
A SZILÁGYI ÉS HAJMÁSI MONDA DÉLSZLÁV 
ROKONAI. 

A szendrei névtelen feldolgozásában reánk maradt »Szi
lágyi Mihály és Hajmási László históriájáénak eredete, mióta 
ezen bájos verses elbeszélés a Csewwz-codex rejtekéből 
nyomtatásbeli közlés útján napvilágra • került, tudományos 
irodalmunkban sokat vitatott, de még korántsem eldöntött 
kérdés : a névtelen, ki 1822-ben a Hormayr-Mednyánszky-íé\e 
»Taschenbuch für vaterländische Geschichte «-ben az elbeszélés 
német fordítását nyújtotta, az Árpádoknak a bizanczi császárok
kal viselt háborúi idejéből való alkotásra akarta visszavezetni ; 
Toldy Ferencz, mikor 1828-ban a »Magyar költői régiségek «-ben 
a magyar szöveggel párhuzamban közölte ezt a német fordítást, 
hivatkozással arra, hogy a költemény hősnője török leány, 
elvetette a fordítónak ezen közelebbről meg nem okolt nézetét 
és az elbeszélés egyik hősében a történet Szilágyi Mihályát, 
a kormányzót, Mátyás király nagybátyját látta; nézetének 
megokolása mindössze ennyi : »Meines Wissens enthält die 
"Geschichte nichts, was dieser Annahme entgegen wäre« (előszó) ; 
1854-ben, »A magyar költészet Zrínyiig« czímű művében 
(120—121. 1.) a szendrei névtelen feldolgozását »eddig vagy 
elvesztett vagy legalább közismeretre nem jutott szerb népének 
után készültnek« tar tot ta ; szerb eredetet hangoztatott később 
is, valahányszor irodalomtörténeteiben alkalma nyílt arra, hogy 
ezen elbeszélésről szóljon,1 még 1878-ban is »A m. nemz. irod. 
tört . a legrégibb időktől a jelenkorig« negyedik kiadásában 
(51. 1.) noha már két évvel előbb 1876-ban »A m. költ. kézi
könyve a mohácsi vésztől a jelenkorig« második kiadásában 
{I : 45 1.) elejtette volt ezen nézetét: »Hogy névtelenünk 
idegen nyelvből fordította volna azt, nem tartom hihe
tőnek : oly magyaros, e mellett oly teljes és kerek az, 
hogy tartalom és forma szigorúan fedezik egymást, minél-

1 A m. irod. tört. a legrégibb időktől a jelenkorig, Pest, 1854/5. 
38.I . — A m . költ. kézikönyve a mohácsi vésztől a legújabb időig I. k. 
1855. i n —114. 1. és ezen művek későbbi kiadásaiban. 

Az ellenmondás csak látszólagos. Az 1878-.ki, negyedik kiadás, 
mely Toldy halála után jelent meg, a harmadiknak jóformán csak le
nyomata, így adatai a szerző 1872-iki nézetét tolmácsolják. A végső 

.szót tehát Toldy 1876-ban mondta ki. Szevk. 
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fogva hajlandó vagyok azt egy avult, talán töredékes história 
szabad újra-alkotásának tartani.« Toldy F. ezen nézetének ily 
megváltozását főleg azon körülménynek kell tulajdonítanunk, 
hogy Gegő Elek a moldvai csángóknál prózában,1 Szabó Károly 
és Gyulai Pál2 pedig az erdélyi székelyeknél énekben találták 
ugyanezen esemény feldolgozását ;3 minthogy pedig a csángó 
monda egy Szilágyi Miklósról szól, Toldy a szendrői névtelen 
művének hősét sem azonosította a történeti Szilágyi Mihály 
gubernátorral, hanem egy XVI. századi Szilágyit keresett benne, 
annál inkább, mert Szilágyi Mihály »csak egyszer, és pedig 
élte végén volt Konstantinápolyban fogva, hol el is veszett ;«4 

majd pedig a szendrei névtelen műve ezen sorának : 
Nagyszombat felé az farkasokkal szöröncsét próbálni 

oly magyarázatával, hogy itt eredetileg Bolgárország egykori 
fővárosa és Nagyszombat szláv nevének (Tirnava) összetévesz
tése vezethette a költőt arra, hogy hőseivel Nagyszombatot 
emlegettesse, vonatkozást látott Hunyadi Jánosnak 1454-ik 
évi bolgáriai in vasiójára, mikor a vajda serege Tirnava környékét 
pusztította ; ezért egy régi mondát tételezett fel, mely újabb és 
újabb feldolgozást nyert, a »poéta«, pedig, kinek »ő verseiből« 
a szendrői névtelen dolgozott, szerinte ezt a régi mondát ifjí-
totta fel, azt a maga (t. i. a Hunyadiak) korába iktatta, a mon
dában szereplő két magyar úrfi történetét két akkor jól ismert 
magyar család nevéhez fűzte s a monda Szilágyi Miklósa (»amily 
nevű úr 1408 körül virágzott«) helyébe Szilágyi Mihályt léptette. 
Abban, hogy a verses elbeszélés a török császár lakóhelyét 
Konstantinápolyba teszi, holott a szultán 1454-ben még Dri-
nápolyban székelt, a szendrei névtelennek tulajdonítandó 
»a maga korának tudomása szerint« való változtatást látott.5 

Toldy ezen nyilatkozataiból látjuk, hogy csak újabb és 
újabb kérdéseket vetett fel, melyek még várják a megoldást ; 
azon kutatók is, kik később szólanak ezen kérdésekhez, pusztán 
értékes adalékokat nyújtanak, melyek a kérdések megoldását 
csak elősegítik ; amit azonban végeredményként nyújtanak, az 
nem állja meg a kritikát. 

A tót eredet kérdése, melyet Kollár János azzal vetett fel, 
hogy a »Narodné zpiewanky cili pjesné swétské slowákú w 

1 A moldvai magyar telepekről, 1838. 80. 1. 
2 Koszorú 1864. II., 1865. I. 257. 1., Arany L. és Gyulai P. 

Népkölt. Gyújt. I. 160—161. 1. és az ezekhez fűzött jegyzetek. 
3 A Sebesi Jób-íéle énekről, melyet Hermann Antal közölt (A 

Szilágyi és Hajmási czímíí népballada rokonai, Budapesti Szemle 55. k. 
1888.284. !•)> Sebestyén Gyula kimutatta (EPhK. XI I I . 1889. 506. s köv. 
lk.), hogy hamisítvány. 

