
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

SCHEIBER SÁNDOR 

ADATOK ARANY JÁNOS IFJÚKORI OLVASMÁNYAIHOZ 

Az alábbiakban Arany néhány ifjúkori olvasmányáról lesz szó, amelyek eddig nem 
részesültek figyelemben. Némelyike forrásul szolgált Arany műveinek egy-egy részletéhez. 

/ Szerentse és Szerentsétlenség Tüköré 

Arany maga említi nagyszámú ponyvaolvasmányát önéletrajzi levelében (ÖM. IX. 
XXXVII. 1.). Másutt is utal rá,1 só't cím szerint megjelöl néhányat.2 Gyermekkorának ezek 
az olvasmányai — általános emberi tapasztalat — öregségében jutnak eszébe.3 Egy öregkori 
nyelvészeti jegyzetében — Szalontai J. álnév alatt — a következőket írja :4 

Méltó e tárgyról még tovább gondolkozni, t. szerkesztő úr, mielőtt a kuarcz-kurcz 
elemzést „ne nyúlj hozzá" törvénnyé tennők. Vegyen fáradságot jobban körültekinteni; 
különben el vagyok szánva beállni nyelvpusztítónak (mint ki jégesőkor az úristennel versent 
dorongolta saját szőllejét),5 s a /curcz-analógiával bebizonyítom, hogy kuasz, kuvasz — vagy 
mint a „Szerencsekerék" a Q betűre verseli: 

Qasz farka csóválását 
kerüld irigy csaholását — 

hogy mondom a kuvasz nem egyéb a német Zeusznál. Az semmi, hogy a kuvasz paraszt kutyát, 
a küsz pedig csókot jelent, mert a kuvasz régebben ölebet is jelenthetett; ezt pedig a dámák, 
köztudomás szerint, meg is csókolgatják. 

A „Szerencsekerék", amelyből Arany itt idéz, szintén ponyvatermék. A következő 
kiadásairól van tudomásunk, jóllehet az elsőt sikerült csak felkutatnunk. 

1. Szerentse, és Szerentsétlenség Tüköré, melly a' mulatságot szeretőknek kedvekért Német
ből Magyarra fordíttatott. 1794-dik Esztend. Hely és ny. n. 32°, 64. /. A címlap b lapján : Omnes 
Péter Author Kis-Borbázi Jafos Fábián árván maradt Fia Páli Palkó által, Ezen Esztendőben. 
(Széchényi Könyvtár ponyva-gyűjteményében). 

2. Szerencse és szerencsétlenség tüköré, mely a mulatságot szeretőknek kedvökért németből 
magyarra fordíttatott. Nagyváradon, év és ny. n. 32°, 63 /.6 (Ugyanez jelezve a Széchényi Könyv
tár katalógusában „Gymn. 386" alatt.) 

3. Szerencse és szerencsétlenség tüköré. Pesten, Bucsánszky, 32°, 63 l. (Széchényi Könyv
tár „Gymn. 386c".) 

Ennek változott című, de azonos szövegű kiadásai voltak a következők: 
1. Pali Palkó: Kis szerencsetükör. N.-Várad, Tichy A., 1861. 32°, 62 IP 
2. Kis szerencsetükör. Szerzé Pali Palkó. Debreczenben, nyom. Telegdi Lajosnál, 1868. 

32°, 62, [1] /. (A Debreceni Ref. Theológiai Akadémia könyvtárában „H. 4667" jelzet alatt 
találtunk egy példányt belőle.) 

1 Bolond Istók, I I . 35. 
2 ÖM. Voinovich-kiadás. I. 103. I.; A nagyidai cigányok, IV. 5 . ; Toldi szerelme, V. 5.-höz fűzött 

jegyzete (ÖM. Voinovich-kiadás. V. 303., 559. 1.); uo. IX. 7 1 . ; Arany János népdalgyűjteménye. Bp. 1952, 
33. 1. 11. sz. ; 34. I. 23. sz. 

8 L. cikkeimet Irodalomtörténet (1952) 9 9 - 1 0 1 . 1. ; Irodt. Közi. LVII. (1953) 216. 1. 1. j . 
* Magyar Nyelvőr VII. (1878)414.1. ; ÖM. X. 376.1. ; 1. még MNy. XI I I . (1917) 158.1. 
6 Arany kedvelt hasonlata : Levele Petőfihez 1847. IX. 7-ről (ÖM. XI . 107. 1.) ; Greguss A szépészet 

alapvonalai c. műve (Bp. 1849. 44. 1.) margóján mint ceruzajegyzet (1. Pap Károly : Arany János-Emlék
könyv. I I . Bp. 1934. 10. 1.); Bolond Istók II . 7. Vö. Voinovich Géza, Arany János életrajza. I I I . Bp. 1938, 
245. 1. 

6 Petrik Géza, Magyarország bibliographiája. 1712-1860. I I I . Bp. 1891. 535. 1. 
' U a . , Magyar könyvészet. 1860-1875. Bp. 1885. 289. I. 
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Az 1. alatt leírt kiadásban a következő formában leltük meg az Arany idézte s 
(41. / . ) : 

Quvasz farka tsóválását, 
Kerüld irigy tanátslását, 
Matska embert elöl nyalja. 
Hátul körmeli és marja, 

Végy példát. 

Arany azért nevezi a ponyvafüzetet „Szerencsekerékének, mert a nagyobb alakú 
kiadás címlapját egy szerencsekerék ábrája díszíthette.8 Erre utal a füzet következő sora is 
(6. 1.): „Szerentse-kereke forgása mit igér?" Afféle jóskönyv ez, amely a bevezető versek 
után az ábécé betűi szerint ad horoszkópot. A baloldalon van mindig a megfelelő betű s a 
jobboldalon öt-öt soros, verses jóslat. A végén záróversek. 

Megállapítható, hogy Arany emlékezetből idézi, csakúgy, mint az alább tárgyalandó 
iratok legtöbbjét. Bámulatos memória, amely gyermekkori olvasmányt csaknem szó szerint 
őriz! 

Ezek után adjuk a két példányban fennmaradt ponyvát az 1794-es kiadás szövege 
szerint. 

