
SZILÁDY ÁRON. 

Felolvastatott a M. T. Akadémia összes ülésén, 1939. febr, 27-én. 
(Első közlemény.) 

1937. november hó 3-án múlt száz éve, hogy Szilády Áron 
Ságváron megszületett. 

Irodalmon kívüli életéről, sajnos, nagyon keveset tud a 
világ. Kortársai, barátai még előtte haltak el és semmit sem 
hagytak hátra róla ; ő maga viszont legkevésbbé törődött a 
saját viselt dolgainak megörökítésével. Mindössze egy rövid? 
pár adatból álló önéletrajzi vázlat maradt utána, és egy-két 
fölöttébb r i tka egyéni természetű megjegyzés a műveiben. Azután 
egyébként sem volt közlékeny ; az emberek közül keveset bocsá
tott magához, és mint Ravasz László szépen mondja, «ember
arcát» csak legszűkebb környezete, csak a családja láthatta. 
Az irodalomtörténetnek azonban így sincs oka panaszra. Az a 
Szilády Áron, akibez a tudománynak köze van, megírta képét 
műveiben. Amit magából, elviendőnek tartott , elvit te; amit 
életéből megőrzendőnek hitt — gondolatait, felfedezéseit — 

.kedves nemzetére hagyta irataiban. 
* 

Tudvalevőleg református papi családból származott. Apjar 
László, halasi fi, kiváló műveltségű ember, jónevű egyházi író 
és feles szónok, előbb a ságvári, 1848-tól 1862 nyaráig a halasi 
gyülekezetnek volt a lelkésze. A leendő tudós szintén papnak 
készült. Halason elvégezte a gimnázium alsó osztályait, .Nagy
kőrösön a két felsőt, Debrecenben a teológiát. Vas-szorgalmú,, 
nagy emlékezőtehetséggel megáldott fiú volt és valódi nyelv
tehetség. Még Halason megtanult franciául, Kőrösön németül 
és angolul, ezenkívül Tomori Anasztáz biztatására hozzáfogott 
a törökhöz. A magyar irodalomból Arany János volt a tanára. 
A nemzeti irodalom ó- és középkorát Toldy Ferenc kétkötetes 
munkájából, a többit a tanár által szerkesztett scriptumból 
tanulták. A súly az olvasmányra, a szemelvények fejtegeté
sére esett; közben a mester, saját szavai szerint, a növendé
keket «begyakorolta a régi nyelvbe a Zumtuchelioi kezdve a 
mohácsi vészig.» Szilády élete alkonyán is szeretettel Őrizte 
ezeknek az irodalomtörténeti óráknak az emlékét. 

Debrecenben az olasz és holland nyelv elsajátításán fára
dozott, egyébként teljesen Lugossy József hatása alá került.. 

Irodalomtörténeti Közlemények. L. 1 
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A professzor nagy polihisztor, orientalista, nyelvész volt, és 
romantikus lelkű ember; rajongott a nemzeti nyelvért és a 

N magyar antiquitásért ; lelkes híve volt Horvát Istvánnak, 
Körösi Csorna Sándornak — ez utóbbi az eszményképe — és 
szenvedélyesen szerette a régi könyveket. Abban az időben a 
héber nyelvet tanította, de a halasi pap fiából nemcsak jó hébert, 
hanem nyelvészt és orientalistát is akart faragni. A fiatal teo
lógus nagyrészt tőle kapja magyar nyelvészkedő elveit s az ő 
buzdítására és részben vezetése alatt foglalkozik az ótesta-
mentom nyelvén kívül az arabbal, perzsával és a törökkel 

A nehéz tanulmányok nem voltak időszerűtlenek. Az Aka
démiában a század ötvenes éveinek közepén már szó esett egy 
tárikh-jegyzékről. A lajstromot Repiczky János terjesztette elő, 
és a történelmi osztály elhatározta néhány benne foglalt műnek 
a kiadását. Előre lehetett látni, hogy a magyar történettudo
mány nem hagyhatja számon kívül a török irodalmat, a keleti 
forrásokat, s a debreceni professzor nagy messzeségek és köze
lebbi századok magyar titkainak megfejtését várta az orien
tális irodalmak termékeinek ismeretétől, és tanítványában lát ta 
a jövő elhivatottját, vagy legalább is az elhivatottak egyikét, 
akik a nagy feladatot meg fogják oldani. 

Maga a húsz éves «szép szál legény» szintén ilyen álmokkal 
indult 1857/58-ra Konstantinápolyiba és Kis-Ázsiába, 1858/59-re 
a göttingai egyetemre, tanulmányai kiszélesítésére. Kitől mit 
tanult , nincs róla emlékezet. A gyér források mindössze annyit 
mondanak, hogy hazatérte után Gödöllőn, Ómoravicán, Nagy
kőrösön káplánkodott, 1862 második felében elhunyt atyja 
helyettese volt Halason, végre a következő év elején ugyanott 
rendes lelkésszé választották. Ideje akadt elég; az irodalom 
művelésére adta magát. Már 1860-ban közzétett az Uj Magyar 
Múzeumban egy részletet a Sahnáméhól (Szám és Zál) és egy 
másikat 1862-ben Arany János Szépirodalmi Figyelőjében, a 
Bárzonáméból. A következő három évben ugyancsak Arany 
Koszorújában lát világot tőle négy török népdal és Szádi hat 
dalának fordítása, tizenegy költemény az Antara élete című 
arab elbeszélésből, négy szemelvény a perzsa Dsami és hét 
Hafiz dalaiból. Az illetékesek tetszéssel fogadták a keleti köl
tészet átültetett virágait. Toldy Ferenc azzal a megjegyzéssel 
bocsátja közre a Szám és Zált, hogy «finom s valódi költői 
érzéssel, meglepő könnyűséggel, biztossággal és nem elegancia 
nélkül» van fordítva. Dicséri, hogy a fordítás megtartotta, de 
meg is magyarosította az eredeti ritmusát azzal, hogy a sorokat 
metszettel két-két félre osztotta. Végül buzdítja az írót, folytassa 
Firduszi fordítását, «s ne tántorodjék vissza a pályától, m e l y . . . 
i l y szerencsés képesség mellett a kitörésnek nem hervadandó 
koszorúkat ígér.» Arany szintén megjegyzést fűz a Bárzonámé-
xészlethez: «Ismertető tisztünknek vélünk eleget tenni, h a . . . 
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«e szemelvényt közöljük, melyet derék fordítónk, ki már a 
Sahnámé egyes részeivel is diadallal küzdött vala meg, az 
eredeti perzsából az eredeti mértékben ily sikerrel tet t át 
magyarra.» A többihez nem irtak méltatást, de természetesség, 
lendület, költőiség és ritmus dolgában a harminckét lírai vers 
fordítása sem igen marad el az eposz-részletek mögött; ezek a 
szerelmi dalok a maguk hetvenéves köntösében még mindig 
üdék és élvezhetők. Utóbb, 1867-ben, a Budapesti Szemlében 
egy német könyv ismertetése kapcsán még gyarapodott a számuk 
néhány példával, amelyet a német szövegtől eltéregetve, Szilády 
maga válogatott ki az arab eredetiből. Általában szeretett 
mindent az eredetiből, a forrásból meríteni, de legfontosabbnak 
tartotta ezt a keleti költemények körében. Az orientális köl
tészet néki nem pusztán költői anyag, amelyet a közönséggel 
meg kell ismertetni, vagy alkalom, hogy formáiból exotikus 
verstechnikát tanuljon. Sziládynak a keleti költészet rejtelmes 
világ, ahol esetleg olyan dolgok lappanganak, amelyeket mul
tunknál fogva nekünk kell napfényre hoznunk, mivel csak 
magyar szemmel lehet őket észrevenni és megfejteni. Ezért 
tartja fontosnak, hogy ne nyugati fordítók közvetítésével fér
kőzzünk hozzájukjhanemközvetlensajátforrásaikbóligy ekézzünk 
megismerni. Szépen mondja, hogy «nyugat költői virágainak 
il latát el-ellebbenti hozzánk, sőt magvait is szórja közénk a 
-szellő ; kelet felől azonban alig kaphatunk egyebet annál, 
melyből a magvat már nyugaton kicsépelték mások, — pedig 
ex fonte dulcius.» 

