által megöletni; sőt még maga a király is, ki 
külömben a leánya bírásába kevélykedett, megsajnálta 
Apollóniust, különösen midőn ebéd felett látta, hogy 
szeretett leányának gyöngy szemeiből, a vele általellenbe 
ülő ifjú látására szüntelen hullottak a szánakodás 
könnyei. De minekutánna elhatározott akaratját hallotta 
volna Apollóniusnak, elbeszélte nékie a találós mesét, 
hagyván a gondolkodásra három napokat, a melyek el
múltával hogyha meg nem fejti a mesét, tudtára adta 
a király, hogy a több szerencsétlen ifjak sorába fel fog 
akasztatni. .

Hogy ez ne történhessen, Eleonóra, midőn egyszer 
magát találta Apollóniust, megfejtette neki a mesét, s 
ez által a királynak fertelmes tettét felfedezte nékie. 
Dúlt mérgébe a kiiály, s pokolbéli kínokat készített az 
Apollonius számára, midőn a három nap eltölte után 
megfejtette a találós mesét a királynak nagy megütkö
zésére, s ámbár jól tudta, hogy igazán el van találva, 
meghazudtolta Apollóniust, s kinyilatkoztatta, hogy mi
vel a találós mese valóságos értelmét ki nem tudta 
fejteni, próbáját életével köti be. E végre Eleonórát 
kérdezte meg, hogy micsoda halál nemével kívánná 
ezen ifjút kivégeztetni; a ki megörülvén ezen, térden 
állva huszonnégy óráig való gondolkozásért könyörgött- 
Megengedte ezt a király, s megelégedve hallotta leánya 
büntetését, mely Apollóniust kő közzé való rakatásra
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Ítélte. De a különben szelíd lelkű Eleonóra előre be
szélt az építő mesterrel, hogy hagyjon egy titkos rejtek 
ajtót ezen kő épületen, hol valami kevés ennivalót be 
lehessen nyújtani. A kirendelt nap csakugyan kő közzé 
rakák Apollóniust, úgy mindazáltal, hogy őrólla Eleo
nóra három hétig való eledellel s itallal gondoskodott.

Ez által a király meg lévén engesztelődve, elhatá
rozta magába, hogy leányát nyilvánságosan feleségül 
elveszi. E végre heted nap múlva pompás ebédet, s ebéd 
után vidám mulatságot parancsolt s számos vendégeket 
hivatott, hogy ezek részt vegyenek az ő örömében. De 
az Apollonius szépségétől a bódulásig elfogott Eleonóra 
a hét napokat arra szánta, hogy magát az ifjúval való 
elszökéshez jó móddal elkészíthesse. E végre egy meg
hitt dajkája által hajót bérelvén a tengerparton, arra 
minden asszonyi drága ékességeit felhordatta titkon, 
ezenkívül igen sok kincset és mindenféle enni és inni 
valót rakatott a hajóra nagy bővséggel, s í i z  esküvésre 
rendelt nap előtt való estve, kibontván tulajdon maga 
a kőrakást, szeretett Apollóniussával együtt sebes lépé
sekkel a tengerpart felé tartott. El is érkeztek szeren
csésen, úgy hogy őket senki észre nem vette, s kedvező 
szél hajtván vitorlájokat, a két szerelmes pár már reg
gelre a tenger sik hátán roppant mérföldeket tett s 
atyjok várától már számtalan messziségre eltávoztak. 
Ellankadván a hosszas utazásba különösen Eleonóra, 
kérte szeretett férjét Apollóniust, hogy valahol szánja
nak ki szárazra, s pihenjék ki magokat egy kevéssé. 
Engedett ez helyes kérésnek Apollonius, s minthogy 
általlátta, hogy az Antiochus ellenek való haragja nem 
tanácsolja, hogy az ő herczeg atyához menjenek, el
határozta magába, hogy akármely esmeretlen tájékon 
örömestebb lakik a magánosságba Eleonórával, mintsem
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mind a kettőjük életét szerencséltesse. Egy kis szigetbe, 
hol kikötöttek s hol semmi emberi teremtés nem lakott, 
csendesen töltek el egynéhány szerelmes hónapok, de 
minthogy már részszerént az enni s inni való fogyott, 
s mind Eleonóra minden nap várandós volt, elhatároz
ták magokat, hogy olyan helyre menjenek által, hol 
emberi társaságba részesülhetnek. Ismét hajóra rakván 
azért mindeneket, útnak indultak, s szerencsés utazást 
tettek, míg végre a harmadik napon Eleonóra szült egy 
leánygyermeket, kinek szülése oly nagy fájdalmakkal 

