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Miként ájultál, hallván, hogy fiadot pallosra ítélték ! mennyi könyeket 
sírtál, mikor öledbül Tirolisnak végső határira elragadtak ! — Elhagyva 
voltál mindenkitül ; 's a'kik barátsággal látszottak hozzád viseltetni, vigasz
talás helyett a' veszedelmet nagyobbítván, titkos szorongatássaí akarták 
csüggedő szívedet elfojtani, hogy kévés jószágunknak birtokára álnok mó
dokkal juthassanak. — Laura, kit előtted a' esürhék' nyelve sokszor be
mocskolt, kit erre nézve még talán gyűlöltél is, Laura ! kit a'község, 
alacsony lelkektől fellázítva, szerencsétlenségem miatt újjal mutatott; Laura 
szaladt hozzád egyedül, hogy igaz szívvel vígasztallyon ; 's az ő apolgatásai 
által megerősödvén, útnak eredtél, hogy életemet, mellyel adtál, újra kikérjed. 
— Reszkető térgyeidre borúiván mindaddig fel nem keltél, míg a 'kegyelmet 
meg nem nyerted, fiadot szinte másodszor megszülvén. Majd azutánn 
hozzám érkezvén, a' helyett, hogy tollem várj vigasztalást, állhatatos szív
vel engemet vigasztaltál. Oh ! vajha anyai szeretetedet meghálálhassam. 
Még élek, szorgalmatos ápolással vidítom napjaidot 's hamvaidot szüntelen 
áldom, a' jövő világnak hirdetvén : hogy különös erkölcsű jó anya voltál. 

- , . . . . " • . Közli: GÁI^OS REZSŐ. 

ACTAEONROL ÍRT SZÉPHISTÓRIA. 
(XVII. század harmadik negyede.) 

A kolozsvári református kollégium nagy könyvtárában levő kismarjai 
Veszelin Pál: Kegyes és Istenes beszélgetések című 1633-bán Debrecenben 
megjelent munkája1 elé kötött üres lapokra lejegyzett széphistória olvas
ható, amely 34 szakaszra osztott, egyenként 12 szótagul36 verssort tartalmaz. 

E könyvecskébe való másolása 1668 után, de 1680 előtt történt — é 
két esztendővel keltezett bejegyzések határolják helyzetüknél fogva a vers 
szövegét. Az írás jellege azonban arra vall, hogy inkább ehhez az utóbbi 
évszámhoz, mint az előbbihez, van közelebb az igazság. Az 1668-ik évi könyv
tulajdonos pedig, a kevésbbé gyakorlott kezű Betcskereki harangozó Szőts 
György, névszerint is a délvidékre, míg az 1680. évben bejegyző Stephanus 
Szodoraj, valamint az általa vastagon kihúzott (tehát 1680. év előtti) Huszti 
név már az ország északkeleti részére. utal. Azonban Szodoraj neve sem a 
debreceni, sem a kolozsvári református főiskola tanulói közt nem fordul 
elő, a török által ekkorra elfoglalt Váradon pedig az iskola teljesen meg
szűnt. Tekintettel azonban arra, hogy e könyvecske 1685-ik évi tulajdonosa, 
a magát születése helyéről elnevező Szathmár-Némethi Mihály, a kolozsvári 
kollégium jeles professzora, állandó összeköttetést tartott fenn szűkebb 
hazájával, nem lehetetlen, hogy Kismarjai Veszelin Pál e munkája (az 
akkorra már bejegyzett széphistóriával együtt) onnan jutott a mostani 
tulajdonos birtokába, illetőleg az alább közölt vers feljegyzője az ottani 
főiskola tanulói vagy egykori diákjai közül került ki. 

Ennél többet azonban a kéziratból magából nem lehetett megállapítani. 
Annyi mégis bizonyos, hogy itt nem az első-kézirattal, hanem a vers má-

1 Cl. + 5 sztl + 304 lap, előtte 6, utána 3 üres lap. (A verset 2. B.— 
5. A. üres levelekre jegyezték le.) 
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solatával, mégpedig emlékezet utáni másolatával van dolgunk — ezt egy
nehány alább felemlítendő gondatlanság is bizonyítja. 