Azonban nem állapodott meg a Keletnél, az esetleges föl
fedezések reménye az északi atyafiak népköltészetére szintén 
ráterelte figyelmét. 1867 végén Mokonainh epikája című tanul
mányt olvasott fel a Kisfaludy-Társa s ágban a Kalevipoegröl 
és a Kalevaláról. Szeretett volna valami olyast találni, ami 
észtnek, finnek, magyarnak ősi, közös nemzeti öröksége, de 
hiába. A rokonok népköltészetének alakjait, írja, «nem ismer
hetjük olyanoknak, melyekkel valamikor testvéri szeretetünk 
ártatlanságában együtt báboztunk volna» ; amijük van, nem 
nemzeti, hanem általános emberi, csakúgy, mint a mi meséink. 
A dolgozatnak érdeme, hogy a népi szövegek pontos és hamisí
tat lan közlését követeli; legfontosabb benne mégis a Kalevipoeg 
tartalmának ismertetése, és ebben az a körülmény, hogy a mon
dáknak azokat a részeit, amelyek az észt nép száján is verses 
alakban élnek, «némi rímekbe szedve», azaz többé-kevésbbé 
rímes nyolcasokban tolmácsolja. Az egyszerű, mesterkéletlen 
sorok művészien szólaltatják meg a népköltés hangját, s egyben 
utolsó nyilvános jelentkezései műfordító tevékenységének. Toldy 
buzdítása még ösztönzi ugyan, legalább is sokat fárad Firduszi 
fordításával és számos szép részletet átplántál belőle — csak
hogy a terjedelmes kézirat megmarad kéziratnak és hagyatéknak. 

1* 
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Több új eredménnyel jár t orientális munkásságának sze
rényebb, prózai ága : a török hódoltságból i t t is, ott is meg
maradt török oklevelek és egyéb iratok gyűjtése és tolmácsolása» 
Ez a tevékenység már jórészt a M Tud. Akadémiával és a 
Töröh-magyarkori történelmi emlékekkel van kapcsolatban. Re-
piczky még 1855-ben meghalt, Vámbéry 1861 július havában 
elbúcsúzott; az Akadémiának a hatvanas évek elején nincs orien
talistája, aki a török történelmi emlékek kiadására vállalkoz
hatnék. Toldy Ferenc, Arany János, Szász Károly Sziládyra 
irányította a figyelmet, s az alig huszonnégy éves fiatalember 
1861. dec. 20-án bejutott a levelezőtagok sorába. Nem csalódtak: 
benne. Az új tag — Szilágyi Sándorral együtt — nagy buzgó
sággal és hozzáértéssel lát hozzá a Turcica első osztályának 
szerkesztéséhez. Százait gyűjti össze, fordítja le vagy revideálja^ 
a Duna-Tisza közén, Cegléden, Dömösön, Halason, Nagykőrösön, 
Szegeden közgyűjteményekben vagy magánosoknál megmaradt 
török írásoknak, okleveleknek, deftereknek. Közben, 1868-ban,. 
magyar vonatkozású török források után kutatva, átvizsgálja 
a bolognai Marsigli-gyüjteményt. Végre 1871-ben rövid érte
kezést mutat be az Akadémiában a defterek olvasásának nehéz
ségeiről, a számadások történelmi értékéről, a bennük előforduló
helynevek nyelvészeti hasznavehetőségéről, s az egészet meg
szerzi négy ujabb defter közreadásával. 

Ismeretlen adatoknak hosszú sora került napvilágra ezek
ben a munkálatokban. A fölfedező mégsem volt megelégedve. 
Nagyobb dolgokra vágyott : a bécsi udvari könyvtár 113 török: 
kódexének a feldolgozását forgatta fejében, okleveleken, defte
reken, apró adalékokon fölül írók, történelmi munkák vizsgá-
lását és hozzáférhetővé tételét, a magyar-török atyafiságot.. 
Évtizedeken át izgatják ezek a dolgok. Még 1887-ben is Thúry 
Józsefet, Vámbéry fanatikus hívét és követőjét azzal a meg
okolással választatja halasi tanárrá, hogy „ne legyen kénytelen 
felhagyni a török-magyar rokonság tanulmányozásával", s azután, 
évek múlva, úgy emlékezik a korán elhalt tudósról, mint akii 
„folytatója volt annak, amit ő kezdett álmodni." 

A folytatás: a Török-magyar történelmi emlékek második 
osztálya, a Török történetírók, amelynek két első kötete közül 
az egyik 1893-ban, a másik 1896-ban látott napvilágot. A halasi 
pap más szerepre volt hivatott, nem arra, hogy álmait és ábránd
jai t kergesse. Más szerepre és más fölfedezésekre. 

* 
A hatvanas és első hetvenes évek Sziládyjának egyéb-

tekintetben is a Lugossy József szelleme az irányítója. A fiatal 
versfordító jónak látja a nyelvészet terén szintén bemutatkozni, 
1861-ben Hasonlatok címmel indítványt tesz közzé a Magyar 
Nyelvészet VI. kötetében. „Családító nye lvész iü l azt ajánlja,, 
hogy „a honi nyelvészet terén feltűnt két józan irány" halad-
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jon egymásra támaszkodva. A szócsaládosítás munkája ne szorít
kozzék pusztán a magyar nyelv területére ; kívánatos, hogy 
azt az összehasonlító nyelvészek a rokonnyelvekre is kiter
jesszék. Az i t t is, ott is nyert eredményeket Össze lehet majd 
vetni egymással és a családokból nem lesz nehéz a hangvál
tozások törvényeit levonni. 