4 A m. költ. Zrínyiig, 1854. 120—121. 
5 A m. költ. kézikönyve a mohácsi vésztől a jelenkorig, II . kiadás, 

I . kötet, 1876. 45—48. 1. 
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Uhráh« czímű gyűjteményébe a szendrei névtelen müvének 
tót fordítását egy XVI. századi codex táblájából kifejtett fel
jegyzésben reánk maradt eredeti tót népköltési alkotás gya
nánt felvette,1 kezdettől fogva gyanakvó fogadtatásra talált, 
Kardos Albert pedig szándékos mystificatióval vádolja Kollárt ;2 

Houdek Vlad. egy XVII. századi (1684-ből való) cantionáléban is 
megtalálta az éneknek »újabb« tót szövegét,3 de ezen felfedezéssel 
sem vált valószínűvé az, hogy a monda tót eredetű, hanem csak 
enyhítette a Kollár ellen emelt vádnak súlyát ; úgy látszik, hogy 
a szendrei névtelen feldolgozása kézirat útján szélesebb körben 
ismertté vált és korán talált tót fordítókra is ; a Szilágyi és 
Hajmási mondáról mint egyenrangú magyar és tót népköltési 
alkotásról úgy, mint ezt Jiri Horák teszi,4 nem szólhatunk : 
megbízható tót népköltési gyűjtők a tót nép hagyományában 
sem a mondát magát, sem pedig nyomát nem találták. 

Oly könnyen azonban, mint a hogyan Kardos Albert a »Szi
lágyi és Hajmási mondája« czímű értekezésében5 akarta a monda 
eredetének kérdését elintézni, mégsem oldható meg a feladat : 
azért, mert a thema a középkor irodalmában gyakori (Gleichen 
gróf és Melechsala, Huon de Bordeaux és a kalifa leánya, 
stb.), még nem válik feleslegessé a történeti alap keresése ; 
abból, hogy a Kollár-íéle ének »hamisítványnak bizonyult«, 
még nem következik, hogy a magyar mondát »az idegen szár
mazás ellen már egy szóval sem kell védeni« ; azon állítás pedig, 
hogy benne magyar vitézekről lévén szó »magyar vitézekről 
magyar képzelet alkotta« és hogy a névtelen emlegette »poéta« 
latin költő, ki a magyar nép ajkán élő motívumokat latin elbe
szélő költeményben dolgozta fel stb., stb. még bizonyításra szo
rulna. 

Hermann Antal (id. ért.) nem feszegeti a monda eredetének 
kérdését, hanem egybeállít sok délszláv, erdélyi román, szász és 
czigány népköltési alkotást, melyek a magyar monda rokonsá
gának körébe tartoznak, de sajnálatunkra nem találjuk benne 
azon délszláv népköltési alkotásokat, melyek a magyar monda 
kialakulásának magyarázatához fontos adalékokul szolgálhat
nának. 

Thúry Józsefet sem győzte meg Kardos Albert fejtegetése 
arról, hogy a magyar monda történeti alapját keresni teljesen 
felesleges : ő épen történetírókban és oklevelekben keres adato
kat a monda keletkezésének magyarázatához és ki is mutatja, 
hogy a monda minden lényeges elemének van történeti magva : 

1 I. k. 1834. 45—52- 1. 
2 Egy irodalmi hamisítvány. Nemzet III . évf. 777. sz. 1884. 

okt. 29^ 
3 Casopis Matice Moravské 1892. 106. s köv. lk. 
4 Archiv für slav. Phil. XXXII I . 1911. 274—277. 1. 
5 EPhK. IX. 1885. 595. s köv. lk. 
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a monda Szilágyijában és Hajmásijában történeti hősöket 
lát, történeti alakot még a szultánleányban is ; történetírókból 
idéz adatokat arra vonatkozólag, hogy a történetből jól ismert 
Szilágyi Mihály a rigómezei csata alkalmával török fogságba 
esett, melyből azután kiszabadult ; oklevelekből állapít még
oly viszonyt Szilágyi Mihály, Hajmási László és a császárleány 
között, mely a monda keletkezésének alapjául szolgálhatott ;x 

de már a monda első lényeges elemének, Szilágyi Mihály török 
fogságának és ebből való szabadulásának magyarázatánál fel
tűnik, hogy a történetírók, kik ezt a fogságot és ezt a szaba
dulást emlegetik, néphagyományra támaszkodnak. 

Szóval, a Szilágyi és Hajmási monda eredetéhez eddig 
fűzött összes kérdések revisiót igényelnek, elsősorban pedig az, 
melyet Toldy Ferencz felvetett és később elejtett : a délszláv 
eredet kérdése, mely a délszláv folkloristika mai állásánál fogva 
már egészen másképen állítható be, mint a hogy Toldy 
beállította. 

Annak megokolására, hogy a szendrei névtelen munkáját 
»eddig vagy elvesztett vagy legalább közismeretre nem jutott 
szerb népének után készültnek« tartotta, a következő körül
ményeket említi : »ide látszik mutatni az elbeszélés egész mene
tele, a hely, hol a magyar költő azt készítette, a történet ka-
tastrophájának scénája Magyarország határin, melyet a leg
nagyobb hihetőséggel Szerviába tehetünk«.2 

»Az elbeszélés egész menetelé «-re való hivatkozás teljesen 
helyes ; erre Toldyt azon körülmény vezethette, hogy a Vitkovics 
Mihálylyal — Karadzic Vuk Stefanovic és Musicki Lucián szerb 
népköltési gyűjtők barátjával — való sűrű érintkezés folytán 
sok jellemzeteset hallott a szerb népköltészetről és hogy Therese 
Albertine Luise von Jakob (Talvj) fordításai,3 majd pedig Székács 
József átültetései4 alapján már számos délszláv vitézi éneket 
ismert ; kár, hogy nem említi azokat az alkotásokat, melyek az 
összehasonlítás alkalmával szeme előtt lebegtek. Hogy később 
elejtette ezt a nézetét, az annak is tulajdonítható, hogy egyrészt 
nem ismert Szilágyi Mihályról szóló délszláv vitézi énekeket, 
másrészt pedig azokban a vitézi énekekben, melyeket ismert, 
nem találta a Szilágyi és Hajmási monda összes lényeges motí
vumait oly módon szerves egészbe fűzve, mint a magyar mon
dában. 