A költemény másolása nem történt kellő gondossággal — csakis ennek 
lehet tulajdonítani azt, hűgy ez a különben igen jó ütemvezetésü vers 
11-ik szakaszának 8. sorában 12 szótag helyett csak 6 van, úgyhogy 
az első főütem bevégzödése után a sor — nem a valóságban — csak a 
versmenetben megszakad így : 

az okaert vizet ket keze vei szoria, 
mint az zápor esőt 
ugy hogy szemeivel semmit nem lathatna 

Ugyancsak a gondatlan lejegyzéssel magyarázhatjuk meg azt, hogy a 
négyes rím eléggé gondos összehangzásánál kiváltképen öt szakaszban nagy 
zökkenőre figyel fel a fülünk.1 

A költemény tárgyát a klasszikus mithológiából merítette az író. 
Forrását maga nevezi meg ilyen formán (2. versszak 1., 2. sora) : 

Megh hallod peldáiát az Ovidiusnak 
keserves verseket irván Aeteonrol 

Ha már most Összehasonlítjuk az itt közölt verset Ovidius Metamorphoses 
III. könyvének 155—255. soraiban elbeszélt történettel, úgy találjuk, hogy 
a magyar vers eléggé híven követi a latin eredeti gondolatmenetét. Mint
hogy azonban a magyar átültető erkölcsre oktató, moralizáló keretbe foglalta 
az elbeszélt történetet: természetszerűleg nagyon meg kellett rövidítenie 
Diána fürdő-jelenetét, holott a latin eredetinek épen ez a legszebb, leg
színesebb része. De rövidít ott is — és ez csak dicséretére válhatik — ahol 
Ovidius 20 soron keresztül részletesen felsorolja Actaeon kutyáinak nevét és 
tulajdonságait. 

A vers, híven a kézirathoz,2 a következő : 
(2. B. levelén) 

(1.) Boldognak halála élőt ne mondas sek, 
az emberek közül bár ne iteltes sek, 
miglen koporsóban s főidben be tetessek, 
senkiis addiglan bár ne ítéltessek. 

(2.) Megh hallod peldáiát az Ovidusnak3 

keserves verseket irván Aeteonrol 
az hires Cadmusnak fő unokáiara4 

szüksegh hogi giakronnis gondolkodgial arról. 

(3.) Az Poéta maga megh mente Acteont, 
kit hogi megh ez világh rut vétkekre nem vont, 
tisztán es szentül elt, ez légien igaz font, 
kedves rokonira mégis sok sirast vont. 

1 Ilyenek fordulnak elő a 2., 6 , 14., 24., 33. versszakban. 
2 A szöveg azonban az eredetiben nincs verssoroként írva, hanem, 

versszakokra különítve, egy végtében folyik. 
3 Az eredeti szövegben valószínűleg : Ovidiustól. 
4 Az eredeti szövegben valószínűleg : unokájáról. 
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(4.) Jai már véletlenül vadászatra menvén 
fáradhatatlanul megh czak iffiu leven, 
kietlen erdőkőn vadakot keresvén, 
azokban nagy sokat megh sert ven s megh ölvén. 

(5.) Érkezek egy kies, es giöniörü völgyben, 
feniő es Cyprus fák árniekos heliere, 
kinek Gargaphia eo tulaidon neve, 
oh boldogtalanságh, oh irigi szerencze. 

• 
(6.) Csudállatoskeppen ez heliet az Isten 

buzgó kut feiekkel szépen ékesítvén, 
zöldellő füvekkel kedvesseis tevén, 
vadak es szarvasok giakron it legelnek.1 

(3. A. levelén) 
(7.) Amaz Isten aszszony Diana ez heliet 

az eo szépségéért oly igen kedvellet, 
hogy szüzek(ne)k tiszta leány serege vei, 
ide iőven véllek, giakron feredezet. 

(8.) Itt leven akkoris Nymphak seregevei, 
es fe resztven magát tiszta forrás vizzel, 
Actaeon érkezek, vadászi8 sereggel, 
sok országból giüitet hires ebeivel. 

(9.) Az forráshoz iuta oh átkozot ora, 
es megh látván ötét amaz nagy Diana, 
az gialázat miat ott felish el hala, 
felven hogy Actaeon ötét lattá volna-

(10.) Az Nymphak mindgyárást őtet körniiil veszik, 
mezittelenseget iaigatván fedezik, 
kiáltással az nagy erdüköt el töltik 
Diána orezáia de mégis ki laczczik. 

