
SZ1LÁDY ÁRON. 
(Harmadik, befejező közi.) 

Ugyanabban az évben, amelyben a Szegedi-féle énekes
könyv facsimile-kiadása elkészült, kezdődik Sziládynak egy 
másik fontos munkássága: az Irodalomtörténeti Közlemények 
szerkesztése. Nagy felelősséggel és sok gonddal járó munka volt 
és nagy része van a XVI. századi költök gyűjteményének sors
fordulatában. De teljességgel megfelelt az új szerkesztő egyéni
ségének: nagy, széleskörű tudást követelt s jól illett részlet-
kutató irányához és adatgyűjtő hajlamához. Az IK. nemcsak 
értekezéseket és krit ikákat közölt, Adattár című rovatában 
állandóan nagy tér ju t ismeretlen szövegek, naplók, levelek, 
följegyzések, egyszóval adatok közzétételére és az évek hosszú 
során át megbecsülhetetlen értékű anyagot jut tatot t a kutatók 
kezébe. 

Szilády húsz évig viselte a szerkesztői tisztet. A hosszú 
idő alatt mindössze egy önálló tanulmány olvasható tőle a 
saját folyóiratában, a Máskay Gáspár és Franciskája. A többi: 
adalék, könyvismertetés, bírálat, Ad vocem vagy Följegyzések 
cím alatt közölt nyelvészeti vagy irodalomtörténeti apróság, 
polémia és rovás. A sort az Icon vicissitudinis humanae vitae 
kiegészített szövege nyitja meg, mindjárt az 1893-iki első füzet
ben ; ehhez járul 1897-ben egy paskillus 1630-ból és egy ráfe
lelő Cantio apólogica 1630 végéről vagy 1631 elejéről. Az első 
— a szerzője valószínűleg Laskai János, Bethlen István 
deákja — már régebben ismeretes volt a Fontes rerum Austria-
carum I. osztályának harmadik kötetéből; a második, amelyben 
„Csáki István énekel", azaz utasítja vissza a Pasquillusbaii 
ellene intézett támadást, i t t jelenik meg először nyomtatásban. 
A két szöveghez írt bevezetés pedig nemcsak a Laskaira vonat
kozó adatok összefoglalásával végez hasznos munkát, hanem 
a régi magyar paskillus-irodalomról is értékes adatokat és 
megjegyzéseket tartalmaz. 

A könyvismertetések közül az első, ugyancsak az 1893-iki 
évfolyam első füzetében, a Dankó József Veins hymnarium&n&k 
elismerő méltatása. Egy ilyen munkának a szükségességét 
tudvalevőleg Szilády már 1877-ben hirdette volt a középkori 
költők tárában. Egy másik ismertetés, szintén 1893-ból, azokkal 
az additamentumokkal foglalkozik, amelyeket Hartl Vencel és 
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Schrauf Károly a bécsi egyetem Aschbach-féle történetének 
harmadik kötetéhez publikált. A dolgozat dicséri a pontos és 
kimerítő füzetet, egyben nem mulasztja el adatai közül 
kiemelni a magyar vonatkozásokat: a nálunk is jár t Aicholz-
ról, Joannes Alexander Brassicanusról és végre a Canisiusról 
szólókat. 

1895-ben Zolnai Gyula szép könyve, a Nyelvemlékeink, 
kerül szőnyegre. Szilády általában meg van vele elégedve, 
nílusi kiöntéshez hasonlítja, amely «feltétlenül termékenyít». 
Helyesli, hogy a szerző a nyelvemlékeink fontosságáról írt 
részben — az ő régi tanítása s z e r i n t — azt is feltünteti, 
mennyire eligazítanak nyelvemlékeink a mai nyelvjárások 
szavainak és sajátságainak magyarázatában, s viszont a régi 
nyelv megértését mennyire megkönnyítik nyelvjárásaink. Jogos
nak találja Zolnainak azt a panaszát, hogy az Árpád-kori és 
későbbi latin oklevelek nyelvanyaga 1894-ben még mindig 
feldolgozatlan; de tévedésnek minősíti azt az állítását, hogy 
ez az anyag megfelelő munkások hiánya miatt maradt ki a 
.Nyelvtörténeti Szótárból. Nem a munkaerő hiányán mult a 
dolog! «Elmaradt azért, mivel az a nézet győzött, hogy azok 
különben is nem nagy számú, magánosan álló, bizonytalan 
irású egyes szavak, számos esetben hely- és személynevek, 
amelyeknek értelme is kétes.» Azután érdekesek és jellemzők 
a bírálatnak azok az észrevételei, amelyek a rövid magánhang
zók nyíltabbá válására és a magashangúak labializálódására 
vonatkoznak. Zolnai felhozta, hogy a mai hözi eredetileg fenek 
mondották, viszont a sötétnek legrégibb ejtése a magánhangzó-
változások szabályainak megfelelően bizonyosan sitét volt, ebből 
lett a setét, a setétb&i a sötét. Egyben mint a szabállyal ellen
kezőt tollhibának, vagy «különös tájnyelvi sajátság»-nak jelen
tet te ki a Müncheni kódex 127. lapján olvasható setét alakot, 
melynek első szótagja nyílt e-vel van írva. 