Oly délszláv népi vitézi éneket, mely ezen monda összes 
lényeges motívumait ily szerves egészbe fűzné és Szilágyi Mi-

1 Szilágyi és Hajmási históriája, IK. I I I . évf. 1893. 293—306. 1. 
2 A m. költ. Zrínyiig, Pest, 1854. 120—121. 1. 
3 Volkslieder der Serben, metrisch übersetzt u. historisch ein

geleitet von Talvj. I—II. Halle, 1825—1826. — Neue umgearbeitete 
und vermehrte Auflage I—II. Leipzig, 1853. 

4 Szerb népdalok és hősregék, 1836. Pest, Trattner és Károlyi. •— 
Második kiadás. Olcsó Könyvtár. 574—576. sz. 
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hályra ruházná, manap sem ismerünk ugyan, de már határozot
tan tudjuk, hogy Szilágyi Mihály még a XVII. században is a 
délszláv népköltészet egyik legkedveltebb hőse volt ; maradt 
reánk XVII . századból való feljegyzésben ének, mely Szilágyi 
Mihály konstantinápolyi fogságáról és ebből való szabadulásáról 
szól ; ismerünk XVII. és XIX. századi feljegyzésekből számos 
éneket, melyek a szultán, a török nagyvezír vagy egy pasa 
leányának a fogságba vetett keresztyén hős iránt érzett szerel
méről, a hős kiszabadításáról és a szerelmesek együttes mene
küléséről szólanak, azután számos éneket, melyekben a ba j 
társak, kenyeres pajtások vagy testvérek egy leány iránt érzett 
szerelmük következtében egymás ellen törnek, noha egyikük 
nős, családos ; és ezek a motivumok oly hősökhöz fűződnekr 
kiken érezhető, hogy a néphagyomány reájuk ruházta az egy
koron Szilágyi Mihály nevéhez kapcsolt motivumokat. 

Ezen lényeges motivumokat közelebbről kell vizsgálnunk. 
Kérdés : azonosítható-e a monda Szilágyija a történeti Szi

lágyi Mihálylyal ? Toldy — mint láttuk — eleinte azonosította 
vele, hangoztatva : »Meines Wissens enthält die Geschichte 
nichts, was dieser Annahme entgegen wäre«; később pedig egy 
XVI. századi, majd pedig egy a XV. század elején élő Szilágyi 
Miklóst keresett benne ; Thúry József ismét azonosította Mátyás 
király nagybátyjával, a gubernátorral, kimutatva, hogy hibás 
az alap, melyen Toldy régibb nézetét elejtette volt (t. i. 
»Szilágyi Mihály. . . csak egyszer és pedig élte végén volt 
Konstantinápolyban fogva, hol el is veszett«) : történetírók 
említésére támaszkodva, hirdeti, hogy Szilágyi Mihály a rigó
mezei csata alkalmával török fogságba esett, melyből ki is 
kellett szabadulnia. Forrásai Szerémi György és az 1486-iki 
török névtelen. 

Szerémi György emlékirata szerint (VI. fej. 1. Wenzel G. 
»Szerémi Gy. emlékirata« Pest, 1857. 15 — 17. 1.) Szilágyi Mihály 
28.000 emberrel Ráczországon keresztül vonult, a Rigómezőn 
tábort ütött ; csakhamar ugyanoda jött a szultán serege, Szi
lágyi csapatját teljesen szétverte, őt magát fogságba ejtették 
és elhurczolták Konstantinápolyba; váltságdíjul a szultán 
Belgrád átadását követelte. Szilágyi színleg elfogadta az aján
latot, de a levélben, melyben a várkapitányt Belgrád átadására 
kellett volna utasítania, megírta, miként kaszabolják le vitézei 
a vár átvételére küldött ötszáz törököt. Mikor Murád szultán 
a rászedésről értesült, tíz darabra vágatta Szilágyit. »így 
tehát — mondja Szerémi Szilágyira vonatkozólag — a mily 
mértékben mért ő másnak, olyan mértékkel mért neki az igaz
ságos Isten V. László haláláért.« Szerinte u. is V. Lászlót Szi
lágyi Mihály a Dunába fojtotta. 

Thúry maga is kevés hitelt tulajdonít az egész elbeszélés
nek, mely naivságával inkább délszláv guszlár énekébe illik, 
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mintsem XVI. századi krónikás művébe ; idézni bizonyára csu
pán azért idézi, mert a Szilágyi és Hajmási mondának teljesen 
történeti alapon való keletkezéséről alkotandó elméletének fel
építéséhez alkalmas adatot, talál benne : t. i. azt, hogy Szilágyi 
Mihály a rigómezei csata alkalmával török fogságba jutott ~ 
a többi adatot — természetesen — teljesen elveti. 

De tulajdoníthatunk-e ezen egy adatnak több hitelességet^ 
mint a többinek, főleg ha megbízhatóbb' és az elbeszélt ese
ményhez közelebb álló krónikások erről mit sem tudnak ? Thu-
róczy pl. a rigómezei csatáról szólva, felsorolja mind a vezéreketr. 
de ezek sorában Szilágyi nevével nem találkozunk.1 

De talál Thúry fentebb említett nézetének igazolására 
kedvezőbb adatot is : az 1486-i török névtelen u. is a rigómezei 
csata elbeszélésének befejezésében említi : »Akkor (t. i. Hunyadi 
János menekülése után) a müszülmanok üldözni kezdték a 
gyaurokat ; egy másik rész pedig elfoglalta a szekérvárat és a 
benne találtakat részint kardra hányta, részint foglyokká te t te . 
Egy-két bánjukat is elfogták és Murád elé vitték. E bánok 
egyike volt egy Kara Mikhál nevű, a kit Murád szultán szabadon 
bocsátott.« (L. Török-magyarkori tört. eml. II. oszt. Török tör
ténetírók. Ford. Thúry J. 1895. I. 21.) — Ezen Kara Mikhál' 
pedig Szilágyi Mihály, kit történetírók sűrűn neveznek Niger
nek, Schwarzem&k, CVm'nak, Karának. 