(11.) Hertelen keresi nyiat,3 s nem tálállia, 
az okaert vizet ket kezevei szoria, 
mint az zápor esőt* 
ugy hogy szemeivel semmit nem lathatna 

(12.) De ennek felette feniegeti szava, 
mond megh bár Actaeon hogy tolled Diana, 
ily gialá zatoson talaltatot volna, 
de azomban szarva nevekedik vala. 

(13.) Es fülei neki miként az szarvasnak 
hirtelen változnak kezeis labak(na)k, 
forma iára mindgiárt szőrrel borittattnak, 
lábai ezekkhez igy hasonlittattnak. 

1 Az eredeti szövegben valószínűleg : legelvén. 
2 Valószínűleg: vadászi. 
3 Az eredeti szövegben valószínűleg : nyilát. 
4 Egy fél sor hiányzik. 
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(3. B. levelén) 
(14,) Egeszszen eo teste szarvassá változek, 

Diana vizétől mert megh öntöztetek, 
maga giorsaságan igen czudálkozek, 
ő nagy bátorsága rettegéssé válik.1 

(15.) De mikoron futna tiszta forrás mellet, 
hova véletlenül szeme be tekentet, 

ê magais magától, szertelen megh rettent, 
szarvas ábrázattia világoson tetset.2 

(16.) Oh véletlen eset akará mondani, 
oh szigorú ora de szo nem követi, 
mellien fohászkodnak es sirnak szemei, 
nem emberi orrán folynak le könyvei. 

(17.) De elmeié neki épségben marada, 
már mit czelekedgiek soha nem tudhattia, 
iut eszeben neki kyralyi udvara, 
es embe rek kőzöt kies niáiassága. 

(18.) Hogy erdőben lakiek rettegés gátollia, 
es hogy haza mennien gialázat nem tudgia, 
iai midőn gondolat ekképpen farasztia, 
ez szőrniű rettegés eotet igy foggattia 

(19.) Azomban ebei rea találkoznak, 
nem tudván hogy urok, ők czak szarvast lát(na)k 
szórniü dühűsseggel reáia rohannak 
nem ismervén lenni eotet Actaeonnak. 

(20.) Elsőbben Melampus az ő kedves ebe 
es az Ignobais kinek sebessége, 
igen di czirtetik Alce erőssége, 
Hilactor es többen mind reaiok ere, 

(4. A. levelén) 
(21.) Erős kő sziklákon szórni ü kő szirt okon, 

rettenetes sürü fa s főid omlásokon, 
eo ebei élőt sirván fut Actaeon, 
mellien az élőt iárt most szalad az utón. 

(22.) Szolgai nem tudgiák hol légien eo Urok 
kedvetlen is nekik ez az vádászottiok, 
oh nem tudváu hogy ez volna eo gazdáiok, 
es eo nekik mint egy kedves édes Attiok. 

(23.) Mehmetes noha kesébben indula, 
ez áltálon menvén de inába iuta, 
szőrniü dühűsseggel rágia éles foga, 
tőbbennis érkeznek véletlen praedára 

1 Az eredeti szövegben valószínűleg : válék. 
2 Helyesírási hiba tetszett, vagy legalább is tetzet helyett. 
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(24.) Akará mondani en vagiok Actaeon, 
tű kedves uratok, de szo ninczen sohul,1 

zengh az erdő szűrniü kutia ugatásban, 
semmi epsegh ninczen immár Actaeonban 

(25.) Szolgai szorgattiák, urokfna'k ebeit, 
de azomban ki ki niuitia ily szavait, 
hol iársz édes Urunk? oh hogy most nem vagy itt, 
keservesen hallia, de nem szolhat semmit. 

(26.) Csudálkoznak szarvas maga viselésen, 
eo előttők fekszik megh eleven leven, 
feiet fel emeli, mint ha esedezvén, 
oltal mat kevanna szolgai nem ertven. 

(4. B. levelén) 
• (27.) Nagi szorgalmatosságit foggattia sziveket, 

urokat szemlélvén iárván az hegieket, 
maga ielen leven viselvén sebeket 
es ottan ki mulek hizlalván ebeket. 

(28.) Kegietlen Diána im mar te haragod 
megh ezen desedhetik ihol van ha rágod, 
ártatlan volt s megh lásd mint leszen te dolgod, 
Actae ónnak testet rut ebekre osztod. 

(29.) Mit akarion ezzel erez megh az Poéta, 
légien te szivedben iiy allegória, 
elmedet fordiczad hiven ez dologra, 
es hidgied hogy neked nem lesz igen iodra. 