Szilády tiltakozik a nyelvtörténeti adatok ilyetén értéke
lése ellen. Hangsúlyozza, hogy a Nyelvtörténeti szótár példa
tömegeiben a sitét mindössze kétszer s elég későről fordul elő : 
•egyszer a Kazinczy-kódexből, egyszer a Nádasdy-féle levele
zésből idézve, holott a nagyobb régiség: II . Endre 1211-iki 
t ihanyi oklevele, a Königsbergi töredék, az Ehrenfeld-, Bécsi, 
Müncheni, Döbrentei-, Jordánszky-kódex és a Margit-legenda 
egyhangúlag a setét mellett tanúskodik. Ezenkívül ugyancsak 
gáncs éri a szerzőt, hogy akkori «szittyálkodó jó kedvünkben» az 
Erdy-kódex 495. lapján található «scyttyai magyarok»-at «szity-
tyai magyarok»-nak olvasta. Kitudódik, hogy a nyelvemlékek 
jegyzékének III . fejezetéből kimaradt egy müncheni kódex, 
amelyből Keinz Erigyes 1879-ben két rövid, 1530 körül írt 
magyar szöveget közölt, megjegyezve, hogy a lapok szélein 
egyes magyar szavak is találtatnak. Végül sor kerül Zol-
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nainak egy megjegyzésére a Nyirkállai-féle glosszák pon
tos és teljes kiadásának kívánatosságáról. A bíráló egyet
ért a figyelmeztetéssel. Fontosnak tartja, hogy a kódexet 

-egyéb kódexeinkkel Összevessék s azokhoz való viszonyát 
megállapítsák. A maga részéről már is hozzájárul egy adat tal : 
mint a Budapesti glosszákb&n is előfordulót kiírja a Formulae 

. solemneshöl azt a néhány sort, amelyben el van mondva, hogy 
Ádám az első bűn. után, míg csak élt, a föld munkálása köz
ben szüntelenül sóhajtozott és a «Circumdederunt me gemitu^s 
mortis» zsoltárt énekelgette. «Inde venit, quod agricolae et coloni 
arando circa animalia cantum Adae clamant: ha, he, hay, hay.» 

1911-ben, Arany János nagykőrösi szobra leleplezése alkal
mából Pap Károly közrebocsátotta Arany kis magyar iroda
lomtörténetét. Szilády siet a füzetre ráirányítani az IK. olva
sóinak figyelmét. Rövid cikkében helyesli a kis mű kiadását 
és mint Arany volt tanítványa érdekes adatokat szolgáltat 
keletkezéséhez. Aztán ugyanerre az évre esik még két ismer
tetése: az egyik a Gálszécsi István énekeskönyve első ívéről, 
a másik Földi János verseiről. Amannak a hasonmása akkori
ban jelent meg a Magyar Könyvszemlében. Az ismertetés 
rámutat és összevetésekkel igazolja, hogy a töredékben olvas
ható két teljes és egy csonka ének Luther három énekének 
a fordítása, és a második, amelynek a kezdete : «Mi hiszünk az 
egy Istenben», már a Szegedi Gergely 1569-ik évi s későbbi 
kiadásaiban, de Bornemiszánál, a bártfai 1593-iki énekesben, 
sőt Gönczinél is előfordul. 

Földi János költeményeit még 1910-ben bocsátotta közre 
Mixich Lajos. Szilády dicséri a kiadó lelkiismeretességét,egyúttal 
a maga részéről szintén csatol a munkához egy-két adatot, 
jelesül: hogy Földi a iSeries Beetorum Seholae Haiasiensishe 
mikép ír ta be a nevét, és mit írtak utána mások ugyanoda; 
végül közreadja Földinek egy distichonokban készült köszöntő 
versezetet. 