A' szerentsét várja ember minden napon, 
Még-is olly lassan jő, mint rák mász sok lábon, 
A' szerencsétlenség velünk hál egy ágyon, 
Sok-féle terhével nyomja fejünk nagyon. 

Sok bajt, és agságot hoz most a' rossz idő. 
Némellynek még többet, hogy alig tűrhető. 
A' reménység pedig tanít, mi jövendő, 
Jóllehet a' rosszbúi légy baj, bú felejtő. 

Lássuk-meg hát azért, e' könyvetske mit ír, 
Szerentse-kereke forgása mit ígér? 
Jót-é avagy rosszat, örülsz vagy szíved sír? 
Meg-mondgya ma, jó vagy bal szerentséft] ki bír. 

Nyisd-fel történetből e' könyvet, meg-látod, 
Mint van, vagy lesz sorsod ki-is tanúihatod, 
Ha ez Ut-mutató szerint magad szabod. 
Az Autorát tudom úgy meg-nem utálod. 

Szúrj belé, hol tetszik, fogj. vellát, 
avagy 

Olvasd, ottan mit mond néked, jót-é vagy kárt. 

A 

Adnak ma nagy bet sületet, 
Mivel az Isten szeretet, 
Érsz te nagy hosszú életet, 
Mindenektől tiszteletet, 

Meg-látod. 

8 Átdolgozott kiadásának (Szerencse Sáfár az az : Olly an zsebben hordozható könyvetske, melly a' 
Szerentse Vadászóknak kinyomtattatván, készült a' megavult Szerentse Tüköré helyett. Nyomtattatott 
1818-dik Esztendőben. 16°, számozatlan 15 l. A Széchényi Könyvtárban ,,L. elég. m. 935 sx" jelzet alatt) cím
lapján is látható a szerencsekerék. Erről a ponyváról 1. Bayer József, EPhK. XXVIII. (1904.) 469. 1. Régebbi 
címe Szerencsekerék is volt. L. Majláth Béla, Magyar Könyvszemle. XII. (1887) 34-46. 1.; Soltész Zoltánná, 
uo. LXXII. (1956) 233-234. 1. 
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B 

Bosszúság ér, 's ellenkezés, 
Váratlan rút perlekedés, 
Azt tselekszik az irigyek, 
Sok számúak mint a' legyek. 

El-kerüld. 

C 

Tsúf kár és a' megútálás, 
Köz ma veled pironkodás, 
Sok éles nyelv reád készül, 
Betsűleted meg-kissebbül. 

Búsulhatsz. 

D 

Dolgod hidd szerentsés lészen, 
Sok lépésed hasznot tészen. 
Kívánságod nagy kedvedre, 
Meg-lesz néked örömedre, 

Vígadhatsz. 

E 

Elég nagy szerentse talál, 
Szépek szíve ma nálad hál; 
De vigyázzál jól magadra, 
Ne jöjjön bú mint sokakra, 

Okos légy. 

F 

Fenn jorgó pör és a' harag, 
Ellened gonoszt fúr 's farag, 
Irigyed te reád készül, 
Fegyvert készít és köszörül, 

Vigyázzál. 

0 

Gyönyörű napjaid lesznek, 
Jó barátid meg-keresnek, 
Fogd őket jó nyájas szívvel, 
Használnak néked idővel, 

Meg-látod. 

H 

Hosszú bús gondtól szabadulsz, 
Napod derül már meg-vidúlsz. 
Szomorú 's bal szerentsédet, 
Le-rázod, teszed nyűgödet, 

Tsak hamar. 

I 

Igyekezeted boldogul, 
Szerentsésen foly, nem balul, 
El-végezed mit feltettél, 
Dolgaidban elő-vettél, 

Nagy könnyen. 
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K 

Kár jő rád és szégyen vallás, 
Balúl-való rút megszállás, 
Nyílván pedig avagy titkon, 
Esik rajtad mint sokakon, 

Nem soká. 

L 

Legyen szemes, igen meg-tsalnak, 
Gonosz nyelvek meg-tsúf ólnak. 
Nem újság embert motskolni, 
Fogsz te-is ezzel lakolni, 

Rövid nap. 

M 

Meg-nyomorúlt jajos sorsod, 
Készíti koporsód gondod. 
Ah! ah ! a' szerentséd hald, 
Messze jöldre tőled szalad, 

Sirathadd. 

N 

Nem szűnnek-meg rágalmazás, 
Nints fejeden irgalmazás, 
Hamis nyelvek rútul marnak, 
Hátad megé veszélyt várnak, 

Minden nap. 

O 

Órát, időt, és jó módot, 
Szerentse mostan mutatott, 
Friss ser és jó bornál ülhetsz, 
Társaiddal vígan lehetsz, 

Nevethetsz. 

P 

Posta jő, jó hírt néked hoz, 
Majd az, 's más örömet okoz, 
Lelked tested úgy meg-vídúl, 
Talán tántzba talpad indul, 

Légy készen. 

Q 

Quvasz farka tsóválását, 
Kerüld irigy tanátslását, 
Matska embert elől nyalja, 
Hátúi körmeli és marja, 

Végy példát. 

R 
Reád szerentsétlen eset, 
Jó alattomban fenyeget, 
Ha el-akarod kerülni, 
Kell két szemeddel vigyázni, 

Magadra. 



s 
Semmi jó hír nem hallatik, 
Melly betsületedre válik, 
Vigyázz azért jól magadra, 
Ne kerülhess gyanúságra, 

Intlek. 

T 

Tsúfolnak minden barátid, 
Leg-kedvesebb embereid. 
És tsak színesen szeretnek, 
Hátad megé megnevetnek, 

Tégedet. 

U 

Uram hidd sok jó mindenben, 
Téged követ ez időben, 
De nem-is minden nap sorsod, 
Folydogál egyaránt dolgod, 

El-hidjed. 

X 

Xantus Filosophus bölts volt, 
Még- is utóllyára meg- hólt, 
Vigyázz, rád készül a' halál, 
Boldog vagy, ha készen talál, 

Barátom. 

Y 

Éjjel nappal dolgaidban, 
Szerentsés léssz szándékidban, 
Akaratod e' hasznod légyen? 
Alkalmaztasd magad híven. 