A felhívásra Budenz József felelt a Nyelvészet ugyanazon 
számában. A válasz szerencsés elemző készséggel fejti ki, hogy 
a családosítás csupán végső célja lehet a nyelvészetnek, kiinduló 
pontnak ellenben nem használható ; de az indítványozót nem 
tudta meggyőzni. Szilády 1862. november 10-éh, akadémiai 
székfoglalójában— címe: Nyelvészkedésünk ezélja és eszközei — 
de később is visszatér a teendők kérdésére. A székfoglaló csaknem 
teljes egészében Hunfalvyék ellen irányul. A szerző nem sze
retné, ha nyelvünk valamely „tökéletesebb" rokonnyelv korlá
tozd gyámsága alá kerülne: ha, például, Hunfaivy Pál és Budenz 
kívánsága szerint a régi írókra és a törökségre való hivat
kozással föltámasztanák a válás igeragozást. A rokonnyelveket 
szerinte is tanulni kell, hogy az egyes nyelvek fejlődését jobban 
megérthessük, de hangsúlyozandó, hogy ezek a dolgok pusztán 

: a magyarból, hasonlítás nélkül is megérthetők. Azután külö
nös figyelmet érdemel, hogy minden nyelvben az emberi ész 
nyilatkozik ; a nyelvben tehát nemcsak anyagot, hanem szelle
met is kell keresni. Ehhez azonban nem elég a nyelvtanulás ; 
nyelvünk mélységeibe csak a „magyar anyatejjel beszítt nyelv
érzék" segítségével lehet igazán behatolni. A dolgozat hang
súlyozza, hogy nyelvünk értelmezésére alkalmas eszköz az altáji 
szótár és hasonlító nyelvtan is, de igen jó, sőt biztosabb eszköz 
„a szócsaládok tagadhatatlan belső egybefüggését szemmel 
tartva, az ezen egybefüggés fonalán egymásból folyó ténysoro
zat." Hangoztatja, hogy a hangváltozások szabályairól sem lehet 
állítani, hogy idegen összehasonlítások nélkül még nem -ismer
hetők ; a nyelvész ebben a részben kiváló hasznát veheti a táj
szólásoknak. Általában a hangváltoztatások, mondja, sokkal biz
tosabban kutathatók saját nyelvünk keretein belül, mint az idegen 
nyelvekben, mivel a magunk nyelvében jobban érezzük, hogy 
milyen szavakat állíthatunk szembe egymással, amelyek azonos 
vagy rokon jelentésűek. Ezenkívül a magyar hangrendi párhu
zamok tanulmányozása szintén jelentékeny haszonnal fog járni. 

A felolvasás gyengén volt megírva, súlyosnak sem igen 
mondható, inkább fölényesnek, de az „öregek", a „honi talajon 
álló" nyelvészek: Czuczorék, Brassai, Mátyás Flórián, Erdélyi 
János meg lehettek vele elégedve. Szilády nem tagadta meg 
•Lugossy József elveit, sőt később sem változtatott a véle
ményein. Epen nem ragadták el azok a sikerek, amelyeket az 

^összehasonlító nyelvészet a hatvanas években aratott, s leg-
kevésbbé az a fontos megállapítás, hogy a magyar nyelv a finn-
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rigor nyelvek atyafiságába tartozik és török szavaink merő-
kölcsönzések. 1872-ben Szófejtegetések címmel egy rövid dolgo
zata jelent meg a Nyelv- és széptud. értekezésedben; a vékony 
füzetben még a székfoglalónál is élesebben támadja a hasonlí
tókat. Kijelenti : nem akar vitázni róla, mennyire alapos, meny
nyire nem a török-tatár nyelvek rokonságának elutasítása, azt 
sem keresi, mennyivel állunk közelebb, vagy nem az ugor 
nyelvcsoporthoz, miot a török-tatárhoz : ő a maga részéről époly 
kevéssé tagadja meg az egyiket vagy a másikat, mint nem 
tette tíz évvel ezelőtt. De tulajdonkép másról van szó: Hunfalvy 
szóhasonlításairól. Hunfalvy — ez a vád — a magyar szava
kat olyan idegenekkel köti össze, amelyek csak külsejükre 
hasonlítanak hozzájuk, ezenkívül idegen párhuzamokat vadász, 
mielőtt saját nyelvünk adatait ismerné. Példa rá, hogy egy 
1086-iki okirat Churcchu-feu (caput voraginis) szavát a finn 
kurkku-pää (torok-fej), a sedut azaz sédet a finn sutával (híd),., 
a nádgyökér értelemben még mindig közkeletű kotut a finn 
kytövei (ignis occultus) hozza kapcsolatba. És a füzet a nyelv
hasonlítás jellemzéséül idézi Lugossy lesújtó ítéletét : „Elveszett 
órák, betűk, fáradalmak, miket altáji, sémi, indoeurópai stb. 
párhuzamok felállítására tékozolni nem szűnünk, balul bocsát
kozván a világpiac forgalmába, mielőtt saját árunknak nem
hogy értékét tudnók, de gyakran csak miiétét is ösmernők ; 
adunk, veszünk, építünk, mielőtt legalább nagyjából biztosítva 
volnánk, vájjon szavaink kezelése közben nem szeghez nyul-
tunk-e kapocs helyett, nem szemöldnek néztük-e az ajtó félfát,... 
ajtónak az ablakot." 

Természetes, hogy a szerző nem csatlakozhatik a „fejetlen", 
„időfecsérlő" munkához. „Épen oly kevéssé várom, írja, egyedül 
s minden más tennivaló előtt nyelvhasonlításunktól nyelvünk 
anyagának feldolgozását s rendszerének megismertetését, mint 
tiz évvel ezelőtt." Való, az összehasonlítok sokat végeztek; 
azonban „még egyszer annyi munka sem pótolhatja a nyelvtör
téneti szótár véka alatt rejtő világát, sem a táj szavak s szólás
módok, valamint — és ezt ő hirdeti először — a helynevek 
gyűjtését sem. Ezek nélkül nagy bátorság, hogy ne mondjam, 
vakmerőség kell nyelvhasonlításunkhoz." 

Ez már kétségtelenül érthető és világos megnyilatkozás.. 
Szilády önmagából akarja megértetni nyelvünket, de nem mint 
mások, akik „vagdalják a szavakat, mint a hurkát" és úgyne
vezett filozófiájukkal üres játékká aljasítják a nyelvészkedést. 
Neki történeti adatok kellenek : régi oklevelek szavai, régi írók 
szövegei, népnyelvben megőrzött régiségek. Elve: a nyelv
történet megkérdezése nélkül nincs valódi nyelvészeti eredmény; 
a kutatásban a nyelvtörténet előzze meg a hasonlítást. 