sett meg, hogy Eleonóra elájulván, holtnak látszott, s 
bár sűrűén hullottak a fájdalmak könnyei a fájdalmas 
szívű Apollonius szeméből, őtet mint megholtat kénte- 
len volt koporsóba tenni. Maga készítvén azért kopor
sót, melybe ezt az előtte kedves testet zárja, feje alá 
tesz 200 darab aranyat, s mellé egy írást, melyben a 
megholtnak élete s familiája volt megírva, s egyszers 
mind kérte benne a megtalálót, hogy ezen pénzből 
rangjához illő módon temesse el. A tenger hátára bíz
ván tehát e kedves kincsét, maga tovább folytatta útját, 
ahol valami városra talála, s csakugyan három nap 
múlva ért egy régi kikötőhelyet, hol megállapodott, s 
kikötvén hajóját, maga a szárazra kiment, és egy hegy
nek tetejéről észre is vett egy várost, hová való mene
telét azonnal elhatározta.

Azalatt az Eleonóra koporsóját a tengerből kifogta 
egy halász, s felbontván azt, észrevette csakhamar 
Eleonórán az életnek még némely jeleit, s testét dör- 
gölgetvén, csakhamar mozgását vette észre. Kettős szor- 
galmatossággal ápolván a jólelkű halász feleségével 
együtt Eleonórát, csakhamar visszanyeré életét, csak
hogy már most ez a mellé tett írásokból megértvén 
a rajta esett szerencsétlenséget, szüntelen zokogta sze
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retett férjének s gyermekének elveszését, s bár semmit 
sem múlattak el a halász és a felesége, hogy ötét 
vigasztalhassák, s megelégedést szerezzenek nekie, ő 
mindazáltal vigasztalhatatlan volt, s gyakran leült a 
tenger partjára, s vigyázott kisírt szemekkel, hogy nem 
láthatna-e valamely közelgető hajót, melyen férje után 
tovább úlazbatna.

De hogy vissza térjünk Apollóniusra, ez, minek- 
utánna bémegy a városba, egy legszélső háznál szállást 
bérel s ezen város szokásairól s lehető újságról tuda
kozódik. Hol minekutánna meghallotta, hogy van ott 
egy özvegy királyné, ki a tengeri rablóktól most leg
közelebb annyira megrongáltatott, hogy hajója s nép 
szóljel verettetvén, királyi városa is nagy summa pénz 
letétele mellett menekedett csak meg a végső pusztu
lástól ; elszánta magát Apollonius, hogy ezen királynét 
megszabadítja azon semmirevaló emberek kegyetlensé
gétől. E végre felmegy a királynéhoz, és magát ki
nyilatkoztatván hogy kicsoda, vezérnek ajánlotta magát. 
Kegyesen fogadta a gyászos királyné ezen ajánlását 
Apollóniusnak; őtet teljes hatalmú vezérnek kinevezte 
s a győzedelem esetére, még kezével is megkínálta őtet. 
Apollonius tehát hajókat készíttetvén; katonáit a kato
nai gyakorlatokra mindennap tanítatta, s nem sok idő 
múlva annyira ment, hogy a tengeri tolvajokkal szembe 
mert szállani kevés de válogatott embereivel. Ezen 
szándékát midőn a királynénak kinyilatkoztatta, ez őtet 
minden szükséges dolgokkal felkészítvén, tulajdon sze
mélyébe elkísérte a hajókhoz; s néki sok szerencsét 
kivánt. Apollonius megindúlván tizenkét hajóival, csak
ugyan nem sokára észrevette a tengeri rablókat, s vité
zeit felszólítván, hogy ezen gazemberek ellen kiki vitézi 
módon tegye meg kötelességét; maga oroszláni bátor
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sággal ment mindenütt a veszedelemre, s a tengeri 
tolvajokat széjjelvervén, vezéreket is kézre kerítette s 
tizenöt hajójok, igen sok kincsekkel megrakva, az 
Apollonius birtokába esett. Kibeszélhetetlen örömmel 
fogadta Apollonius győzedelmét a nép, messziről eleibe 
ment nékie, aranypárnákon vitték nékie a királyi koro
nát, s a várnak kulcsait. Mindezeket szívesen fogadta 
Apollonius, sőt a királyné kezét is bizonyosan meg 
nem vetette volna, ha kedves leánya, kit az Eleonóra 
halála után ő a nevelés végett ezen királynéra bízott, 
meg nem halt volna. Ezen való mély fájdalmában részt 
vett ugyan azokba a mulatságokba, melyek az ő ked
véért tartattak, de kedves felesége és leánya képei szo
morúan lebegvén előtte, szívéből a víg kedvet csaknem 
egészen kizárták.