De a török névtelennek — kinek minden magyar vezér vagy 
úr, akárcsak a délszláv vitézi ének előadójának : bán — ezen 
adatai aligha hitelesebbek, mint a Szerémiéi ; egy Szilágyi Mi
hály szabadonbocsátásának bizonyára oly ára lett volna, hogy 
ennek a magyar történetírásban is maradt volna valami nyoma-

Nem kell-e Szeréminek, »a népies közvélemény tolmácsa«-• 
nak,2 forrását a délszláv néphagyományban keresnünk, melylyel 
a szerb lakosságú Szeremben, Kameniczán, született és ugyan
ezen megyében Bánffy Jakab mellett káplánkodó krónikásunk 
korán megismerkedhetett és mely néphagyomány után a török 
névtelen is indulhatott ? 

A történet Szilágyi Mihálya ugyanis, ki a délvidéken sokat 
vitézkedett, a délszláv népköltészetnek egyik legnépszerűbb 
hőse lett. Gundulic Iván (1588—1683.) raguzai költő »Osman« 
czímű eposzának I I I . részében egy epizód keretében arról szól, 
hogyan örökölte a horvát-szerb-bolgár nép Orpheustól a 
dalos hajlamot ; itt megemlíti azt is, kikről szeret e nép 
leginkább énekelni és ezen hősök sorában említi »Svilojevic 
Mihajlo« bánt.3 Karadzic Vuk Stefanovic ugyan már nem hallott 

1 Cap. XIV. Schwandtner : Scriptores rerum Hung. I. 259—261-
2 Szirmyei J. Magyar írók, XII I . 220. 
3 Prosvietlit se e u njih hajó, 

Kudgod svietli sunce zarko : 
Svilojevic jos Mihajlo 
I Kraljevic junak Marko. 
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ily énekeket, de annál sűrűbben emlegetik Szilágyit az ú. n. »bu-
garsticá«-k, a XVII. és XVIII . században dalmát írók feljegyezte, 
hosszabb sorú (15 — 16 szótagos) régi vitézi énekek, melyeket 
1878-ban Bogisic adott ki.1 Szólnak pedig ezek arról, hogyan 
adta »Svilojevic Mihajlo ban« húgát János vajdának feleségül ;2 

szerepeltetik őt a rigómezei hősök sorában,3 egy pedig azt beszéli 

I el, hogyan vitézkedett és hogyan szabadult ki konstantinápolyi 
fogságából: a szultán maga elé szólította rabját és kérdezte 
tőle, ki volt ama hosszú szakállú hős, ki hattollú buzogánynyal 
cllentállás nélkül üldözte a török daliákat; Szilágyi azt feleli, hogy 
az Márk királyfi volt ; a szultán azon kérdésére, hogy ki volt ama 
hosszú bajuszú hős, ki rendre kopjára szúrta a török vitézeket, 
azt feleli Szilágyi, hogy az Bánfi Székely »sestric« (nénje fia) 
volt ; végül azt kérdi a szultán, ki volt ama merész ifjú, ki át
hatolt a török táboron, elhatolt a szultán sátráig és vagdosni 
kezdte a sátor kötelékeit ; erre felsóhajt a rab és megvallja, hogy 

j ó maga volt az, a janicsárok szemeláttára akarta felaprítani a 
szultánt. A török császár most ki akarja végeztetni rabját, de 
bátorsága jutalmául megengedi, hogy maga válaszsza a halál 
nemét, melylyel ki akar múlni ; Szilágyi azt válaszolja, hogy 
karddal : kéri a szultánt, ültesse őt paripára, köttessen tüsző-
jére kardot, de kezét köttesse hátra, így küldje ki őt a vívótérre, 
küldjön utána háromszáz janicsárt és ezek kaszabolják le őt. 
A szultán teljesíti Szilágyi óhaját, csakhogy a janicsárok restel
lenek megkötözött hőst megölni, ezért leoldják kezéről a köte
léket, kezébe adják kardját és így szállnak vele szembe ; Szilágyi 
pedig egymaga megöli mind a janicsárokat, csupán egyet hagy 
— azt is mélyen megsebezve — hírmondóul, hadd jelenthesse 
a szultánnak, hogyan végeztek janicsárai rabjával.4 

Az éneket, noha expressis verbis nem említi a Rigómezőt, 
a »Hunyadi János rigómezei csatája a régi horvát népköltészet
ben« czímű értekezésemben5 felvettem a rigómezei cziklusba, 
mert a) a többi odatartozó ének Szilágyit a rigómezei hősök 
sorában említi, b) megállapítható, hogy az énekben említett 
Márk királyfi itt Hunyadi János helyébe lépett, hiszen más régi 
horvát énekek Hunyadi Jánost rajzolják övig érő szakállal6, és a 
rigómezei csata legkiválóbb hősét, Bánfi Székelyt, ill. Székely 
János bánt, az ének úgy említi, mint az előbb említett hős (itt 
tehát Márk királyfi) nénjének fiát, holott Székely János bán 
Hunyadi János nénjének a fia ; c) az ének változataiban — 
melyek már más hőshöz fűzik ezeket a motívumokat — a rajzolt 

1 Hapo^ne njecsie H3 cTapujnx HoiiaJBHiiie npiiMopcmix 3annca. 
2 U. ott 23. é. 
3 U. ott 20., 21., 25. (ez »fekete« Mihály bánnak nevezi Szilágyit.) 