Javallom. 

Z 

Zászló áll ma fejed felett, 
Szerentsével jobbod mellett, 
Valamit kívánsz — meg-lészen, 
Boldogság vár ímé készen, 

Házadnál. 

J 
Jó napot néked mondanak, 
Irígyid meg-udvarólnak, 
De vigyázz jól a' szavokra, 
Akarnak venni horgokra, 

Jól vigyázz. 

V 

Valamerre gyorsan fordulsz, 
Kereskedésben el-indúlsz, 
Szerentsésen előmenni, 
Fogsz hasznos jószágot venni, 

Igyekezz. 



w 
Vár, fő reád nagy betegség, 
Mindenféle rontó inség. 
Meg-vakarod a' fejedet, 
Kiáltozod Istenedet, 

Könyörögj. 

Vedd jó néven tőlem ezen írásomat, 
Jól avagy máskép tett néhol szállásomat, 
Vigyázz te magadra, vedd-bé tanátsomat. 
Élj igazán, ne félj, tartsd javallásomat. 

Ne szánd arra minden idődet órádat, 
Hogy játszál, 's pengessed zengő musikádat, 
Hanem néha-néha élj mulatságokkal, 
Meg-újításodra készített dolgokkal. 

VÉGE. 

II Raff György Természethistóriája 

Arany már idézett nyelvészeti cikkében olvashatók a következő sorok : 
A petymeg a népnyelvben nem lehet járatos, mert az állat sem az ; de nem új csinál

mány, mert már Raff György természet históriájának magyar fordításában (gondolom e 
század elején) előfordul. . . 

Fakúsz előfordul szintén Raff régi fordításában; de én, erdőháti bihari gyermek, 
nem onnan tanultam először, hanem az erdőcsősz fia mutatta a fakúsz madarat, a mint a fa 
kérgén, orrát belé-belé vágva, fölebb-lejebb mászkált rovarbábot keresve . . .9 

Arany természetrajzi tankönyvének általa használt kiadásából két példányt is találtam 
(a budapesti Ref. Theol. Akadémia könyvtárában „Paed. 573/b"; a debreceni Ref. Theol. 
Akadémia könyvtárában „S. 614. f."). Címe a következő: 

Természethistória a' gyermekeknek. Mellyel Raff György Kristián göttingai tanító után, 
némelly hozzáadásokkal, és szükséges változtatásokkal, a' maga költségén magyarul kiadott, és 
kinyomtattatott Fábián Jo'sef. 14 réztábla rajzolattal. Weszprémben. Myomtattatott Számmer 
Mihály betűivel. 1799. 8°, [16], 669, [11] l. 

A 330—331. lapon beszél a fakúszról, a 452—455. lapon a petymeg-fajtákról. 
Arany szívesen forgathatta az eleven, magyaros stílusban fordított, tájszavakban 

gazdag tankönyvet. Közvetlen előadását sűrűn élénkítik párbeszédek, szólások, közmondások, 
anekdoták, folklorisztikus vonatkozások. Megmaradt belőle emlékezetében az idézett állat
neveken kívül más is. 

Az elveszett alkotmány végén (VII. 362—369. sor) az Erély így beszél: 

De ne légyen szűkkebelű és 
Aljas ez önszeretet; ne kicsinyes, mint a mesének 
Majmaié, mellyek, történetből, fagyos éjen 
Emberrakta tüzet lelvén egy rengeteg erdőn, 
Nála piritkoztak kényökre; de majd, hogy elégett, 
Nem vala köztök, mely kényelmét új fahozással 
Volna elég elszánt megbontani, s így a közös tűz 
Hamvaiból kialudt. 

Az Arany-kutatás ez ideig nem jelölte meg ennek a mesének forrását és párhuzamait. 
Nohát, Arany ezt először Raff György Természethistóriájában olvasta (614. 1.): 

Azon a' részen, a' hol az orángotángok laknak, semmi négy lábú állatot is meg nem 
szenyvednek, elűzik onnan még az elefántot- is, és gyakran kövekkel, fákkal agyon-is verik, 
és hajgálják. Ha tüzet látnak, és nints mellette szeretsen, nagy örömmel oda mennek, és 
körül ülik. De nem igen soká tart rendszerént az örömök, mivel elhagyják alunni a' tüzet, 
és ostobábbak, mint sem fát raknának reá. 

Ezt a mesét később feldolgozza Fáy András is a következőképpen : 1 0 

• Magyar Nyelvőr VII. (1878) 456. 1.; ÖM. X. 377., 378.1. 
10 Fáy András eredeti Meséi és Aphorizmái. Pesten 1825, 68. 1. (Első kiadása: Bécs 1820.) 
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A' majom-csoport 

Egy majom-csoport égő tűzrakásra talált, mellyet emberek hagytak az erdőben; 
örvendve tombolt körülte ; de reá rakni 's azt új fával éleszteni elfelejtette. Mi lett belőle? 
pislogott egy darabig a' szeretett tűz, de lassanként elaludt, 's búsan sompolyogtak-el helyétől 
a' gyáva majmok. 

Hazámfiai! nem így vagyunk e' mi Eleink dicsőségével? lángol az orczánk annak 
emlegetésein, dobog a' szívünk a' Zrínyi nevére, 's tapsolunk a' Játékszínen a' Magyar dicsé
retének, de—fát alig ha keveset nem rakunk a' tűzre. 

/ / / Gáti István Máramarosi Éhsége 

Arany János azt vallja Önéletrajzában diákkori olvasmányairól : „Megismertem . . . 
Gáthi Mármarosi Éhségét. . . s több hasonló teremtményeit az epikai múzsának."11 A mára
marosi református lelkész — népies elemekben bővelkedő — eposzáról és társairól közép
iskolai irodalomtörténeti tanításában így emlékezik meg : „ezek csupán versbe szedett his
tóriák j méltó feledség borítja őket "12 

Ő maga azonban nem felejtette el egészen. Nyelvészeti apróságai egyikében a rúg 
példái között így idéz : 

,,A Kárpátnak Lengyel-, Moldva-, Erdély országa szoros Ös szer ágasában fekszik a 
bérezés Máramaros" (Régi költ.).13 

A ,,régi költemény" — hibátlanul idézi, ha nem is jut eszébe lelőhelye — Gáti 
eposza, ahol ez hasonlóan hangzik :14 

A Kárpátnak, Lengyel, Moldva, 's Erdély Országa szoros 
Öszve rúgásában fekszik a' bérezés Máramaros. 