Fölöttébb érthető, hogy ebbea a meggyőződésben nagy 
szükségét érzi a nyelvtörténeti szótár „véka alá rejtett" vilá-
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gának. Ez a világ azonban 1872-ben még meglehetősen távoli 
idők ígérete. Egyelőre be kell érni ismeretlen nyelvtörténeti 
adatok felkutatásával, hozzáférhetővé tételével és a rendelke
zésre álló anyag értelmezésével. Feladatnak ez is komoly és 
fontos feladat és, ami fő, a Szófejtegetések írója megtalálta benne 
a maga igazi munkakörét. 

* 

A hetvenes évek elején beválasztották az Akadémia nyelv
tudományi bizottságába. Már a legközelebbi ülésen két indít
vánnyal állott elő. Az egyik nyelvemléktár megindítását kívánta, 
a másik egy folyóiratét „a szorosabb magyar nyelvtudomány 
köréből", „tájszó-, nyelvhagyománygyüjtésnek, nyelvmívelés-
nek, idegen nyelvek hatásának, nyelvrontások ellenőrzésének 
céljából". í g y jelenik meg 187é-ben a Nyelvemléktár első kötete 
és még előbb, 1872 elején, a Magyar Nyelvőr. Szilády részt 
vesz mind a kettő munkájában : a Nyelvemléktáréban mint a 
szerkesztőbizottság tagja, a Nyelvőrében néhány rövidebb-hosz« 
szabb dolgozattal. Egyebek közt a Nyelvőrben jelenik meg 
a nevekről szóló értekezése, jellemző mutatványul a teendőkből, 
amelyeket a Szófejtegetésekben kijelölt volt. A dolgozatban a 
régi személy-, család- és helynevekről van szó : a szerző érde
kes példákkal mutat rá, hogy az oklevelekben nagyon sok olyan 
személynév fordul elő, amely utóbb családnévvé változott, 
viszont a családnevek között elég gyakoriak az olyanok, amelyek 
kezdetben mint csúf- vagy ragadványnevek szerepeltek, és — 
amint már Jerney észrevette — a helynevek jórésze erede
tileg a személynevek közé tartozott. 

Persze a neveket nem csak gyűjteni, hanem értelmezni is 
kell. Egy 1152-iki végrendeletben előfordul a Havadi személy
név; hétszáz évvel utóbb Kassaynál és Krizánál föl van 
jegyezve, hogy a szó Háromszékben még mindig él és tavaszi 
virágot, nárciszt jelent. Aztán van a régi személynevek között 
Kisid, Nagyod, Előd, Kedd, Ketődi, Hármas, NégyÖs, Hatos 
(ezek a római Minor-, Major-, Primus-, Secundus- és egyéb 
hasonlókra emiékeztetnek); van Péntek, Szombat, Szerda, 
Karácson, Húsvét, Pünkösd, Jólegény, Széplegény é3 így 
tovább. Érdekes az is, hogy a helynevek között különösen 
sok a d-re végződő. Ez a d bizonyosan azonos a bumfordi,, 
élősdi, kortyondi, orrondi, pökhendi végén szereplő -di képző 
mássalhangzójával, és eredetileg inkább személy-, mint hely
névképzésre használták. A -c£-ben egyébiránt, mint már a 
Nagyszótár megállapította, az -os, -es (jobban mondva az -s) 
képző «módosítványa rejlik», mivel a régiségben fölötte gya
koriak az olyan aLakpárok, mint Feled, Feles ; Erdőd, Erdős ; 
a dolgozat legalább is több mint negyvenet sorol fel XI—XVI. 
századbeli oklevelekből. 
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Az értekezés végül néhány -os, -ös, -sa, -se, -si, -za, -ge 
végű családnév (Tegze, Turza, Baksa, Jaksa stb.) képzőinek 
összefüggését akarja megállapítani, természetesen sikertelenül. 
A szép és helyes fejtegetés a gyökerészés, a hangrendi pár
huzamok ingoványára téved, a hasonlítás mellőzése is meg
bosszulja m a g á t . . . A munka mégis becses és különös figyelmet 
érdemel. A Nevekről megelőzte korát; új terrénumot fedezett 
föl, egyúttal első buzdítás és kísérlet a régi személy- és hely
nevek gyűjtésére és feldolgozására. Aztán van még egy érde
kessége: a -d képző vizsgálata és az -os, -ös, -sa, -se, -za, -ze 
végű családnevek elemzése a maga nemében első és egyben 
utolsó kísérlete a Szilády nyelvészeti pályájának. A Nevekről 
írójának nem kenyere a szóboncolás. Az ő nyelvészkedése 
valami egészen más: szavak értelmének a keresése, csakhogy 
nem alkotó elemeik vizsgálásával, hanem, mint maga mondja, 
«szómagyarázó példák és idézetek» segítségével. 

A Nyelvőrben különben még három szómagyarázó cikke 
látott napvilágot. Az első — Egyház, éktelen, égödelöm címmel — 
azt a véleményt veti föl, hogy az «éktelen káromkodás», «éktelen 
beszéd» jelzőszava a Peer-k. 141. lapján olvasható «egtelen 
bezed» tanúsága szerint tulaj donképen égtelen, azaz szenttélen, 
mivel az ég tő Szilády hite szerint az egyház és innep elő
tagjában rejlő ed, id, szóval azonosítható. A második cikk 
(Szökőév) Hunfalvy ellenében azt állapítja meg, hogy a szökőév, 
mint az már Lippai János Posoni kert c. könyvében {Győr, 
1753) olvasható, nem egyéb mint «ugró esztendő», mivel benne 
Mátyás apostol ünnepe a saját napjáról a következőre szökik. 

-A harmadik darab egy, A mesékről szóló közlemény első része. 
I t t arról van szó, miért hívja a magyar az ujjából szopott, a 
mesebeszédet Királyfia Kis Miklós beszédének. A megokolás 
az, hogy Királyfia Kis Miklós kedvelt hőse a népmesének. 
A dolgozat nem kevesebb, mint hét modern mesét sorol fel, 
amelyekben szerepel ; de rámutat, hogy a régiek is jól ismerték, 
tanú rá Bornemisza Péter 1578-i kárpálódása, amelyben kikel 
a nép ellen, hogy csak «Királyfia Kis Miklósról, poéták óriásiról, 
Apolloniusról és egyéb hitságról» akar hallani, «álnokul költött 
fabulákra», «virág és szereleménekek hallgatására» vágyódik. 
Egyébiránt pedig maga a Királyfia név már egy 1287. évi 
oklevél 1325-i átírásában előfordul a következő kapcsolatban : 
«Terra nobilium Kyralffia dictorum». 