32. stb. é. 
4 U. ott 46. é. 
5 Ethnographia XXII I . évf. 
6 BogiHc id. kiad. 88. é. 
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küzdelem színhelye a Rigómező folyójának, a Szitniczának 
partja.1 — íme, a Thüry említette történetírók is tudnak arról, 
hogy Szilágyi a rigómezei csatában török fogságba esett, és ezen 
adatok is igazolják feltevésem helyességét, hogy ezen ének 
a rigómezei cziklusba tartozik. Ezen éneknek, Szerémi György 
és a török névtelen elbeszélésének ugyanis közös a forrása 
és ez a délszláv néphagyomány. A képnek, melyet énekünk 
Szilágyi Mihály merész vitézkedéséről nyújt, van történeti 
magva, csakhogy nem a Rigómezőn küzdött ily vakmerően 
Szilágyi, hanem, amint Pavic Ármin kimutatta,2 Belgrád 
felmentése alkalmával, mikor a győzelmes keresztyén had a 
török tábort is felprédálta és maga a szultán is megsebesült. 
Azt pedig, hogyan keletkezett a délszláv néphagyomány, 
mely szerint Szilágyi Mihály — noha a történet erről mit sem 
tud — a rigómezei csatában vitézkedett és foglyul esett, meg
magyarázza a horvát népepika rigómezei cziklusának alakulása : 
Hunyadi rigómezei csatája a horvát néphagyományban a XV. 
század végén és XVI. század elején oly középponttá vált, mely
ben máshol és máskor is történt nevezetes események, mint pl. 
a várnai csata, a Belgrád felmentése alkalmával kifejtett hős
ködés, a mohácsi vész és más küzdelmek emléke concentrálódott, 
•és Hunyadi János korának nevezetes hősei mind szerepet nyer
tek, így Szilágyi Mihály is. Tudott a nép Szilágyi Mihály egy 
fogságáról is, melyből kiszabadult, t. i. arról, melybe őt Mátyás 
király vetette volt ; ennek emléke pedig a néphagyományban 
olykép módosult, hogy az esemény a rigómezei csatához fűző
dött , és hogy ebből a fogságból Szilágyi kiváló hőshöz méltóan 
szabadult. A fogság helyéül és a szultán székhelyéül énekünk 
Konstantinápolyt említi, noha a rigómezei csata idején a szul
tán még Drinápolyban székelt, és talán nem véletlen a talál
kozás, hogy Szerémi is, a szendrei névtelen is ezen anachro-
riismusba esik. 

Tehát az, a mit Thúry József történet gyanánt említ, t. i. 
hogy Szilágyi Mihály a rigómezei csata alkalmával valóban 
török fogságba esett, melyből valami módon kiszabadult, nem 
színtörténet, hanem délszláv néphagyomány, melyet a Zrinyi 
Péter feljegyzésében3 reánk maradt »bugarsticá«-ban költőüeg 
kialakítva találunk. Tud ezen régi ének arról is, a mit a szendrői 
névtelen műve, sőt némi módosítással Szerémi is említ, t . i. 
hogy Szilágyi ezen kalandja alkalmával sok törököt ölt meg. 

1 U. ott I O I . é., Vuk, CpncKe Hap. njecMe. II . k. 1845. S2- é. ; 
Mat. Hrv. »Hrv. nar. pjesme« I. 1. 60. é. 

2 »Dvije stare narodne pjesme«, Rad Jugoslav, akad. XLVII. 
93—120. 1. 

3 Fiedler a bécsi cs. titkos levéltárban Zrinyi Péter iratai között 
találta és közlés czéljából átengedte Miklosich Ferencznek, 1. : Slavische 
Bibliothek, 1851. 259. 1. és Volksepik der Kroaten, Denkschriften der 
kais. Akademie d. Wiss. Phil. hist. Kl. XIX. Wien, 1870. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXV. 'Ä 
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Azon körülmény, hogy a csángó monda és székely ballada-
egy Szilágyi Miklóst emleget, ne késztesse a kutatót arra, hogy 
egy XVI. századi vagy egy 1408 körül szereplő Szilágyi Miklóst 
keressen a monda hősében : egy-egy népköltési alkotásban idővel 
nemcsak a hős keresztneve változhatik meg, — egy szerb vitézi 
ének pl. Jurisié Miklóst Jankónak nevezi l — hanem egy-egy tör
téneti hőshöz fűzött motivumok is idővel egészen más hősökre 
ruházódnak: a mit a délszláv népi epikusok egykoron Szilágyi 
Mihályról énekeltek, azt idővel »Banovic Sekulá«-ra2 vagy »Ju
daic Jankó «-ra ruházták. 

* # * 
A magyar monda szerint a fogságban sínylődő keresztyén 

hősbe beleszeret a szultán leánya; házasság ígérete fejében ki
szabadítja, vele menekül és nejévé lesz. 

Ezen thema a délszláv népköltészet egyik leggyakrabban 
feldolgozott tárgya és — mint Kuzelja Zenon3 és részben 
Hermann An'al4 kimutatták — internationalis, az európai 
népek költészetében nagyon elterjedt motivum. 

A themának délszláv változatait Maretié Tomislav 5 három 
csoportba osztja, jellemezve minden csoportnak legjellegzete
sebb délszláv típusát. Az első csoport jellegzetes idegen típusa 
a Gesta Romanorum egyik elbeszélése (1. Oesterley-íéle kiadás 
278. 1.), mely szerint egy ifjú egy királynak fogságába esik, és a 
király oly nagy váltságdíjat követel érte, hogy atyja nem vált
hatja ki, de a király leánya megsajnálja az ifjút, gyakran elnéz 
ablakrostélyához, beleszeret és megígéri neki, hogy kiszabadítja, 
ha őt nőül veszi; az ifjú elfogadja az ajánlatot, a leány kiszabadítja 
és nejévé lesz. — A csoportnak legjellegzetesebb délszláv típusa a 
Vuk közölte PoncTBO H sieHHßöa JaKH^ka EÜTeBaHa6 (Jaksics István 
rabsága és házassága), melyre még visszatérünk. — A második cso
portnak jellegzetes képviselője az a délszláv ének, mely Márk 
királyfinak és az arab aga leányának históriáját nyújtja 7 : Márk 
királyfit egy arab aga fogságba ejtette ; a sínylődőt megsajnálta 
az aga leánya, ellátogatott hozzá, belészeretett, megígértette vele,, 
hogy nőül veszi, kiszabadította és vele menekült ; útközben,, 
mikor már virradt, s Márk látta a leány fekete arczát, meg
utálta és — egyes változatok szerint — megölte, mások szerint, 
mikor a leány a víz partjára ment, hogy megmosakodjék, hűtlenül 

1 Vuk id. gyűjt. I I . 52. é. 
2 »Car Lazar i Sekula« Mat. Hrv. : Hrv. nar. pjesme I. 1. 60. é. 
3 YropCKHH KOpOJIb M a T B l H E o p B I H B CjaBHTICKlH yCTHlft CJIOBeCTHOCTH.-

y ABBOBI. 1906,. 100—120. 1. 
4 Ujabb adalékok a Szilágyi és Hajraási-féle thémához. KisL 