A nagyidai cigányokban szereplő Rázsdi asszony nevével is itt találkozhatott először. 
A III. énekben, a pokoljárásban,15 II. József arra vetődik, ahol „Ördöngös Ra'sdi kénköves 
Poharából itt kínált" (70. 1.). 

Ugyanebben a műben figyelhetett fel az Ünneprontók csírájára is. Az áll a máramarosi 
vigadókról (104. 1.). 

Trutztzolták a' nagy Napot-is (Uram botsásdd meg e' Bűnt) 
A' ragyogó szövétnek közt, a' Tántz vígság meg nem szűnt 

És tsak a' más napi ditsö Sátora verte széllyél; 
Kik el-felejtvén az Urat, tomboltak egész Éjjel. 

Az ismert ponyva-história16 ezután a tárgyat részleteiben is megismertette vele. 

IV Losontzi István Hármas Kis Tükre 

Losontzi Hányoki István nagykőrösi tanár Hármas Kis Tükör című műve (első kiadása :• 
Pozsony, 1771.; végleges — Erdéllyel bővült — alakja : Pozsony, 1773.) a legnépszerűbb 
magyar tankönyvek egyike. Hetvennégy kiadását tartják számon. Természetesen Arany 
is tanulta. A Bolond Istók egy jegyzetében (II. 60.) idézi két sorát: 

Debrecent is láthadd szép oskolájával, 
Hol lakik a Pallás, gyászos táborával. 

Hármas Kistükör. 

11 ÖM. IX. X X X V I I I . 1. 
14 Pap Károly, Arany János magyar irodalomtörténete. Bp. 1911, 171. I . : Arany János Összes Prózai 

Művei. [Bp. 1949.] 1481. 1. 
" Nyr. VIII . (1879) 512. 1. ; ÖM. X. 385. 1. 
14 Második Jósef a' máramarosi éhségben. 1792, 2. 1. 
16 Erről Kulcsár Adorján, Irodalomtöténet X X X . (1941) 8 4 - 8 6 . 1. 
16 A Voinovich említet tekét szövegen kívül (ÖM. I. Bp. 1951, 533. I.) van még egy harmadik ponyva

füzet (1764-ből, de nem azonos a Katona Lajos-féle kiadással) a Tiszavidéki Ref. Egyházkerület Sárospataki 
Nagykönyvtárában (M. M. 33.) s egy negyedik Bálint Sándor professzor ponyvagyűjteményében (A helytelen 
és zabolátlan Tánczolók. Szabadkán 1867). 
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Arany ezúttal is fejből idéz. Az eredetiben ez így hangzik :17 

Debreízént is láthadd szép Oskolájával, 
Hol lakik a' Pallás zöldes táborával. 

A „zöldes" jelző a debreceni diákok—Bethlen Gábor előírta—zöld tógájára vonatkozik. 
Van más nyoma is a Hármas Kis Tükör hatásának. A Toldi szerelmében (VII. 16.) 

Nagy Lajos így beszél Olaszországba induló csapataihoz: 

Hanem Páduába utalok vegyétek, 
A szegény versköltőt el se feledjétek, 
Ki, midőn Etelét istenekhez mérte, 
Kicsibe' hogy máglyán nem lakola érte.18 

Barta János — Hankiss Jánosra hivatkozva — azt írja : „A .szegény versköltő' tör
ténetét Thierry Amadé ,Histoire légendaire d'Attila' c. művében olvasta Arany."19 így véle
kedik Voinovich is.20 

Nem beszélve arról, hogy ezt már félévszázaddal ezelőtt Szinnyei Ferenc felvetette,21 

rámutatunk arra, hogy Arany diákkorában a Hármas Kis Tükörből így tanulta :22 

K. Mit tselekedett Padvában? 
F. A' midőn ott mulatna, egykor el-ment az Akadémiába : holott-is egy Marullus nevű 

Poéta kezdet előtte hízelkedő verseket mondani, és Atillát Isteni magból valónak hirdetni: 
mellyen fel-indulván Atilla, parantsolta, hogy azt a' szemtelen Poétát verseivel együtt mind
járt meg-égetnék, ugy mint a' ki nem szégyenlené az halandó embereket az halhatatlan Iste
nekhez hasonlítani. 

K. Hát ugyan meg égettetett-é szegény Poéta? 
F. Midőn már nyavalyás a' rakás fára fel-vonattatnék, és a hóhérok tűzzel forognának 

körülötte; akkor Atilla : Ne bántsátok (úgy mond) a' rósz embert, hogy a' jó Poétákat-is 
el-ne ijeszszük a' mi méltó ditséretünknek le-írásától. 

Sőt, amikor ennek előtte azt mondja Nagy Lajos a Toldi szerelmében (VII. 15.): 

Balfelül a tenger s Akviléfa marad 
Eszetekbe hozván ama jós madarat23 

Arany ismét Losontzira emlékezhetett — bár megvan Kézainál és Thuróczinál is — :24 

K. Mi lett ki-menetele Aquiléja Városának? 
F. Igen siralmas: merT Atilla látván, hogy egy gólya, fijait a' Városból ki-vinné : 

ezt jó jelnek magyarázta katonái előtt, és azokat ujabb ostromra fel-indította, kik-is a' Város
ra rohanván, azt meg-vették, abban szörnyű dúlást, öldöklést tettének és földig le-rontották.25 

V Sebestyén Gábor „Tabá"-ja 

Az elveszett alkotmány (1845) eredeti címlapja, amelyet 1846. febr. 22-én Szilágyi Ist
vánhoz írt levelében is lemásol, így hangzik : 