A mindössze néhány sorra terjedő cikkecske hivatkozásai 
és az utána következő másik kettőnek anyaga (az egyik a 
modern meséink közt is előforduló Apollonius-história első ki
adásáról szól, a másik a bűbájos szakszai lakat meséjének magyar 
kiadásait sorolja fel 1790-től 1862-ig) a szerző folklorisztikai 
jártasságának bizonyságai. Szilády már akkor nagy szeretettel 
és hozzáértéssel tanulmányozta volt a néphagyományokat. 
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A magyar népköltésnek alig van abban az időben kiválóbb 
ismerője nálánál. De a hagyományok egyéb faja is érdekelte, 
mint minden, amiben a régi nyelvnek megőrzött sajátságait 
vagy foszlányait lehetett sejteni. Nagyon érthető; hogy most, 
a hetvenes évek elején, amikor arról van szó, hogy az efféléket 
össze kell gyűjteni és hozzáférhetőkké kell tenni, a ráolvasások 
sem kerülik ki figyelmét. A Nyelvőr számára írt utolsó cik
kében —- címe : Néhány ráolvasás — nemcsak sürgeti a bájoló 
szövegek felkutatását, hanem maga is közre bocsát néhányat: 
egyet a Tudományos Gyűjteményből, egyet a kunhalasi levél
tárból, Csapó Katalin 1752-iki boszorkányperéből, kettőt a 
Bornemisza Péter 1577-ben lejegyzett nyolc bájoló imádságából. 
Pogány elemet, sajnos, egyben sem talál ; de a Bornemisza
féléket, legalább XV. századbelieknek tarthatja és rámutathat, 
hogy köztük és az újabbak között sok hasonlóság észlelhető ; 
van tehát bennök egy és más, amit a régiségből mentettek át 
az utókorra. 

* 

De mindez csak aranyforgács a műhelyéből. Az «égtelen 
beszéd» és a «ráolvasások» a Peer-kódex-szel vannak kapcso
latban; Szilády a 70-es évek elején már a kódexekkel foglal
kozik és azoknak a nyelvéhez keresi a magyarázatot. Jól mondja, 
hogy «a régi magyar szövegek helyes értelmének megtudása 
főfontosságú dolog a nyelvvizsgálóra nézve — ha különben a 
forrás nyomozása nem érdekelné is. Codexeinkben pedig annyi 
a homályos, zavart értelmű mondat és érthetetlen kifejezés, 
hogy csak Örülhetünk, ha, bár fáradságos kutatás után, a valódi 
értelmet megtaláljuk.» Nincs más megoldás, mint a források 
felkutatása. A Toldy által 1858-ban kiadott Debreceni legendás 
M'nyvhen két helyet lehet találni, amely «Pelbárt atyánk»-at 
mondja Katalin-legendája forrásának. És ugyanott a beveze
tésben Toldy arról biztosítja az olvasót, hogy «a névtelen 
magyar szerző sokszor egyezik Pelbárttal a legendákban», sőt 
a beszédalakban írt tizennégy legenda textusában és elren
dezése módjában is gyakran találkozik vele. Sziládynak ez a 
néhány szó elég arra, hogy kezébe vegye Pelbárt munkáit. 
Elindult bennük forrásokat, magyarázó szövegeket keresni és 
— kikötött az irodalomtörténetben. Fölfedezte az elfeledett 
teológust, akinek munkáit valamikor egész Európa olvasta és 
becsülte. Szépen írja magáról : «Engem régi magyar nyelv
emlékeink ügye vezetett a Pomerium egészséges lombozatú fái 
alá, hol a nagyrészt tarolt mező bebarangolása után az ár
nyékban hűs menhelyet, felettem és körülöttem pirhanyodó gyü
mölcstermést s olyan fajokat találtam, amelyeknek ojtógalyait 
elmúlt századok folyamán a külföld is kapva-kapta s bizonyára 
hasznosan is tenyésztette.» 
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A nagy franciskánust valósággal ki kellett ásni a feledés 
ráboruló porából. Nyom alig vezetett a Gyümölcsösbe, mind
össze Weszprémi Istváné és Toldyé, «akik egykor a Debreceni 
codexszel jár tak e h e l y e n . . . Azóta a sövény kerítésen belül 
senkit se vit t komolyan a kiváncsiság.» 

Való, az emberek édes-keveset tudtak Pelbártról. Tudták, 
hogy tudós, de rút ábrázatú férfiú volt, 1463-ban Krakkóban 
baccalaureusszá avatták, 1483-ban Budán mint hitszónok és teo
lógiai tanár működött, deák prédikációkat-mit irt — címük 
föl van jegyezve Toldy könyveiben. És tudták, hogy 1504-ben 
halt meg, s a franciskánusok mint boldogot tisztelték. Ennyi 
volt az egész. 

Szilády éveken át foglalkozott vele. 1873-tól 1876 végéig 
minden szabadidejét Pelbárt-kutatásokra áldozta. Közben, 1876. 
június 8-án, az Akadémia beválasztja rendes tagjai közé; erre 
formába önti a kibányászott anyagot és még abban az eszten
dőben, december lb-én,TemesváriPelbárt élete és munkái c.dolgoza
tával elfoglalja székét a tudóstársaságban. Eredményei általános, 
nagy meglepetést keltettek. A felolvasás, írja 1877 elején a 
Századok, «a legritkábbb s legfényesebb sikerek közé tartozik. 
Amit eddigelé Pelbárt életéről tudtunk, az néhány biographicus 
jegyzet volt, s ma kiemelkedik e lőt tünk. . , egyházi irodalmunk 
egyik kiváló alakjának a feledékenységből épen oly éles cri-
ticával, mint bámulatos szorgalommal kimentett, megtisztított 
s az őt megillető talapzatra állított fényes képe.» 