Társ. Évlapjai. Üj folyam 24. 134. s köv. lk. 
5 »Nasa narodna epika.« U Zagrebu 1909. 229—232. 1. 
6 Id. gyűjt. II . k. 95. é. 
7 Régibb alakját közli Bogisi6 id. kiadás 5. é., újabb alakját Vuk 

id. gyújt. I I . 64. é. 
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elhagyta. Ezen csoportot Halanszki M. (JOaíHoaiaBimciJi 
CKa3ama o KpaieBHÍiii MapicB BapinaBa I. 447. s köv. 11.) 
visszavezeti a X. századi bizanczi elbeszélésre, melynek hősei 
Digenes és Akritas, és kimutatja, hogy ennek a bolgárban 
korán akadt fordítója. — A harmadik csoportnak legjellegze
tesebb darabja a Vuk közölte SKeHHAÖa CTOJaHa JaHKOBHka 
(»Jankovics Szilárd házassága«),1 melynek sok motivuma élén
ken emlékeztet a német néphagyományon alapuló Waltharius 
manu fortis históriájára : Jankovics Sztojan áhítozik Musztaj 
bég húgára, a szép Haj kunára ; egyszer vadászat alkalmával 
elfogja őt a bég, megkötözteti és hazaviszi börtönbe ; Hajkuna 
látta a keresztyén hőst, belészeretett, érintkezésbe lép vele, 
megnyeri tőle az ígéretet, hogy nőül veszi, kiszabadítja és sok 
kincset magukkal vi ve, menekül vele ; útjukban megpihennek ; a 
hős szemére álom nehezedik, Hajkunának ölébe hajtja fejét és 
elalszik ; a leány azonban nem mer elaludni, mert fél az üldö
zőktől ; csakhamar meg is érkezik a bég üldöző csapatja, 
s Hajkuna felkelti a hőst ; ez elrejti a leányt az erdőben, hogy ne 
lássa a bekövetkező nagy vérontást, és szembeszáll az üldözőkkel; 
valamennyit megöli, magát a béget is legyőzi és megkötözve 
haza küldi ; most már zavartalanul folytatja útját Hajkunával, 
kit nőül is vesz. 

Noha a második és harmadik csoport tagjaiban is lépten
nyomon akadunk oly helyzetekre, melyekre a magyar monda, 
de főleg a szendrei névtelen feldolgozása emlékeztet, mind
amellett a Szilágyi és Hajmási monda, a fentebb kiemelt 
motívum tekintetében, legközelebb áll az első csoportba tar
tozó délszláv alkotásokhoz, melyeknek legjellegzetesebb típusa 
az említett POHCTBO JasniHÍia HÍTeBaHa: a Jaksic-testvérek, 
Dömötör és István, Belgrád kapitányai; a vár ostroma alkal
mával Dömötör kimenekül, István azonban török fogságba esik 
és Konstantinápolyba kerül ; a deli hős megtetszik a szultánnak, 
a ki Boszniát, a nagy vezéri méltóságot és leányát ígéri oda neki, 
ha törökké lesz ; de Ir'ába ; a mi a szultánnak nem sikerült, azt 
Cuprilic nagyvezér jó bánásmóddal akarja elérni; de mikor 
ezen kísérlet is kudarczot vall, átveszi az ifjút a novipazári 
pasa, hogy fogsággal, éhséggel és szomjúsággal megtörje ; 
egy évi gyötrés után elküldi hozzá szép leányát, Hajkunát, 
feledtető vízzel, melynek az a varázshatása van, hogy az, ki 
megízleli, rögtön elfelejti vallását és hozzátartozóit ; Jaksié István 
elutasítja a kínált vizet ; Hajkuna azonban szerelemre gyúlt 
a rab iránt és felajánlja neki szerelmét ; mikor azonban a keresz
tyén hős hivatkozással arra, hogy török leány szerelmét elfogadnia 
bűn lenne, elutasítja a szép Hajkunát, ez hajlandónak nyilat
kozik, hogy azon esetre, ha István »igaz hitére felfogadja«, hogy 

1 I I I . 21. é. 
s* 
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vele menekül és »hites szerelmévé« teszi, kiszabadítja őt és 
Belgrádban megkeresztelkedik ; István elfogadja az ajánlatot 
és a megbeszélt terv szépen sikerül. 

Az ének cselekvénye eredetileg kevésbbé bonyolult lehetett, 
mert összes változataiban sokkal egyszerűbb : a török hitre 
való áttérésnek háromszor való megkísérlése teljesen hiányzik 
bennök, mint a hogy a magyar mondában sincs szó erről ; 
majdnem mindenik változat más hőshöz fűzi a lényeges motívu
mot : a Vraz Stanko közölte szlovén ének x Mátyás királyhoz 
és Máriához, a szultán leányához, egy Kukuljevic Iván közölte 
változat 2 Zrínyi bánhoz és ugyancsak a szultán leányához, egy 
Bogisic közölte bugarstica3 Ohridai Milos bánhoz és Bánfi 
Székely nénjéhez. A Kukul]evié-féle ének hőse nős és útközben 
aggódik a szultán leányának tett ígéret miatt, de hazaérve, hallja, 
hogy nejét, ki őt visszavárta, nemrégen eltemették ; a Vraz-íéle 
énekben is Mátyás király nős és nem a maga számára viszi haza 
a szultán leányát, hanem ugyanily nevű öcscse számára. 

Hogy az említett alapthemát feldolgozó csoportok közül 
ez az elsőnek jelzett a leggazdagabb, annak magyarázatát abban 
a körülményben is kereshetjük, hogy a délszláv néphagyomány
ban már a legrégibb időben is, melyre írásbeli feljegyzések vezet
nek, valóságos történet gyanánt találunk ily eseményt említve : 
Kacic Miosic András (1702—1706) a legrégibb horvát krónikás, 
a diocleai pap (pop Dukljanin) nyomán, ki a XII . században 

1 Narodne pésni ilirske, Zagreb, 1839. 22. 1. — Az éneket Grün 
Anastasius (Volkslieder aus Krain, Leipzig, 1850.) németre fordította, 
ezen átültetés nyomán pedig Prém József magyarra (Mátyás király 
a krajnai népköltészetben, Mátyás király emlékkönyv, Budapest, 1902. 
237—241. 1.). 