Ilyen szomorú gondolatok közt küszködött éppen, 
midőn magát egy idegen országból való drága portékás 
nálla bejelenti. Apollonius, nem annyira vásárolni, mint 
valami újságot kívánván hallani, beboesátotta magához, 
s minekutánna tulajdon hazájából valónak titkon kies- 
mérte, az ő atyja felöl is, de csak alattomba kezdett 
tudakozódni, akitől midőn meghallota, hogy Antiochus 
király már ezelőtt három esztendővel meghalt, az ő 
országát pedig a főrendek Apollóniusnak ajánlották, 
mint aki a találós mesét megfejtvén, az által a leányka 
kezére magát érdemessé te tte ; és hogy őtet az atyja 
különös leveleibe mindenféle országokba kerestette, el
határozta magába hogy hazájába visszatér. Midőn ezt 
ő a királynénak kinyilatkoztatta, hát ott lát egy gyászos 
öltözetben hárfázó személyt, a kit midőn közelebbről 
kívánt volna meglátni, esméretes orcavonásaiból csak
hamar reá esmert megholtnak vélt Eleonórájára. Káborul- 
ván szíve legkedvesebb birtokára; az sokáig tartó néma

6Berecz: Apollonius históriája.
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ölelések után keretezte, hogy mi módon nyerte vissza 
életét. Eleonóra elbeszéllette, hogy a halász és felesége 
ápolásai által miképpen éledett fel, s hogy most már, 
megunván a pusztában levő unalmas lakást, elindúlt 
ezen királyi városba, hogy valami nagy méltóságú her
ezegi leányokat tanítván a muzsikára, abból magát job
ban el tudja táplálni. Apollonius elbeszelvén mindazt 
ami ő rajta esett azolta, miolta egymást nem látták, 
tudtára adta mind azt amit a drága-portókástól hazája 
s atyja felől hallott. A királyné látván ezt a ritka 
összejövetelt, s megtudván sorsát ezen királyi párnak, 
számokra különös gazdagon aranyozott hajót készíttet
vén, azt esztendei eleséggel, sok kincsesei, és minden
féle drágaságokkal megrakván, őket áldások közt útnak 
bocsátotta. Az Apollonius és Eleonóra határtalan örö
mét, csak az ő kedves leánykájoknak jókori halála 
zavarta meg, egyébaránt pedig kedvező szól hajtván 
hajójokat, három hónapi utazások után szerencsésen 
elértek abba a kikötőbe, mely az Antiochus városa alalt 
volt. Itt hajójokról mindent kiszállítván a szárazra, 
mentek egyenesen a királyi kastélyba, hol hót esztendei 
távollete után is a gyönyörű Eleonóra az udvari tisz
tektől megesmértetvén, nagy tisztelettel fogadtatott. 
Apollónius magához hivatván az ország főrendéit, el
beszélte nékiek rövideden mind azt, a mit ő kénytelen 
volt szenvedni feleségével együtt, az Antiochus dühös- 
ségét akarván kikerülni, s minekutánna törvényesen 
összeesküdtek volna, mind a főrendektől, mind a nép
től törvényes uralkodóknak esmertettek el, és ekképpen 
még most is boldogul élnek, ha talán meg nem haltak.

A Magyar Nyelvőr idézett meséje (XIX. k. 
523 —526. 1.):
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M ese az A p o lló n iá i k irá ly firó l.

Hol va°t, hol nem va°t, me'g áz A°pérénciás tenge
ren is tű, meig azon is tű, á hol á kis kurta farkú 
díszna" túr, kide°t bede°t kéménce’nek é csepp a"dálá 
se va°t, á hol ja° va°t, ot rósz nem va°t, á hol rósz 
vaót, ot ja° nem vaót, me‘g is me ssült benne ányi bu- 
gácsá, hogy é mmeztelen cigán gyerek mind el vitte já 
zingújábá. Úd láttám, mind most, ot va°tam, á hol 
beszehe'k, á ki nem hiszi, ke’rdézzé mé.