Az elveszett alkotmány 
azaz 

Maradvári és Tagadófalvi, Tagadi 
Rák Bendegúznak 

17 Hármas Kis Tükör. Posonyban 1792. 52.1.; Losontzi Hányoki István, Hármas Kis Tükör. Beveze
téssel ellátta Osváth Ferenc. (Magyar Irodalmi Ritkaságok. LXIII.) Bp. (1942) 70. 1. A Debreceni Ref. Theol. 
Akadémia könyvtárának egy kollégiumi gyűjtőkötetében („R. 2505." 151. l.).így kerül elő ez a sor: „Hol 
lakik a Pallás híres táborával." 18 Korábban csaknem szó szerint a Daliás Idők második dolgozatában (III. 19.). 18 Arany János Válogatott művei. I. Bp. 1952, 480.1. 20 Arany ÖM. V. Bp. 1953, 565. I. 21 Arany Toldi szerelmének forrásai. Bp. 1905, 21. 1. 22 Posony, 1792, 83. 1. ; Osváth-kiadás. 101. 1. 23 Korábban (1854) a Daliás Idők második dolgozatában (III. 18.), még előbb (1853) a Csaba királyfi 
első dolgozatában (I. 117 — 140.). 21 Lásd Voinovich jegyzetét: Arany ÖM. IV. Bp. 1953, 221. 1. 26 Posony 1792, 82. 1.; Osváth-kiadás. 100. 1. 
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földön, vizén s föld alatt /véghez vitt/ álmélkodásra méltó vizi tselekedetei; /nem különben/ 
életében és halála után /rajta megesett/ rendkívül való történetei; /mellyeket/ az éjfélekben 
gyönyörködőknek kedvekért /először ugyan szép versekben szerzett/ Néhai Nemes és Vitézlett 
Vadonffy Bertalan úr; /mostan pedig ez új formában/ világ elébe botsátott/ Egy hazáját 
igazán szerető magyar nemes.26 

Arany az általam kiemelt sorral („az effélékben gyönyörködőknek kedvekért") egyik 
diákkori olvasmányát figurázza ki. A debreceni születésű és részben ugyanott iskolázott 
Sebestyén Gábor (1794—1864) valószínűleg még debreceni diáksága idején — mindenesetre 
1814 előtt — egy fellengzős költemény-ciklust szerzett szerelmének, Tubának, dicséretére. 
Szerző és műve a debreceni kollégiumi gyűjtemény-irodalom láncszemei: Ő maga másolt 
egy kötetnyit, művét meg tovább másolták a kollégiumban.27 Később nyomtatásban is 
megjelent ilyen címmel: 

Tuba. Az égő és oktató szerelém két részben. Sebestyén Qábor által. Budán, a' K- Magyar 
Universitás' Betűivel. 1819. 

Az I. lapon ez a dedikáció olvasható: 
Azoknak /—egyedül tsakazoknak—/kik /azillyenekben/ gyönyörködnek /bizodalommal 

ajánlja /a'/ szerző. 
Arany még diákkorában olvashatta ezt a kötetet, volt is belőle saját példánya, amelyet 

Petőfinek ajándékozott, nyilván azért, hogy szórakozzék rajta. A fenti dedikáció alá ezt írja 
neki: „Petőfi Sándornak, mint az iliyenekben gyönyörködőnek Arany János." Láthatóan 
épp ezt a fordulatot tartotta legkomikusabbnak, a tartalom és dedikáció közötti kontraszt 
miatt. A példány máig megvan Petőfi könyvtárának maradványai között.28 

Még öregségében is tud idézni belőle :29 

Kökény-szemnek van kökénye, másról nem mondják. A vadrózsai példa : „szemének 
tűz a kökényje" csak annyit tesz, hogy kökény szeme igen tüzes, fényes. Mondok hozzá 
czifrábbat is a Tubából (Sebestyén Gábor zsebkönyve): 

Szemedben, mintha Vesztának 
Szent tüzei ragyognának; 
Úgy tündöklik szemed fénye, 

Briliántozó kökénye. 

Itt is emlékezetből idézi a Tuba 5. lapjáról a következő sorokat: 

Szemedbe mintha Vesztának 
Szent tüzei ragyognának, 

Úgy tündöklik Szemed' Fénnyé' 
Briliántozó kökénnyé. 

Amint látható, csaknem betű szerinti pontossággal jegyezte meg a nem éppen meg
jegyzésre méltó sorokat. 

Vlfpebreceni kollégiumi diák-irodalom 
Ez ideig alig vizsgálták, milyen mértékben hatott Aranyra a debreceni kollégium 

diák-irodalma. Egyedül a Hatvani-monda hatását mutatták be kielégítően.30 Át kellene kutatni 
ebből a szempontból a kollégiumi irodalom megmaradt kéziratos gyűjtőköteteit. Csak innen 
lesz érthető Az elveszett alkotmány komikai iránya, lapalji filológia-szatírája (vö. a kollégiumi 
irodalom stílusparódiáit); A nagyidai cigányok „fékezhetetlen, vaskos komikuma"31; egész
séges szókimondása (különösen leveleiben); antiklerikális beállítottsága32 stb; 

26 Arany ÖM. Voinovich-kiadás. II . 232. 1. Kézirati hasonmását közli Kéky Lajos, A százéves Kis-
faludy-Társaság. Bp. 193«, 85. I. 

27 O. Nagy Gábor, Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában. Debrecen 1942, 
7 0 - 7 1 . 1., 79. 1. Nr. X I I . 80. 1. Nr. XV. 

"Pe tő f i Sándor ÖM. Havas Adolf kiadása. VI. Bp. 1896, 5 0 1 - 5 0 2 . 1.; V. Nyilassy V i l m a - K i s s 
József kiadása. V. Bp. 1956. 257. 1. 