Szilády nem sietett műve kiadásával. Még három évig 
dolgozott rajta és gyarapította új adatokkal. A könyv esak 
1880-ban jelenik meg a piacon. Rövid lélegzetű munka, fejte
getései nem rúgnak többre 80 lapnál, de sok az új és pozitív 
érték benne. Az olvasó megtudja: Pelbartus Ladislai de Temes
várt 1458-ban írták be a krakkói egyetemre. Kiderül, mely 
években kőitek a munkái. Deákul írt, de nem azért, mintha 
kolostori előadásra szánta volna beszédeit, hanem azért, hogy a 
papok azokból a nép, elsősorban a magyar nép számára bővebb 
magyarázatokat tehessenek. Erre való tekintettel szeretett a 
fejtegetéseibe tanulságos és elmés példákat szövögetni. Egyéb
iránt erős, kérlelhetetlen logikájú író volt és «mindent szálára 
szedő, szertehasogató modora . . . határozottan a skolasztikusok 
módjára vall.» Olyanok a munkái, mint a mozaikok. «A bib
liából, egyházi és világi, pogány, zsidó, mohamedán és keresz
tény írók prózai és költői műveiből, hagyományaiból és saját 
tapasztalataiból összehordott kincshalmaz fölhasználása azon 
foglalványokat jut tat ja eszünkbe, melyeknél az érc méltó, a 
munka stílszerű és figyelmet érdemlő.» Pelbárt mindig az ér
telemhez szól ; feddő, buzdító figyelmeztetései rendesen pár 
szóból állanak. Fő jellemvonása a megvesztegethetetlen, val
lásossággal, erkölcsösséggel és nemzeti érzéssel párosult igazság-
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szeretet és föltétlen meghajlás az Egyház tekintélye előtt. 
Nagy ellensége minden babonának; keméayen elítéli a Mátyás 
király és tudósai által pártolt csillagjóslást s a papok, urak, 
sőt a király visszaéléseit: a törvénytelenségeket, hatalmas
kodást, kóborlást, az Egyház pusztítását és a gyengék elnyo
mását. Rengeteget í r t és gyakran foglalkoztatta a sajtót; 
beszédgyüjteményei közül a Steüarium 12, a Pomerium de Sanctis 
17, a Pomerium de Tempore 14, a Sermones Quadragesimales 13-
kiadást ért, de az Expositio Psalmorumot is kétszer, az Aureum 
Rosarium Theologiaet pedig háromszor nyomtatták. Természe
tesen, a termetes könyvek mind egyazon szerrel készültek: 
Pelbárt maga sem tagadja, hogy «egyéb tudósok könyveiből 
hordta össze» őket, «másoknak a sok különféle kiadványából» 
vannak szerkesztve, és mindenütt pontosan jelzi a felhasznált 
helyek forrásait. Az egykorúak és közel egykorúak közül leg
inkább Holkot, Meffret, Haselbach és Grietsch János beszédeit 
forgatta; de senkinek sem vált utánzójává és mindig megőrizte 
Önállóságát. 

Szövegei — és ezzel előtérbe lép Szilády, a forráskutató 
és értelmező — nagy és meglepő hatással voltak kódex-irodal
munkra. Legértékesebb munkája a Steüarium, a kódexek is 
ebből merítettek leginkább. Különösen sokat köszön néki a 
Horváth-, Tihanyi és Kazinczy-kódex, kisebb részleteket az 
Érsekújvári, Teleki, Erdy és Nagyszombati. A monográfia 
nem kevesebb, mint másfél lapot szenteL & Csillag-koszorúból 
merített kódex-szövegek kimutatására. Aztán igen jelentékeny 
a Sermones de Sanctis és a de Tempore hatása. Amannak a 
Debreceni, Tihanyi, Kazinczy-, "Weszprémi- és az Érsekújvári 
kódexben vannak nyomai, mind a kettőnek az Erdy ben. A név
telen karthauzi a S. de Tempore prológusából fordítja a maga 
Prohemiumkt és oly bőségesen merít ebből is, abból is, hogy 
«mai felfogás szerint méltán plágium vádjával lehetne illetni.»•; 
A Rosarium tudományos munkának, tankönyvnek készült, nem 
érdekelte a fordítókat. Azért benne is akad kiásni való; 
mintegy harminc ilyenféle adat a nyelvtörténet számára : Bar-
liâtes. . . apud nos gyengier nominatur ; Oobio piscis. . . qui vulgo 
dicitur dergeeze.. . vei fortassis sigher ; Qarrulus. . . dictus. . . 
a garriendo vulgo zaya. Majdnem harminc régi magyar szó; 
el lehet őket látni régi oklevelekből és írókból, népi szöve
gekből való értelmező példákkal, párhuzamos idézetekkel, sőt 
— a gyöngy ér madár mondájáról van szó — tárgyi magya
rázattal. Teljességgel xigj, ahogy ez a szerző további munkáiban 
történik. 

A Temesvári Pelbárt élete és munkái eredményeiből nagy
vonásokban körülbelül ennyi az új és maradandó. Mi tűrés-
tagadás, a fény közé árnyék is vegyül. Nem lehet elhallgatni, 
hogy azok az okoskodások, amelyek a biográfiában a hős 



12 HORVÁTH GYRILL 

éveinek számáról, nevéről, vidéki tartózkodási helyeiről szól
nak, nem állják meg a helyüket ; a második fejezetből kima
radt Pelbárt, a skolasztikus teológus és fellép helyette Pelbárt, 
aki «hibáztatja a betűnek a nemzeti nyelvsajátság rovására 
történt pártolását» és azokat, «akik azt vitatják, hogy min
dent betű szerint való értelemben (azaz latinul) kell kifezezni.» 
A monográfiában megjelen a nemzeti nyelv harcosa, akit a 
Wiclifek szelleme lelkesít, s ezért méltán lehet a reformáció 
előtt élő reformátorok közé sorolni, és a költő, aki az úgynevezett 
Bernát-himnuszt írja és fiatal korában verses magyar, öreg
korában latin prózai legendát szerkeszt Alexandriai Szent 
Katalinról. Egyszóval: megjelen valaki, aki a valóságban soha 
nem létezett, mint nyelvvédő hazafi és reformátor egyetlen 
latin idézet hibás fordításából van kikövetkeztetve, és mint 
költő pusztán szellemes, de ingatag feltevések hőse, amelyek 
azóta elmerültek az idő ár jában . . . 

Hagyján, a Pelbárt-monográfia így is fölöttébb gazdag 
tartalmú és értékes alkotás. Jelentékeny világosságot vit t 
középkori irodalmunk történetébe, de a nyelvészek is haszonnal 
forgathatták. A halasi pap mint forráskutató és szóértelmező 
szintén megállta a sarat. 

Az Akadémiának a hetvenes évek közepén ép ilyen munka
erőre van szüksége. A társaság Gyulai Pál indítványára még 
1871-ben elhatározta volt a régi magyar költők műveinek 
kiadását. A szerkesztésre Toldy Ferenc vállalkozott, de 1875 
végén meghalt, mielőtt egyetlen kötetet sajtó alá adhatott. 
Munkakörét darabokra kellett tördelni. A költői tár munkájá
nak folytatása Sziládynak jutott. Újból megbíztak benne. Volt 
már egy rövid dolgozata a Nyelvőr 1872-iki folyamában a 
Szabács viadalának első közléséről. A cikk kijavította Thai y 
Kálmán néhány hibás olvasását és épen arról szólt, mikép 
kell a régi szövegeket közzétenni. De még többet nyomhatott 
a latban, hogy ismerték nagy készségét a régi írások olvasá
sában; tudták, hogy a régi magyarság nyelvével és nyelv
emlékeivel foglalkozik és meg voltak győződve széleskörű isme
reteiről. A választás mindenesetre szerencsés volt, a rábízott 
munka teljesen megfelelt a halasi tiszteletes egyéniségének. 