Vaót eccer e gyország, úgy híták, hogy Ántáónia. 
Á zánta“-niái kiránák vaót e ggyönyörű sze‘p felese’gé, 
de jáz ojján sze'p va°t, ho gyáná szebbet me' nem ter
mett á fe°d. Bejillett va°na jáz á zángyálok köze1 
kiráne'nák, á tünde'rék köze1 á letszeb tünde'r kisásszon- 
nák. Nem is híjába vaót á zojján sze’p, á zánygyálok 
megirigyelte’k á zántá6nijáji kiráta6, ecce'p távászi reg
veién csak árrá virátt, hogy á felese’ge’nek csak hüt 
helye, elvitte’k á zángyálok á fe‘;dre“ fél á ménye'gbe.

Itt á kirá iszontáta°ná bbúsúlásnák áttá magát, csak 
nem tuttá elfelejtenyi já felese'ge't. Se eijjele se náp- 
pálá nem va°t, mindé1 csák búsút, szomorkodott, mind 
á kinek á tyuk elvitte já kenyered.

No de — á hogy szokás mondás — semmi se tárt 
öröké1. A kiránák is ággyig beszedek á lelke’re á feö- 
fe° embéreji, hogy — igy még amúgy, erre még ámárrá 
vágy mi — ja° tenne1 há méhházásodná űrá, Jetáláb 
lenné ánnyá jának á neveletlen kis árvájának, á ki jáz 
else" felesedét keresnyi. De jázt ele°re is mémmontá, 
ho ccsak olyant vész el, á ki szákájtott olyan lesz, 
mind az e else6 felese'gé vaót. Sokáig járt-kelt száná- 
sze't á világbá, egyik országba" ki, já másikba be, de

f i*



84 BERECZ SÁNDOR.

olyan sze’p asszonyra sehol se tanát, mind áz e" else" 
felese'ge va"t. Uta°járá is csak á llét á dologba", hogy á 
kirá asszony ne’kü te’rt visza jáz országába. Hanem míg 
e" oda járt, áz else" felese’ge'te" márátt janyába0 olyan 
sze'p kirákisásszony vát, hogy no, •— hetedhe’t ország
ba" járták á csudájára.

Itt á kirá kihirdettetyi jáz ege’sz világon, ho ccsak 
ánnák ággyá jodá féleségű á jányát, á ki jáz e° álmát 
mettuggyá fejtenyi, á ki pegyig me nnem tuggyá fej- 
tenyi, hálálnák hálálávál hál meg.

Erre á hírre gyöttek osztáng mádár nem járta messze 
fe"dre" is ná ttúda"sok, hires neves vite’zék, kiráfiák, de 
jegyik se tuttá meffejtenyi jáz álmot, á minek megint 
á llett á ve'gi, hogy á kirá jegymásután kára°bá hú- 
záttá je°köt.

Mekhállottá észt á zápolla"nijáji özvegy kiráne’nak 
á t,izennya“c esztendei hja is. Ászmonygyá jeccer á 
zánnyánák.

,Félse’gés ányám, e’n elmének széréncse’t pra°bányi, 
méffejtem á zántaónijáji kirá jálmát, hogy elnyerjem 
ánák á sze’pse’gés sze’p jányánák á keze’t, á kinek á 
hire ide is eljutott.1

A zözvegy kiráne’ összecsáptá já keze’t ijette’be.
,Jáj szerelmes fijám, dehogy bocsátolák e’n te’gédet 

odá, hogy gyönge el etedet elvegye já zánta°nijáji kirá! 
Te'gy lé jerre á gondoláira" eidés fijám, né ejcs 
ke’ccse’gbe, ne szomoríd mé szége’ny ányádot . . /

De bijony á kiráfi nem hálgátott á sze’p sza°ra, 
ággyig rimánkodott á zánnyánák, hogy ve’kte’re sok ke
serves könyhullátások között beléjéggyezétt. Sütött hát 
é ttárisznyá bugácsát á fijánák á zútrá, á letöregeb 
szolgáját áttá melléje, de jaó á lclke’re kötté, ho gyógy 
vigyázze’k á kiráfira, mind á ke’t széme’re, mer há vá-
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lámi bája tana esnyi, többet á szeme elejibé né kerűjön, 
mer bijony nem lát ja° ve'get.

Mentek méndége’tek hetethe't ország ellenese, szé‘1 
ellen, nap alatt, míg ve'gre eleitek a zántaónijáji kirá 
országába. Itt á kiráfi früstök utá nászt mongyá já szol- 
gáj ának:

,No Pályi bácsi, márágye’k it kend á laóvál ággyig, 
míg eln elveszem á dolgom á kiráná.’