29 Magyar Nyelvőr VII. (1878) 411. 1.; ÖM. X. 372. 1. 
80 O. Nagy Gábor, I. m. 1 2 - 2 4 . 1. 
31 Barta János, Arany János. Bp. 1953, 90. I. Lásd már előbb Zsigmond Ferenc, A debreceni kollégium 

és a magyar irodalom. Debrecen 1940, 88. 1. 
32 A János pap országának közvetlen forrását a Debreceni Ref. Theol. Ak. egy 1818-ból származó 

darabjában (,,R. 2504." 57,1.) Beké Albert meg is találta : Új források Csokonai és Arany költészetéhez. Építünk 
IV. (1953) 1—2. szám, 80. 1. Lásd ezenkívül a Mindenes Gyűjtemény (Debrecen 1826.) 1 9 - 2 0 . 1.: „Oskola 
próba eleibe való versek. Áldozó Csötörtökre" ; 245 — 252. 1.: „Cura Pastoralis" ; Debreceni Ref. Theol. 
Ak. ,,R. 607. I I I . 109. m." jelzetű kéziratában 5 - 8 . 1 . : „Erős Bizodalom" ; ugyanott ,,R. 2505" sz. darabban 
( 3 5 - 3 6 . , 145-146 . 1.). 
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or azt írja Tisza Domonkosnak (Nagykőrös, 1854. I. 21. Kiadatlan.): „Most 
Firdusi nekem a Hercules oszlopa Gadesben,"33 akkor K(ovács) J(ózsef) — a diákgyűjtemé-
nyekben is megtalálható — sorai csengenek fülében :34 

Nints könnyem ! Gadesbe már többet nem 
Lehet az oszlopot öntözgetnem. 

Ha Lévayhoz írt levelében (Nagykőrös, 1855. XII. 28. Kiadatlan.) így nyilatkozik : 
„Nehéz volna eltalálni a kihagyandókat, s ha az ember mások ítéletét kérné, úgy járhatna, 
mint a molnár és fia a szamárral," akkor Verseghy Ferencnek — diákgyűjteményekbe is 
bekerült — anekdotájára gondol (A Baktai Paraszt. Mindenes Gyűjtemény. Debrecen, 1826. 
293—298. 1. Magántulajdonban.).35 A Szilágyi Sándor disznótorára írt (1856) köszöntőjénél 
(Alkalmatosságra írott versek) „A malac búcsúzásá"-ban (ÖM. VI. Bp. 1952. 27.1.) kétség
telenül hatott reá a Cs(okonai) V(itéz) M(ihály)-nak tulajdonított versezet: „Egy nyársra 
ítéltetett hizlalt Gúnárnak, Márton napi bútsúzó panasza 's Testamentoma" (Debreceni Ref. 
Theol. Ak. „R. 797." 18—24. I.).36 

Ha a „Széchenyi emlékezeté"-ben ezt adja hőse szájába : 

„Elvész az én népem, elvész — kiálta — 
Mivelhogy tudomány nélkül való," 

ez közismerten idézet a Bibliából (Hósea IV. 6.),37 de magyar viszonyokra alkalmazva meg
találhatta a debreceni diákköltészet termékei között is : „Elvész az én népem, a magyarság, 
mert tudomány nélkül való, azt mondja az Úr" (Debreceni Ref. Theol. Ak. „R. 2505." 66.1.). 

Sejtelem című költeménye (1882) így szól: 

Életem hatvanhatodik évébe' 
Köt engemet a jó Isten kévébe, 
Betakarít régi rakott csűrébe, 
Vet helyemre más gabonát cserébe. 

E soroknál ráemlékezhetett a diákkorában hallott halotti búcsúztatóra (Sárvári Pál 
Gyűjt: 1789. Debr. Ref. Theol. Ak. „R. 656." 55. 1.): 

Ad Not: lm koporsód ajtajánál. 

lm itt van láttyuk le zárva, Egy le rogyott test 
A' melly szivet ható példát, A véneknek fest. 
Szintén aratásra ért meg ez a' gabona, 
Meg váltó Kristus a kinek lett tulajdona. 
Leg jobb idejébe vitte be tsürébe 
Már ott benn a' tsürbenn semmi nem éri. 

A „Halni megyek. Oh ne legyek / Áldozat, kemény egek" kezdetű dalt, amelyet Arany 
— tévedésből — az Erbiából idéz,38 szintén a kollégiumból ismerhette.39 

Néhány jellemző példával kívánjuk még dokumentálni a kollégiumi irodalom hatásá
nak tartósságát. 

1. Csökmei sárkány 

Arany a Szász Károlyhoz írt Köszöntő verse (1852) fölé a következő mottót illeszti.40 

33 Lásd erről megjegyzésemet: MNy. XLIX. (1953) 201 -202. 1.; uo. 479. I. 31 Az Orsz. Széchényi Könyvtár kéziratában (Oct. Hung. 360/ II. 77a); a Debreceni Ref. Theol. Ak. 
,,R. 449. m." sz. gyűjteményében (32. 1.); Kováts József Versei. Pesten 1817, 53. 1. („Poéta lesz katonává" 
[1801]). 85 Verseghy Ferenc költeményei. Pest 1865, 164—167. 1.; György Lajos, A magyar anekdota története 
és egyetemes kapcsolatai. Bp. 1934, 92 — 93. 1. a» Szerzője valójában Mátyási József (Mészöly Gedeon, Népünk és Nyelvünk III. (1931) 241 —245. 1.). 37 Pollák Miksa, Arany János és a Biblia. Bp. 1904, 158. 1. 88 Kodály-Gyulai, Arany János népdalgyűjtemény'e. Bp. 1952, 33. 1. Nr. 11. 88 O. Nagy Gábor, /. m. 43. I. 114. j . Lásd hozzá a debreceni Déri Múzeum kéziratát (Déri Múzeum 
Néprajzi adattára. 210. szám, 5. 1.). 40 Arany ÖM. Voinovich-kiadás. VI. Bp. 1952. 18. 1. Se Voinovich, se Mészöly Gedeon, az első közlő 
(Népünk és Nyelvünk IV. (1932) 49 — 52. 1.), nem fűz hozzá megjegyzést. 
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Tüstént a faluban hosszú valamennyi kötél van, 
Összekötözgetvén rakjuk szekerekre legottan. 

Csökmei sárkány. 

Itt Arany fejből idéz a kollégiumi diák-gyűjteményekben nagyon népszerű elbeszélő 
költeményből, A csökmei sdr/cdnyMzdsból.41 Az eredetiben ez így hangzik (Orsz. Széchényi 
Könyvtár, Oct. Hung. 360/1. 64Ű) : 

Osztán a' Faluban vastag valamennyi kötél van, 
Egybe de toldozván szedjük szekerekre legottan.42 

Eddig nem figyeltek fel a mottó utalására, amely pedig az Arany-kutatásnak járatlan 
területet jelölt ki. 