Szilády adatgyűjtő "tudós volt és a részletmunka embere. 
Szüntelenül olvasott, rengeteg tényt ismert, de nem volt 
kenyere az összefoglalás; rendszerint megelégszik azzal, hogy 
építőköveket aknáz és farag a tudomány leendő épületéhez 
és az építést a jövendőre bízza. Egy úton jár a század pozi
tivistáival, ha nem is pozitivista meggyőződésből, hanem egyéni 
adottságaiból kifolyólag s a magyar irodalmi viszonyokhoz 
és a közfelfogáshoz alkalmazkodva. A XIX. század hetvenes 
és nyolcvanas éveiben általános volt a vélekedés, hogy irodai-
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műnk története még sok előmunkálatra szorul, szintézisre 
gondolni egyelőre nem lehet, első a részletek földolgozása. 
Szilády hasonlókép a részletmunkát hangoztatja. Először i s : 
mivel «a részletektől való iszonyodásnak elmaradhatatlan követ
kezése a fölületesség», másodszor: mivel hite szerint «irodalom
történetünk hézagai sokkal nagyobbak, semhogy összefoglaló 
ítéleteinek megalkotásával . . . sietnünk kellene.» Kiváltképen 
időszerűtlen igyekezet szerinte a régi irodalomról készíteni 
összefoglalást. Elég, írja, hogy «egy-egy régi íróról, amit 
tudunk, azzal előhozakodjunk.» 

A régi költők gyűjteménye részletmunka a szó szoros 
értelmében. Szöveg és adatok: elmondása mindennek, ami a 
szövegről és esetleg írójáról elmondható, végül magyarázó 
jegyzetek a textus megértésére. Az első kötet — tartalma: a 
középkori magyar versek — még 1877 végén látott napvilágot. 
Nagy meglepetés volt: a közönség, amely a régi irodalmat 
Toldyból ismerte, nem igen tudott többről, mint harminc és egy
két középkori magyar versezetről ; Szilády egyszerre majdnem 
hetven szöveget szerepeltet, ebből, is csak a Ssabáes viadala, 
a Supra agnő, az Emericus Török kis köszöntője és a Geszthy-
féle töredék a mások fölfedezése, a többit egészben vagy 
részben ő emelgette ki különféle kéziratokból: a Winkler-, 
Döbrentei-, Festetich-, Peer- és az Erdy-kádexből, ahol addig: 
a kötetlen szövegek közt szerénykedtek. 

Sajnos, az azóta elmúlt félszázad szele sokat elfújt a 
sorozatból. De meg kell jegyezni, hogy a kiválasztott szöve
geket Szilády maga sem tartotta csupa gáncstalan verses alko
tásnak. «Egy és más csekélynek látszó apróság», írja az elő
szóban, «talán kár nélkül elmaradhatott volna.» A kötetben van 
néhány darab, amelyről megemlíti, hogy a «szövege majdnem 
prózának mondható», «csak egy hajszál választja el a prózától»r 
vagy «a latin strophákkal összehasonlítva versnek alig mond
ható», mégis közlendőnek tartotta őket ebből vagy abból az 
okból, legkivált: mivel nem akart csupán olyan emlékekre 
szorítkozni, amelyek jó versekben vannak í rva ; megelégedett 
azzal, ha valamely szövegben «versszerzésre való törekvést» 
látott. Szóval: a munka olyan adattárnak készült, amelyben 
helye van mindennek, amiről föltehető, hogy mondhat valamit 
a versfejlődés története számára. 

Szilády meg volt győződve, hogy helyes úton járt, és az 
újonnan fölfedezett szövegek hasznavehető adalékok középkori 
verses irodalmunk fejlődéséhez. Egyelőre a kritika sem zavarta ; 
mindössze jó későn, 1894-ben, jelenik meg egy hibáztató meg
jegyzés az Egyetemes Pbilologiai Közlönyben, hogy a Régi 
Magyar Költők Tárának egyik-másik darabja, közte a Veni 
Sancte négy fordítása, «nagyon könnyű szerrel jutot t a verses-
ruhához», tehát ki kell őket abból vetkőztetni. 
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A hatvan felé közeledő írót megbotránkoztatta a támadás. 
Az IK-ben az aprószentek himnuszának szavait alkalmazza a 
cikk szerzőjére: «Hostis Heródes impie! — v a g y talán pie?!» 
és meg sem kísérli a védekezést. Ha ő egyszer versszerzésre való 
törekvést látott a kis darabokban, «azokat nem lehet csak 
amúgy könnyedén kivetkőztetni.» Mi több, kijelenti: «A he
lye t t , hogy a négy kis ártat lant lengeteg ruhácskájából ki
vetkőztetni iparkodnánk, csak sajnálnunk lehet, hogy még 
vagy négyet nem állíthatunk melléjök kisebb testvéreik közül, 
akik felérnének a XIII . századig.» Nemcsak nem hajlandó a 
-kis ártatlanokat kitagadni, ellenkezőleg, azt hirdeti, ha Ő lesz a 
második kiadás szerkesztője, okvetlen felvesz abba még néhány 
hasonló szöveget. «A verstan meg a többi vegye belőle hasznát, 
aminek tudja; de régi magyar irodalmunk szülöttjei között 
tartózkodjék az angyalcsinálástól, gyermekvetkŐztetéstől.» 

Nem engedett a meggyőződéséből. Nagyon is a szívéhez 
nőttek «a kis ártatlanságok» és velük együtt a gyűjtemény 
többi darabja. Nemcsak szellemi, hanem, ami még ennél is több, 
nemzeti értékeket látott bennök, amelyekhez csak kegyelettel 
szabad közelíteni. Nem bántotta, hogy a nagyrészük katolikus 
szellemű és eredetű. Ragaszkodott hozzájuk mint a magyar 
multr emlékeihez és az Ősi magyarság megnyilatkozásaihoz. 
Az Érdy-kódexből egy Szent István királyról szóló éneket, 
noha énekelhetősége és dallamossága iránt kétségei voltak, 
csupán azért iktatott be a versek sorába, mivel a gyűjteményben 
«a magyar szentek hymnusai közül ettől megválva csupán 
Szent Lászlóéra utalhatunk.» És nem állhatta "meg, hogy hozzá 
ne tegye : «Bár legalább hazai breviáriumainkból s missaléinkból 
a magyar szenteknek azokban rejlő latin hymnusait szedné 
össze valaki. Irodalmunk történetének ez is egyik feltörendő 
mezeje s gondos figyelmet és munkát érdemel.» 