(30.) Miképpen Aetaeont az maga ebei, 
kiket frissen hizlalt, mégis rut fogai 
Urokot mardosván dühüssen fogai, 
hasogatván bőrét rut éles körmei. 

(31.) Jai az itiletben minden ember ellen 
tulaidon vétkei, kiket ez rut testben 
kedvesen giakorlo't, ott állanak szemben 
reaia támadván eítik eordögh teerben. 

(32.) Actaeon felől ászt iria az Poéta 
hogy vétkek nélkül volt, czak kiczin hivsága, 
fogiattia eletet szorgalmatossása 
Istent nem tisztelven iárt czak vadászatra 

(5. A, levden) 
(33.) De neteed mint leszen megh lásd ember dolgod, 

az ki czak hivsagban töltőd el Világod, 
rut vétkekkel ugyan megh rakodik szived, 
megh lásd hogy ne légien neked lelki 
károd. 

(34.) Immár beszedemet el végezem ebben, 
de szüksegh hogy minden visellie sziveben 
Isten tisztességet, adgia megh elteben, 
hogy eo ugy ne iárion mint Actaeon ezen. 

1 Az eredeti szövegben valószínűleg : sohun. 
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Természetes azonban, hogy Ovidius költeményének cselekvésbeli 
egységét, képeinek és nyelvének szépségét az eléggé jól gördülő verskész
séggel, de az egyes jeleneteknek lazán összefüggő megszerkesztésével verselő 
magyar szerző korántsem éri utói, mintegy nem tudván szabadulni attól 
a tudattól, hogy ö most fordít, de egyúttal moralizál. Ott azonban, ahol 
önállóan költ, mint például, ahol a kutyák nagy részletezését kihagyva, 
helyette a szarvassá vált Actaeon lelkiállapotát és szomorú sorsát beszéli el : 
Ovidius fölé emelkedik — a szerencsétlen ifjú sorsa iránt a legteljesebb 
mértékű szánalmat tud ébreszteni az olvasóban. 

A keret, vagyis az erkölcsre oktatás (a moralizálás) azonban barokkos, 
erőltetett. Különben a tárgy sem alkalmas arra, hogy ókori történetet újkori 
vallás-erkölcsi példázatképen lehessen odaállítani. Mégis, hogy milyen 
mértékben lehet ezt a magyar verselő rovására írni, megfelelő példa 
hiányában most még biztosan eldönteni nem tudjuk, mert e költemény 
mintájául valószínűleg csak közvetve szolgálnak Ovidius Átváltozásai. 
Ezt.következtetjük a vers 32. versszakából, amely szerint 

Actaeon felől azt iria az Poéta 
hogy vétkek nélkül volt, csak kiczin hivsága, 
fogiattia eletet szorgalmatossága 
Istent nem tisztelven iárt czak vadászatra 

Erről azonban nemcsak hogy nem szól, de még csak ilyenféle célzást 
sem tesz a «Poéta», vagyis Ovidius, hanem valószínű, hogy valamelyik 
német protestáns költő toldotta hozzá az Ovidiusnál fel nem lelhető részeket, 
így tehát a magyar vers közvetlen forrása ez az idegen nyelvű újkori feldol
gozás lehetett. 

Ha már most Actaeon magyar vonatkozásait keressük, Gyöngyösinél 
akadunk ilyenekre. Gyöngyösi, aki mintegy mesteréül tisztelte Ovidiust, 
képeit, gondolatait is igen gyakran felhasználta. Jóllehet magának Actaeonnak 
történetét önállóan nem dolgozta fel, de költeményeiben három képben is 
találunk vonatkozást a szerencsétlen fiatal vadászra. így a Kemény Jánosnak 
küldött jegykendőn ábrázolt Actaeon-jelenetben,1 továbbá a Csalárd 
GnpidőbaxP és ugyancsak a Porabúi meg-éledett Phoenixben a vadászkutyák 
nevének és tulajdonságainak felsorolásában8 ismerünk reá e történet egyes 
részleteire; ezek azonban semminemű kapcsolatba nem hozhatók e teljes 
feldolgozású széphistóriával.4 

HEREPEI JÁNOS. 

1 I. könyv V. rész 19—20. versszak. 
2 II. rész. 143—154. versszak. 
3 I. könyv II. rész 36—52. versszak. 
4 Annál kevésbbé, mert az Actaeon keletkezése időben megelőzi 

Gyöngyösi említett műveinek kiadását, sőt részben írását is. Szerk. 