2. A Jóka ördöge 

Miután jól helybenhagyta Judit asszony Jókat, ezekkel a szavakkal küldi munkára 
(ÖM. III. Voinovich-kiadás. 204. 1.): 

„Most köszönje meg kend, hogy csak ennyit kapott, 
S tisztuljon, ne nézze hiába a napot : 
Ott az é n kenderem : jel kell nyőni márma ; 
Egy...kettő! — az ételt kiviszem, csak várja." 

A kiemelésben (az én kenderem) benne van a gonosz asszony egy jellemző vonása : 
a házastársak természetszerűen közös vagyonát kizárólagos sajátjának tünteti fel. Azt hiszem, 
ezt a figyelemre méltó részletet Arany szintén diákkori olvasmányaiból raktározhatta el. 
A Házassági kereszt c. versezet a gazdag feleséget így figurázza ki (Debr. Ref. Theol. Ak. 
„R. 607&" 112. 1.)': 

Csak az én zsákom, lombárom, 
Darum, Villásom, Dandárom, 

Hangzik mindig Szájából. 

Csak enyémet beszélgeti, 
A miénket nem említi, 

így üz tsúfot Urából. 

3. A nagyidai- cigányok 

Barta János szerint „a cigányok tragikomikus történetét Arany még a kollégiumi 
költészet köréből ápolt valódi komikus érzékkel adja elő."43 Hozzátehetjük, nemcsak a hang, 
hanem a tárggyal való első ismerkedése is a kollégiumig vezethető vissza.44 

Egy ízben ez olvasható (B. L. Neve Napjára c. prózában. Debr. Ref. Theol. Ak. „R. 
607b" 428—429. 1.) : 

Végezetre pedig, ha ezenn ide 's tova kalandozó Világból ki költözik lelke amaz Mennyei 
Dáridóba, hol Ábrahám és Isák új bársony bugyogóba és a' Nagy Idái futáskor volt Czigány 
Vajdák, kegyelmednek Ditső Elei, ujdonnat uj paszomántos, Vörös nadrágba, és Sinóros zöld 
mentébe járják azt a' róka tántzot, melynek párját tsak a' Debretzenyi Czigány sátorok között 
lehet látni... (Kiemelés tőlem). 

Másszor versben kerül'elő (uo. 350. 1.) :45 

41 O. Nagy Gábor, / . m. 24 — 30. 1.; Szűcs Sándor, Ludas Matyi cimborái. Szolnok 1954. (Jászkunsági 
Füzetek. 1.). 9 - 1 3 . 1. 

42 így hangzik — kevés eltéréssel — a többi változat is : Debreceni Ref. Theol. Akadémia ,,R. 607b" 
359. 1. ; Mindenes Gyűjtemény. Debrecen 1826, 291. 1. A „csökmói nagy sárkány"-t idézi Arany A dévaványai 
juhbehajtásban is (Pap Károly, Irodt. Közi. LVIII . (1954) 79. 1. 4. sor). Dénes Szilárd meggyőző bizonyitékait 
(uo.LX. (1956) 180. 1.) ez is gyarapítja Arany szerzőségét illetően. 

43 Barta János, Arany János. Bp. 1953, 90. 1. 
44 Dittrich Vilmos, aki a monda előfordulását a magyar irodalomban nyomon kíséri (A nagyidai 

czigányok. Bp. 1898. 27—54. 1.), az alábbi adatokat nem ismeri. L. még Voinovich jegyzetét : Arany ÖM. 
I I I . 332. 1. Fáy András is beszél a nagyidai „szerencsétlen harcz"-ról (Ujabb eredeti meséi és aphorizmai. Pesten 
1828, 78. 1.). 

"Szerzője Mátyási József (Mészöly Gedeon, Népünk és Nyelvünk. I I I . (1931) 197. 1.). 
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Czigánynak hát ezzel végé. 
Hogy mind neve nemzetisége 
Veszeti válna Nagy Idánn.i6 

Ezek az adatok emlékezetébe vésődtek s a történet részletesebb megismerésére (Budai 
Polgári Lexikonában) indíthatták.47 

4. Diák-hexameter f 
Az elveszett alkotmányban található ez a sor (II. 598.): 

Vad zaja elnémult mini a Kosi malma Szoboszlón. 
Ehhez jegyzetben Arany a következőket fűzi: 

Töredelmes szívvel megvallom, hogy ez a szép hasonlat plágium? 
e klasszikus sorból: 

Hallgat az én múzsám, minta a Kosi malma Szoboszlón. 

Megértéséhez annyit jegyzünk ide, hogy Hajdúszoboszló lomha folyójáról, a Kosiról,, 
a Bocskai erdélyi fejedelem kancelláriája által 1606. szept. 2-án Kassán kiállított donációs 
levél beszél először : A lovas hajdúságnak adományozza szántóföldjeivel, mezőivel, vizeivel 
együtt — a vizi malmokat is (Dr. Gönczy József, hajdúszoboszlói ny. városi főjegyző levele 
1953. V. 5-ről). Az. 1699, ápr. 8-i feljegyzés már csak egy malomról tud : „a becsületes nemes 
tanács Kerékgyártó Pállal megegyezett, hogy míg azon vizi malom lisztet darál, harmadrésze 
cedal a városnak .. ,"48 A malom a Kosi csekély esése — s nem a Tisza szabályozása — miatt 
leállt. Ezért írhatta a névtelen versfaragó az idézett hexameter hasonlatát. 