2 Pjesme s dodatkom narodnih pjesama puka hrvatskoga, Zagreb, 
1847. 142. 1., magyar fordítását 1. Ethnographia XXII . 42—43. 1. »Zrínyi 
és a császárleány.« Az éneknek, melyet feljegyzője egy ogulini »haj
dúk «-tói hallott, sok aprólékos motívuma is nagyon emlékeztet a szendrei 
névtelen históriájára ; legfeltűnőbb az, hogy a menekülők Konstanti
nápoly kapujánál az őröknek azt mondják, hogy Szófiába, tehát Bolgár
ország fővárosába sietnek ; ezen adat támogathatná Toldy Ferencinek 
azon feltevését, hogy a szendrei névtelen feldolgozásában emlegetett 
Nagyszombat az egykori bolgár főváros és Nagyszombat szláv nevének 
összetévesztésére vezethető vissza ; a két ének meglepő hasonlóságából 
határozottabban következtethetnénk a szendrei névtelen forrására, ha 
az ének nem Kukuljevic, hanem régibb és tárgyilagosabb gyűjtő fel
jegyzésében maradt volna reánk, de így kritikával kell fogadnunk az éne
ket : Kukuljevic 1847-ben még lelkes illyr s Kollár Jánosnak rajongó híve 
volt és az egész szlávság ethnographiai egységét is igyekezett bizonyí
tani ; a nép között járva, kereáte, hogy találhatók-e a horvátság nép
költészetében u. a. motívumok, melyekről a tót nép énekel; nem lehe
tetlen, hogy a tót népköltési alkotásnak hitt Szilágyi és Hajmási históriá
já t is kereste és az ogulini »hajduk«-nak el is mondotta annak tartalmát, 
a »hajdúk« pedig — mint ahogy ezt ügyes délszláv énekeseknél gyakran 
tapasztaljuk — a hallott új motivumokat is belefűzte egy régebben ismert 
énekbe. 

3 Id. kiadás 28. é. 
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élt,1 történeti valóság gyanánt prózában, majd pedig verses fel
dolgozásban a következő eseményt beszéli el. Vladimir dalmát 
királyt Sámuel bolgár király tömlöczbe vetette ; Kosara, Sámuel
nek jólelkű s istenfélő leánya, ki sok jót tett a szegényekkel, 
nagyon megsajnálta az előkelő foglyot, élelmet vitt neki és 
szerelemre gyúlt iránta ; ezért egy alkalommal elment édesatyja 
elé, letérdelt és kérte, hogy adja őt feleségül Vladimirhez ; Sámuel 
király, noha máskülönben kőszívű és haragos ember volt, tel
jesítette leányának kérését : kivezettette Vladimírt a börtönből, 
királyi díszbe öltöztette, visszaadta neki országát és össze
házasította őt Kosarával.2 

Hogy mennyi ezen elbeszélésben a történeti valóság és 
mennyi a költött elem, az nem állapítható meg ; bizonyos azon
ban az,hogy »pop Dukljanin«, mint jó Anonymusunk is, nemtörté
neti feljegyzések, hanem a néphagyomány nyomán írta meg 
krónikáját, a thema pedig a délszláv népköltészetnek egyik leg
kedveltebb tárgya lett, és motívumait az énekesek az idő folya
mán más és más népszerű hősök nevéhez fűzték ; nem lehetetlen, 
hogy a XVI. században az akkor népszerű Svilojevic Mihajlo 
bánhoz is. 

* * * 

A magyar Szilágyi és Hajmási monda egyik lényeges motí
vuma még a két kenyeres pajtásnak, kik közül az egyik nős, 
családos, viszálya a leány birtokáért. 

Ezen thema pedig nem kevésbbé gyakori a délszláv nép
költészetben, mint a fentebb ismertetett. 

Néhány ily alkotást már magyar fordításban is ismerünk : 
Székács József átültette a »Milan és Dragutin«-t,3 Hermann 
Antal pedig a »Mujo és Alija«-t.4 Az elsőben a thema kiala
kítása még távol áll a magyar monda ezen motívumától: az 
egyetértő testvérek közül az egyik, Milán, megnősül, bármennyire 
is óvta őt ezen lépéstől Dragutin, aggódva, hogy a nő miatt 
viszály fog támadni köztük ; Milán neje csakugyan azt követeli 
férjétől, hogy ölje meg Dragutint. Már közelebb áll Szilágyi és 
Hajmási viszályához a Mujó és Alijáé : az egyetértő testvérekhez, 
mikor vadászat alkalmával egy fenyőfa alatt megpihennek, jön 
egy tündér leány ; Alija nőül akarja venni a leányt, de Mujo is 

1 Krónikáját kritikailag ismertette Racki Ferencz, Kajizevnik I. 2. 
199. s köv. 11. 

2 »Razgovor ugodni«, Zágráb, Hartmann-féle kiadás 34—^j. f. 
3 Id. m. II . kiadás. O. K. 574—576. sz. 184. 1. 
* Id. ért. Bpesti Szemle 55. k. 284. s köv. lk. Németre fordította 

Franki L. A. Gusle, Serb. Nationallieder, Wien, 1852. 24—27.1., Kapper 
Siegfried Die Legenden der Serben, Westermanns Monathefte I. 572— 
573. »Die Freunde«. Az eredetieket 1. Vuk id. gyűjt. I I . 10. és I I . é. — 
Ide tartozó horvát énekek Kurelacnál: »Jacke« 150., 187. é., 150. é. ; két 
testvér csatából tér vissza egy zsákmányul ejtett leánynyal, a kire az 
idősebb testvér is, noha nős, családos, igényt tar t és megöli öcscsét. 
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— noha nős — tart reá igényt ; az így támadt viszályban Mujo 
megöli Aliját. 

Mindkét éneknek sok a figyelemreméltó változata ; néhá
nyat közülök ismertet Hermann Antal; legfontosabbak azok, 
melyek a leány vagy asszony miatt támadt viszályt a Jaksic-
testvérekhez fűzik; ilyenek a Vuk közölte /Jnoóa JaKnraha 
(A Jaksicok viszálya) és OneT ( = ismét) ^noöa JaKimiiia ; 1 a 
magyar monda motívumához legközelebb álló »Mujo és Alija« 
motívumait már egy »bugarstica« is a Jaksic-testvérekhez fűzi ;2 

ebben mindkét testvér nőtlen ugyan, de az éneknek újabban fel
fedezett változatában 3 az idősebb testvér nős és családos. 