ügy is va°t. A kiráfi bement á nagy rezidenciába, 
minygyá be jis vezetted á kirájelejibe.

,Hát kedves öcse'm, te ki fijá vágy, mi járátbá 
gyöttel hozzám? Aszmonygyá neki já zánta°nijáji kirá.

Ászt íeleji jerre á kiráfi:
^élse'gés kiráj nrám, hállottádé hire't váláhá jánnák 

á vite'z ápolla°nijáji kiránák ?‘
— ,Hállottám.‘
,No há hállottád, hát An ánnák á fijá vágyok, áze1 

gyöttem, hoty félse'gédnek á zálmát méffejcsem.“
Asz monygyá jerre jáz anta°nijáji kirá: ,No fijám, 

akkor csak fordú visszá de mingyá, ne jis itáss, né jis 
nyergeltess, mer nem ja° járátbá vágy. Sok sze'p vite'z 
messze fe5dre3 traóbátá már ászt, de jegy se látta mé 
ttöbbet á mágá hazáját. É‘n ápádot jau esmertem — 
nyugoggye'k — ja° lábon is állottám veié, e'pen áze1 tá- 
nácslom észt neked, mer há ménnem fejted, tudod, hogy 
hálálnák hálálávál hálsz még.‘

De híjába vaót mindén. A kiráfi nagyon ere°sködött, 
kötte já zébét á ká radio, hogy így, hogy úgy, eu bijony 
méffejtyi, hogy á kirá ve'kteVe jis beléjégyezétt.

A kirának álmá pegyig e vva°t.
— , Á n y á j i  h ú s v á l e M ,  k e r e s i  j a  f f e l e s e ’gi 

ö c c s e ' t ,  de n e m  t á ná j j a . *
A kiráfi mé vvákártá ékkicsínt á feje't, ’oszt ászt 

válászoltá já kiránák:
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— ,Igáz ve'n gazember, hoty hamis szekerén jársz. 
Anyáji húsval e'sz, merd úgy e'sz á jányodvál, mindha 
feleseled va'’ná.‘

Hej de bezzeg mékhárágudott ám ere já feleletre ja  
kirá, kardot rántott, hogy minggyá le vágja ja  kiráfit, 
á mme‘ júgy ráderítétté já vizes pokra°cot, de biz’ á 
hirtelen felkapott ja° lovára, hogy me'g á futa° szell is 
csak itt-ott járt nyomába.

De á kirá nem háttá jánnyibá já dolgot, hádát üzent 
á zápollaunijáji kiráfinak, oszt e nnáccsátába júgy mev- 
verte já serege't, hoty hirmonda“ se márátt beleule. 
A kiráfi fe"dönfutaóvá lett, á zözvegy kiráne't pegyig á 
hiveji elrejtétte'k e ttitkos herre.

Ment méndege't autan á kiráfi országra0 országra, 
míg eccer eleüt á ttenger párttyárá. E'pen akkor gyöt 
árrá ed ná tténgéri gájá, fel is ke'redzét rá ázom ma°- 
don, hogy vigye'k e“t át á túsaó pártra. Fel is vetted.

He't náp, he't e'ccáká mentek ma já tengeren, hogy 
víz ne', még e'gne* egyebet nem látták. Ma nem is vaóták 
messze já parta0, mikor olyán e'giháború keletkezett, á 
minye°t á zözönvíz aótá me1 nnem látott á világ. Egy 
bornyászta0 náty forga0 sze' félkáptá já gáját, oszt úty 
hozzá csáptá jé ccikláho, ho ccsák diribra“ dárábrá tört, 
mindenki beléfút á tengerbe, á kiráfi is nádnehezen 
tudott csak fél kápáckogyni já cciklárá.

Ahogy oszte'ng összöszétté mágát, körűne'zétt, hoty 
hol is ván hát e" most, mife'lé feöd áz, á hová je“ 
kerűt. Nem látót mást mágá ele°tt, mind égy rengeteg 
nágy erdeWgét. Járt-ke°t osztán e° já nagy erde'Wgbe 
isten tuggyá, meggyig, míg ve'gre já túsa0 ve'gin kijutot 
bele°lé.