Akik az irodalommal foglalkoztak, természetesen nagy 
figyelemmel fogadták módszeres és sokoldalú jegyzeteit. Ezek 
az apróbetűs cikkek és cikkecskék szemmelláthatólag minden 
föltehető kérdésre meg akartak felelni. Minden megkívánható 
megvan bennök: bibliográfia, a tárgy körül esetleg felmerült 
vélemények megbeszélése, a latin eredeti, észrevételek a mű 
formájáról, szavak, kifejezések értelmezése, itt-ott tárgyi ma
gyarázatokkal keverve, már előbb fölmerült adatok teljessége 
és új adatok kisebb-nagyobb sokasága. 

Számba kell venni, hogy az Akadémia a Régi Magyar 
Költők Tárát a nagyközönségnek, vagy jobban mondva, a 
nagyközönségnek is szánta, tehát okvetlen szükség volt rá, 
hogy az elavult, közhasználatból kikopott szavak és szólások 
magyarázat nélkül ne maradjanak. A nagyközönségnek minden
esetre meg kellett mondani, hogy vigasztani annyi mint gyó-
gyítani, gyógyihon annyi mint gyógyítson, a megapol annyi mint 
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megcsókol, az ájétatost annyi mint áhítatosan, a szegény johom 
annyi mint szegény szívem. Es így tovább- De a Költők Tára 
nem éri be ennyivel. Szilády azt is megmondja, hogy a joh 
a Czech-kódexben négy helyen fordul elő ; idézetekkel mutatja 
meg, hogy a Müncheniben még jonho és jonh, a Szabács viadala-
ban, a Nádorban jonh; a Ferenc-legendában jonh és joh; 
Emericus Töröknél inh; a Winkler-kódexben énh, a Peerben 
ih, a Thewrewkben éh; de a mai nyelvben is megvan, noha 
szívet már nem jelent, hanem belső részeket.. . Máskor, termé
szetesen megfelelő idézetek alapján, az értelmezett szóval 
kapcsolatban annak egynémely származékait s az utóbbiak 
közül a synonimáit ismerteti. A megöklel ige a régi nyelvben 
annyit tesz, mint megszúr, de ugyanezt jelenti a meggyah és 
megnyit is. Az ökleiből származik az ökleiét (pleuritis), amely
nek egyéb nevei a régieknél : ni/ilalás, meredök, a mai nyelv
ben: nyilamlás, szegezés, a Dráva vidékén: meredek. A fejtege
tésben nem kevesebb, mint tizennégy idézet fordul elő: hat a 
Müncheni, Jordánszby-, Winkler- és Nádor-kódexből, egy a 
Bornemisza Péter bájoló imádságaiból, kettő a Nyelvőrből, 
egy-egy a Weszprémi-kódexből, egy XVII. századi krónikából, 
Pesti Gáborból, Tinódiból és Balásfiból. 

Fölötte gyakori az az eset, hogy a megjegyzetezett szó 
(teszem: megvivának, bizonyság, szükségedben, vagy bátorság
gal) épen nem szorul értelmezésre; Szilády mégsem mulasztja 
el, hogy néhány idézetet ne fűzzön hozzá annak a bizonysá
gául, hogy az illető szó ugyanabban az értelemben egyebütt 
is etőfordul. 

Száz szónak is egy a vége : Szilády nemcsak azt akarja, 
hogy az olvasók egy-egy szónak a helyes értelmét megtudják 
tőle; a közönséggel meg kívánja ismertetni a régi nyelvet, a 
szavak, kifejezések alakjának és értelmének fejlődését. De nem 
elméleti fejtegetésekkel, hanem példák százaival, sőt ezreivel. 
A kötet a végéhez csatolt jegyzék szerint több, mint nyolcad
félszáz szót vagy szóelemet lát el magyarázattal. A példákat 
kisebb mértékben XVI. és XVII. századbeli írók szolgáltatják : 
az Apollonius-historía, Balassa Bálint, Batizi András, Bogáti 
Fazekas Miklós, Dalnoki János, Dési András, Félegyházi Tamás, 
Görcsöni Ambrus, Heltai Gáspár, Ilosvai, Istvánfi Pál, Károlyi 
Gáspár, Nagybáncsai Mátyás, Pesti Gábor, Sylvester, Székely 
Estván, Temesvári István, Tinódi és Zay Ferenc, Gyöngyösi, 
Káldi, a Kisdi- és Szelepcsényi-énekeskönyv, Matkó István, 
Medgyesi Pál, Madács Gáspár, Molnár Albert, Pázmány Péter, 
Pósaházi János, a Radvánszky-kódex és Zrínyi Miklós; aztán 
tetemes számú adat kerül az oklevélgyűjteményekből, a Szalay 
Ágoston-féle 400 magyar levélből és Thurzó György levele
zéséből, Mátyás Flórián dolgozataiból, Thaly vitézi énekeiből, 
Kriza, Erdélyi, Pap Gyula, a Kisfaludy-Társaság népköltési 
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gyűjteményéből és a nép nyelvéből. De a zöme mégsem ezek
ből, hanem abból a harminc, lépten-nyomon idézett kódexbői 
való, amelynek a fele nyomtatásban eladdig nem is látot t 
világot. Ez a «nagyrészt tarlott mező» Szilády legsajátabb 
territóriuma. Senki sem búvárolta át jobban nála, és csak 
így érthető, hogy annyi példát gyűjthetett belőle. 

A középkori magyar versek szómagyarázó jegyzetanyaga 
mindenesetre kitűnően megfelelt kitűzött céljának : az olvasókra, 
nézve teljesen pótolta a nyelvtörténeti szóiár világosságát. 

Kevésbbé termékeny az a rész, amely a tárgyi magyará
zatokat foglalja magában. Igen érdekes és értékes a Supra' 
agnö kezdetű kis szöveghez kapcsolt fejtegetés, mert részint 
felújítja, részint megszerzi azokat az észrevételeket, amelyekkel 
Szilády nemrég, 1876-ban, a Századokban Krizko Pál fölfede
zését kísérte. A jegyzet a Radvánszky-kódexből vett idézetekkel 
igazolja, hogy a régieknél a «virágének» annyi mint szerelmes 
ének. Hivatkozik a Weszprémi-kódexbeli papirszelet két sorára 
(Szüvem, lölköm, virágom, czönögém, Aranyom, gombom, ágam, 
levelem), a székely találós mesére (Mondja virág virágnak) és 
a Házasok éneki «Az virág igy szól» szavaira. A Sylvester 
klasszikus nyilatkozata még nem kerül szóba ; annál bővebben 
van szó a virágénekek üldözéséről. A kötet Bornemiszát, Ma-
gyárit és Pázmányt szólaltatja meg annak a bizonyítására, 
hogy a XVI. és XVII. században a szigorú vallásosság és 
erkölcsösség szempontjából kárhoztatták a szerelmi dalokat. 
Sőt a XV. századból is megszólaltatja Temesvári Pelbártnak 
egy böjti beszédét, bár az idézett latin helynek semmi köze-
a virágénekhez. 

HORVÁTH CYRILL. 