íme, a délszláv néphagyomány a magyar Szilágyi és Haj-
mási mondának összes alapmotívumait szereti a Jaksic-testvérek
hez fűzni. A Jaksic-testvérek történeti személyek : István és 
Dömötör, a később megmagyarosodott család ősei, 1459-ben 
átjöttek Szerbiából, Mátyás királynak szolgálatába állottak és 
harczaiban tanúsított vitézségük jutalmául Csanád megyében 
birtokot kaptak ; főuradalmuk Nagylak volt. Novakovic Stojan 
behatóan ismertette a beköltözött Jaksié-család sorsát és 
kimutatta, hogy mindabban, a mit a néphagyomány e 
testvérekről tud, vajmi kevés a történeti valóság, és ha egyik
másik Jaksic-ének motívumának van is valamelyes történeti 
magva, azt többnyire nem a Jaksiéok, hanem a Brankovicok, 
Szilágyi vagy más hős életében találjuk; feltűnő, hogy a néphagyo
mány következetesen nekik tulajdonítja a belgrádi kapitányságot, 
vagyis azt a méltóságot, melyet Szilágyi Mihály viselt.4 

Nem lehetetlen, sőt valószínű, hogy a délszláv néphagyo
mányban a Jaksicok a belgrádi kapitánysággal az egykoron 
oly népszerű »Svilovejevic Mihajló bán «-tói, mikor ennek neve 
feledésbe kezdett merülni, ama motívumokat is örökölték, 
melyek egykor az ő nevéhez fűződtek. Ennek valószínűségét 
Jifi Korák is hangoztatta.5 

Az eredmények tehát, melyekre a Szilágyi és Ha :mási 
mondához fűzött kérdésekre vonatkozólag a délszláv néphagyo
mány vizsgálata vezet, röviden összefoglalva a következők: 

a) A magyar monda Szilágyija azonos a történet Szilágyi 
Mihályával, de az elbeszélt cselekvénynek történeti alapja nincsen. 

b) A magyar mondának minden lényeges motívuma megvan a 
délszláv népköltészetben ; oly módon egybefűzve azonban, mint a 
magyar mondában, reánk maradt délszláv népköltési alkotásokban 
nem találjuk ; ez az ügyes egybefűzés valószínűleg a magyar nép
hagyomány alkotása, de nem lehetetlen az sem, hogy megvolt 
egy XVI. századi délszláv népköltési alkotásban is. 

1 Id. gyűjt. I I . 98. és 99. é. 
2 Bogisi6 id. kiadás 43. é. 
3 Mat. Hrv. id. gyűjt. I I . 1. 108. é. 
4 IIocjieAHH BpaHKOBiihn, AeTonHC MaTime CpncKC 146—148. f. 
5 Archiv für slav. Philologie X X X I I I . 1911. 274—277. 1. 
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c) Az alapmotívumok internationálisak, de a délszlávság-
nál is régiek és sűrűn nyertek feldolgozást, idővel más-más 
hősökhöz fűződtek; valószínű, hogy a XVI. században Szilágyi 
Mihály nevéhez kapcsolódtak, kinek örökébe a XVII . századtól 
kezdve a Jaksic-testvérek lépnek ; egyikükre ruházódik Hajmási 
szerepe. 

d) A magyar mondának és délszláv néphagyománynak ezen 
találkozása nem lehet a véletlen műve, hanem amaz ennek hatása 
alatt keletkezhetett. 

Hogy inkább a délszláv néphagyománynak tulajdonítsunk 
hatást a magyar monda keletkezésére, ne pedig a magyarnak 
a délszlávra, azt több körülmény ajánlja : 

a) Polyglott vidéken, hol a magyarság érintkezik a dél-
szlávsággal, tapasztalhatjuk, hogy a magyar könnyen tanulja 
meg a délszláv nyelvet, a horvát és szerb nép pedig a magyart 
nagy ritkán és nagy nehezen ; nyelvünket a délszlávság körében 
csakis kultúrintézmények terjeszthetik, ezek is a nagy fáradsághoz 
viszonyítva nagyon csekély eredménynyel; a magyarnak 
nagyobb és a délszlávnak csekélyebb fogékonysága idegen 
nyelv elsajátítása iránt bizonyára már régi vonás ezen népeknél. 

/?) Népköltészetünkben, főleg a XVI. században, sűrűbben 
érezzük a délszláv népköltészet hatását, mint a délszlávban 
a magyarét. 

y) A délszláv népköltészetet a litterátusok nem nézték le oly 
módon, mint sokan a magyart ; nemcsak horvát-dalmát írók, 
kik pedig a fejlett olasz irodalom hatása alatt állanak (pl. Hekto-
rovic, Gundulic), szólnak róla a legmelegebb elismerés hangján és 
több darabját még feljegyzésre is méltatnak (Matthei György, 
Dorotic Ignácz, Betondié József, Zrínyi Péter), hanem idegenekre 
sem téveszti el hatását 1 , s XVI. és XVII . századi magyar írók 
is (a semptei névtelen, Ráskai Gáspár, Balassa Bálint, gr. Zrínyi 
Miklós) szívesen merítenek belőle tárgyat vagy vesznek át tőle 
motívumokat. 

e) A »poéta«, kinek »ő verseiből« a szendrei névtelen dolgo
zott, vagy délszláv éneket, vagy pedig délszláv hatás alatt 
keletkezett magyar mondát dolgozhatott fel. 

f) A feltűnő hasonlóság, mely a Hermann Antal ismertette 
délszláv és erdélyi magyar, oláh, szász és czigány énekekben 
jelentkezik, közös forrásra vezetendő vissza ; valószínű, hogy 
a közös forrás a délszláv népköltészet, melynek az oláhra való 
hatásával sűrűn találkozunk s ezt a hatást a gör. kel. tanítóknak 
és papjelölteknek szerbek között való nevelése is nagy mérték
ben előmozdította. 

DR. SZEGEDY REZSŐ. 

1 Jagic V. »Grada za slov. narodnu poeziju« Rad Jugoslav, akad. 
X X X V I I . 1876. 33. s köv. 11. 