Itt lelkem teremtétté csák ázon vészi mágát eszre, 
hogy e0 ed nágy pusztá te'rse'gén áll, á kin pegyig bor-



APOLLONIUS HISTÓRIÁJA. 87

zaszta“ sok katonaság egreceüozik, e kkis dombon meg 
á  kirá maga jarány tra°nuson pipázik e gyoján hosszú
szárú tájtom pipába0, mind égy halásza0 rúd, á kit ne’gy 
katona tárt ke't a°dárra°, já zötögyik még á tüzet 
piszkájá já me'nke0 nagy tajtompípabá já bágné'ttyávál.

Cság bámujjá já  kiráfi jégyideig á zegrecceirozást. 
Eccér csak észreveszi já zöreg kirá. Mingyá oda jinti 
mágáho, oszt ászt monygyá neki, ho gyájje'k e" is á 
sorba, egrece'rozze'k á többivel.

Já kiráfinák ke'ccér se kellett mondán-yi, bej át á 
gleldábá, oszt olyan já° egrecíroztáttá me‘g á többit 
is, ho gyá zöreg kiránák csakúgy hízott a szemé á bá- 
múlásta0. Még is hítá mingyá já káste'jábá, oszt ojján 
nágy vende'gse'gét csápott á tisztéletyire, ho gyá márá- 
de'kját he't vák ka°dús ke't he'tyig ájjig tuttá égy fene- 
kétlen horda“bá jelhordányi. De já  kiráfit nem vidította 
fél sémmi se, csak ült á zásztálná óján búsán, mind 
égy árvá túzok mádár.

Eszre vészi jeszt á zöreg kirá, ke'rgyi te"le, mi já 
bája, de csák nem montá még. Besza“ jerre á kirá já 
za°dál házba: ,Gyere ki csák jányom, hozd be já  hár
fád, osztáng hárfáz ennek á szomorú fijúnák éggyet, 
hágy vidújje'k fél ékkicsint,“

Bákezgyi hát á sze'pkirájány á létisletvígábbát, hogy 
mindenkinek ja° kedvé lett, de híjábá, á kiráfi csák 
szomorú márátt. Elke'ri jekkor á kiráfi já hárfát, rákezd 
égy szomorú na°tát, hogy me'g á rézidéncija is sírt 
belé, osztáng égy vígát, me'g he'ccérte szebbet, mind á 
kirájány, úty hogy váláménnyi jágár va“t á rézidénciá 
judvárán, összö jölelkézétt égyégy kopa°val, úgy járták 
á stájérost, me'g á zöreg kirá traónusá is méssántűt á 
nágy táncbá já ke't hátúsá0 lábárá.

Nágyon métteccétt e zá kirá jányánák, ké'rté já
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zápját, hogy tárcsa jött aggyig á kiráfit, mig e°t ojan 
sze'pen hárfáznyi mennem taníttya. Ott is máratt, de 
minde'g szomorú va°t, híjába faggatta já kirajány, hogy 
mi já bája, nem vállottá meg.

It lelkem teremtette, mi törte'nik á dologba0, mi 
nem, nem égyeb á nágy sémmine', á zöreg kirá nem 
nyukhatott, levezette jeccér á virágos kerbe á kiráfit, 
ott ere°ssen ke'rde'Ve foktá, ki je°, mi já búja, bá- 
náttyá.

Ász mongyá neki á kiráfi:
^élse'gés kirájom, hállottád-é hire't annak á hires 

ápollaónijáji kiránák ?‘
,Hállottám, hállottám, ja° barátom va°t.‘
,No hát e*n ánnák á fijá vágyok.1
Erre sze't nyittyá já dolmányát á mejje'n, memmu- 

táttyá já kiráji címert.
,A°nnye e'des fijám, hát me1 nem mondod hámá- 

ré‘bb!‘
Lett erre nágy örömse'g á rezidencijábá. Ä kirá káron 

káptá, oszt me sse ját elé^b veié, míg á jányáho nem 
e‘rt, oszt rajok nem áttá jáz ápáji áldást. Csapták 
osztán hetethe't országra sza'lla" lágzit, csák ászt bánom, 
hogy e'n is ott nem lehettem. Ya°t ott mindén, de 
mindén, Hencidáta6 Boncidájig fojt á sárgá le1, á ssok 
faluve'gi cigánnák úgy fojt á hásá já sok bevétt ja°ta°, 
mind á Saja° déréká.

EHek osztán ba°dogú, most is e‘nek, ha ménnem 
hálták.

Eggyig va°t, mese va°t, á mmesse'nek vó‘gi va°t, 
Kelemennek kedvé vaót, a zületyé tele va°t, éd még a 
mi benne va°t.
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