Ki volt ez a poéta? Már régóta feljegyezték — csak nem regisztrálták az irodalom
történetben —, hogy kollégiumi diák lehetett. így olvassuk egy anekdota-gyűjteményben : 

Lantpöntgetésre fanyalodott a bagoly diák, kit Csokonai babérai nem hagytak aludni. 
A prológ így hangzott: 

„Hallgat az én múzsám, mint a Kövi (!) malma Szoboszlón, 
A melynek kerekén sok kutya szarka csipog!"49 

Változatai itt-ott módosulnak. Ds. Erdős Károly, debreceni theológiai professzor 
úgy őrzi a hagyományt, hogy Arany János idejében írta egy Hajdúszoboszlóról származó, 
kollégiumi diák, amikor distichont kellett készítenie : 

Hallgat az én Múzsám, mint a Kosi malma Szoboszlón, 
Melynek is a tetején sok kicsi gólya visít.60 

A diákköltőtől kerülhetett el a közmondások közé (nem Aranytól, hiszen Az elveszett 
alkotmány csak 1849-ben jelent meg nyomtatásban!): „Hallgat mint a Kosi malma";51 

majd az Abaúj megyei szólások közé : „Hallgat, mint a Kassi malom Szoboszlón."52 A diák
költőtől vehette át •— mint „plágiumot" — Arany is. Sajnos, mind ez ideig írásos lejegyzésére 
nem akadtam a kollégiumi diákirodalom gyűjteményes köteteiben. 

" I t t jegyezzük meg, hogy A nagyidai cigányok egy helye (IV. 137 — 138.), ahol Puk Mihály hóna alatt 
nozza levágott fejét, Angyal Jánost Dantera (Voinovich Géza, Arany János életrajza. I I . Bp. 1931. 126—127.1.), 
Turóczi-Trostler Józsefet Heinera emlékezteti (Az Orsz. Néptanulmányi Egyesület 7944. évi Évkönyve. Bp. 
1944. 139. 1.). Ilyen „kephalophoros" alakok irodalomban (Jókai, ÖM. XLV. 112., 113., 115. I.) és művészet
ben (Hellerre hivatkozva Földessy Gyula, Ady minden titkai. Bp. 1949, 262. 1.) gyakoriak. L. Heinrich Günter, 
Die christliche Legende des Abendlandes. Heidelberg 1910. 152 — 155. 1. 

47 Ponyvára került átdolgozásának (lásd Voinovich, Arany ÖM. I I I . 336. 1.) van még egy kiadása: 
A nagyidai veszedelem, vagy : A czigány nemzet elpusztulása. Jász-kun napt. 1868. 1—5. 1. (Az Orsz. Széchényi 
Könyvtár ponyvagyűjteményében). 

48 Pénztáros István, Szoboszlói ördöngös Anna boszorkánypere. Hajdúszoboszló 1907. 10. 1. 
49 Györffy Iván, Garabonczás diák. Bp. 1878, 107. 1. Nr. 277. 
•° Csaknem betű szerint Málnási Ödön, Hajdúszoboszló törtenete. Debrecen 1928. 6 — 7. 1. (visít helyett 

sivít van). Az utóbbival megegyezően hallotta a hajdúszoboszlói születésű Szép Ernő is diákidejében : Fel
nőtteknek. Bp. é. n. 31. 1. Ugyanígy tudja Gönczy József is. Dr. Grosz Gyula, előbb hajdúszoboszlói, ma pesti 
ügyvéd, így ismeri a pen tameter t : „Melynek legtetején sok kicsi gólya sivít." L. még Zoltai Lajos, Debrecen 
vizei. Debrecen 1935. 2 1 - 2 2 . 1. 

" Erdélyi János, Magyar közmondások könyve. Pest 1851, 246. 1. Nr. 4672. 
62 Paszlavszky Sándor, Magyar Nyelvőr V. (1876) 325. 1.; Beké Ödön, uo. LXXII . (1948) 250. 1.; 

H. Fekete Gábor, uo. LXXII I . (1949) 102. 1. Dolgozatom beküldése után jelent meg Vargha Balázs recenziója 
Arany kritikai kiadásáról, amelyben megoldást vár e distichonra (Irodt. Közi. LVII. (1953) 365.1.). 
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5. Diák-dal 

A Bolond Istókban beszámol Arany téli kiruccanásáról az erdőbe 
( I I . 51.): . 

. Majd így folytatja 

Estére megtér; s hall vigalmi neszt: 
Laktársi egy bitang pallót oroztak, 
Ennek hasábja fűti a lemezt 
Vörösre, -ők danolnak és boroznak; 
A karcos vinkó, mit fanyar gerezd 
Kínjába szült, alig válik be rossznak; 
De a dal ömlik fájós-édesen : 
„Je-her a-hab-lakomra, kedvesem /" 

Az utolsó sorban nyilvánvalóan egy debreceni diák-dalt idéz, amelynek eddig — tud
tommal — nem akadtak nyomára. A debreceni Déri Múzeum Néprajzi adattára 213. számú 
kéziratos énekfüzetében (13—14. 1.) megtaláltam a dalt, amelyet Arany szabadon citál (vagy 
a rím miatt, vagy, mert nem emlékezett rá pontosan): 

7. Jer az ablakomba kedves, 
Minden nyugszik már, 

Csak egy pár boldog szerelmes 
Idestova jár. 

Alusznak minden állatok, 
Nyugszik föld és ég, 

Csak egy pár boldog szerelmes 
Vagyon ébren még. 

2. Ne fuss tőlem, kedves lankám, 
Fogd át karomat. 

Bús lélek sír ki belőlem, 
Enyhítsd kínomat. 

Ha érted vér, dobog szivem, 
Ne titkója szád, 

így örökre leszek híved, 
Ki téged imád. 

3. Jer hát, öntsem kebeledbe. 
Sorsát éltemnek, 

Osztán te is súgd fülembe 
Titkát szívednek. 

Mert ha téged láthatnálak, 
Karjaim közt tarthatnálak, 

Istenem, be boldog volnék, 
Be boldog volnék. 

A helyesírást hallgatólagosan javítottam a másolásban.53 

* 

Ezek az eredmények a többi kollégiumi diák-gyüjtemény átvizsgálásával természetesen•-, 
gyarapíthatók lesznek. Ez a fejezet a kutatás figyelmét szerette volna csupán az anyagra rá- . 
irányítani. 

53 Rövidebb-hosszabb párhuzamos szövegeit hozza Színi Károly, A magyar nép dalai és dallamai. 
Pest 1865.204.1. 188 szám ; Limbay Elemér, Magyar daltár. III. Győr 1882. 159-161.1. 512. dallam. A verset 
Szent-Miklóssy Alajos (1793-1849) írta. (Dr. Molnár Imre, a Zeneművészeti Főiskola professzorának szóbeli 
közlése.) 
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