
VEGYESEK. 

Argirus. E kedves »tündéries történet«-ről tudjuk, hogy népünk
nek kedves olvasmánya volt már a tizenhetedik században s hogy 
nagyon elterjedt mű volt, s mégsem maradt fent sem ezen, sem az előbbi 
századból egyetlen kiadása sem, melynek korát pontosan megtudnók álla
pítani. A Magyar Nemzeti Múzeumi könyvtár töredékéről, melyet egy 
hungaricum kötéstáblájából áztattak ki, csak a betűk typusából követ
keztetve gyanítjuk, hogy a tizenhatodik század végéről va.gy a XVII-ik 
első feléből származik. Nagy fontossága volna pedig az első kiadás korát 
tudni, mert ez nyújtana szilárd alapot a szerző életkörülményeinek nyo
mozásához. Addig, míg valami szerencsés véletlen erre rá nem vezet, 
némi értékkel birnak azon adatok is, melyek e mű olvasásáról vagy 
elterjedéséről és közkedveltségéről értesítenek. Irodalom történetíróink 
többször idézték Otrokocsi Fóris Ferencz tudósítását, melyet »Origines 
Hungaricae« (Franek. 1693.) ez. művében tett közzé, valamint a Benkő 
József közlését és magyarázatát. De nem vettek észre egy régibb adatot, 
mely Tofeus Mihálynak »A Szent Soltárok Resolutiója« Kolozsvárt, 
1683-ban megjelent praedikáczos könyve tartott fen a 135-ik zsoltár 
magyarázásában. Itt a szerző, miután keményen kifakad a biblia hiánya miatt, 
így folytatja : »Ilyenek (t. i. átkozottak) azok is, a kik gyűlölik az Isten 
beszédét, és mint a gólya a kígyót, és az ebnek ganéját a timár, úgy 
keresik, tudakozzák mindenütt a bibliát, ha vagy egyet kaphatnak s 
megégethetik, olylyá tartják, mintha a budai vezért vernék meg. Ilyenek 
azok is, a kik annak olvasását tilalmazzák, meg nem engedik; amaz 
utálatos hazug históriákat, Árgirusét, Lukretiájét, Gisquardusét s többekét 
megengedik, áruitatják, olvastatják, olvassák, gyönyörködnek benne, noha a 
Biblia (akár kálvinista embernél, akár pápistánál, akár lutheránusnál 
légyen) csak Biblia, mint a Bonfinius, akár kinél legyen, csak Bonfinius, 
az Isten beszéde akár holott Isten beszéde«. A másik adatot Tótfalusi 
Kis Miklósnak köszönhetjük, a ki »Maga mentségé «-ben (Kol., t698 . 
46. 1.) igy panaszolkodik: »Azzal óltsárlák igyekezetemet, hogy én-is 
tsak ollyan apróságot Argirust, Tékozlót, Afzfzonyokról való 's egyéb 
hijjába való históriákat nyomtatok, és nem a? mint reménlették, derék 
könyveket. Fel. Ebben-is fzánni kellene inkább engemet, mint ezért 
ellenem fzólani. Bezzeg én fem úgy gondoltam eleintén, és nem úgy 
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készítettem vala magamat, hanem ott járt az elmém, a' hol ő Kegyel
meké most; de elugrottuk bizony azt, midőn minden abbéli tehetségünk
ből majd kiüreíTíttetünk . . . . Mindazáltal a' mint a tehetség engedi, 
azon vagyok, hogy ne tsak afféle apróságot nyomtaffak; hanem vala
mire a' hazának legnagyobb fzükfégét látom.« Tótfalusi Kis Miklós e 
közlése a miatt is becses nekünk, mert három eddig ismeretlen hunga-
ricum-kiadás emlékét tartotta fent. E három mű közül egyikről sem 
tudtuk eddig, hogy Tótfalusi is kiadta. 

Czömpölye. Szenczi Molnár »Tameidion« ez. kézirati jegyzőkönyvé
ben, mely a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár tulajdona, az utolsó levelén a 
következő bejegyzést találtuk a későbbi birtokos Páriz Pápai Ferencz 
kezétől: »CocceUtm, genus edulii ex melle et papavere factum, csikmák, 
Székelyek czömpölye«. A coccetum csikmák nevét Páriz Pápai szótárába 
is felvette (,Tsik-mák' alatt), de a ,czömpölye'-t sem itt, sem a Nyelv
történeti, sem a Szinnyei-féle Tájszótárban nem találtuk. Érdekes volna 
tudni, él-e még e tájszó e jelentéssel a székelyek ajkán? 

Páriz Pápai verses oratioja. E folyóirat 1895-iki évfolyamában 
egy ritka s Szabó Károlytól még nem ismert magyar nyomtatványt 
tettünk közzé »Halotti emlékvers Bethlen Elek fölött és Tótfalusi Kis Miklós 
ismeretlen műve 1697-ből« czímen. E nyomtatvány első részének szerző
jéről akkor •nem volt tudomásunk. Mikor e közlésünkhöz a bevezetést 
irtuk, vidéken lévén, nem kaphattuk meg Tótfalusi Kisnek két példányban 
fentmaradt »Maga mentségé«-t, mely erről felvilágosított volna. Tótfalusi 
ugyanis ezt írja e mű 83. lapján: »35. Mind ez illyen irigykedésre talán 
az adott alkalmatosságot, hogy akkor (t. i. Tek. Bethlen Elek Ur teme
tésekor) egy Oratiomat T. Pápai Uram versei mellé (hogy a' könyv 
tellyesebb lenne) kinyomtattam volt, mellyet hogy exprobralanak az elmúlt 
őfzfzel is T. Püspök Uram előtt, abból megtetfzik, hogy azzal igen 
irritalodtanak ő Kegyelmek. Talán nem-is igen tsuda: mert egy nagy 
Ur fokak hallottára egykor azt monda : Talán (úgy mond) ez az Oratio 
Pápai Uram munkája, mert majd rendesebb, mint az egész Keresdi Actio 
volt. Ez illyen ha fülökbe ment, nem tsuda, ha neheztelnek.« Ez idézet 
utolsó része egyszersmind megerősíti azon következtetésünket, a mit 
ugyanott adatok hijján lélektani okokra alapítottunk : »Aligha csalódunk, 
ha azt állítjuk, hogy e műve kiadásával (Tótfalusi Kis Miklós) csak 
ellenségei számát szaporította s ez is egyik ok lehetett, a miért azok 
oly elkeseredetten üldözték, mert bizonyára nem jó szemmel nézték, ha 
valaki hivatva, vagy hívatlanul az ő működési terükre csapott át.« 
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