Általában szerette a hozzászólásait egy vagy több isme
retlen adattal megszerezni. Néha a hozzászólás maga nem is 
mondható egyébnek, mint alkalomnak, hogy az író a maga 
adatait továbbadhassa. Persze akad másfajta ismertetése is, 
teszem 1896-ból a Beöthy Zsolt Kis tükréről, vagy a rákövet
kező esztendőből Heinrich Gusztáv Régi Magyar Könyvtára 
négy első füzetéről. A két cikk közül egyikben sincs új adat, 
helyette egy vagy több eredeti ötlet vonja magára a figyelmet. 
Szilády sikerült munkának tartja a «lovasítottnak mondható 
irodalomtörténet »-et, bár «a régi időkön kissé gyors tempóban 
üget keresztül» és «még a legújabb kor felé közeledve is 
híjába keresünk benne egyet-egyet, aki pedig annak idején 
emberül megülte a paripát is, pegazust is. Pl. Orczy Lőrincet». 
Azután Lévay József sincs eléggé méltatva, pedig a példa 
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212 HORVÁTH GYRILL 

veszedelmes, «attól lehet tartam, hogy ifjú eszthetikusaink 
egynémelyike . . . még nagyobb kedvet kap arra, bogy vásári 
ringlspielek kecskéin lovagoltatva mutogassa legnagyobb köl
tőinket». A Régi Magyar Könyvtár szintén örvendetes vállalko
zás, mivel a régi irodalom termékeit oly kezekbe is eljuttathatja-
amelyekbe eddig el nem juthat tak. Egyébiránt a négy füzet 
tartalma bizony «vegyes, akárcsak a koldústarisznyáé, de mind
kettőnek van egy természetes jótulajdonsága. Amabból meg
lehet határozni, hogy mivel él a falu, emebből megítélhető, 
hogy miféle szellemi táplálék tartot ta fenn eleinket. Egy kevés 
haricska-puliszka, barát-czibere, nagyheti bojtos eleség, hímes
tojás és mindenféle aszalvány». 

Az «Ad vocem» í r t cikkekben és a följegyzésekben — egyet 
kivéve — újból pontosan megjelenik az adat. Az apróbetűs 
kis dolgozatok rendszerint helyreigazítanak valamit. Egyszer 
•— 1895-ben — azokat kell rendreutasítani, akik régi emlé
keink közül szeretnék a gyengébb darabokat kimustrálni,. 
«hogy ha kevesebbet is, de jobbat mutassunk». Mintha bizony 
a régiségből mások is nem hordanának elő mindent, amit elö-
hordhatnak. Nem apasztani, hanem lehetőleg szaporítani kell 
az emlékek számát . . . Es követendő például már ott is van 
a buzdító adalék: a Példák Jcönyve 31—33. lapján olvasható 
versezet, ifj. Kemény Lajos minapi felfedezése. 

A következő évben mindenek előtt a nyelvészekkel van 
baj : Balassa József rosszul olvassa és magyarázza a Szakács 
viadalának, egy sorát ; Zolnai Gyula még mindig ragaszkodik 
Nyelvemléfointibéii nézetéhez, hogy a sötét szónak .sitét volt 
az eredeti alakja; viszont a Nyelvőr a maga 41. lapján azt 
állítja, hogy a szőlő szónak régibb alakja a szöllö és a szőlő 
először csak a XVIII. században fordul elő, holott a szőlő 
igen gyakori az oklevelekben és 1019-ig felkísérhető. Azt is 
mondják, hogy a szőlő a csuvas éirla (bogyó) névből szárma
zott; csak az a baj, hogy a éirla a XVIII . században is éirla 
és éirla volt akkor is, amikor a magyarok átkölcsönözték; 
pedig ez is jó régen volt, akkor, amikor a csuvasban a szó
kezdő még nem érte el teljesen sziszegővé való átalakulását. . . 
«Bizony nagy idő», mondja Szilády, «szerencse, hogy szőlőről 
van szó, úgy hát mindenesetre Noé pátriárkha után kellett 
történnie». 

Azután ugyancsak a millennium évében történt: valaki a 
Katholikus Szemlében «rárivallt», amiért annak idején azt írta, 
hogy Pelbártot méltán számíthatjuk a reformáció előtt élt 
reformátorok közé : «Lassan azzal a prozelitáskodással a pro
testantizmus javára!» Az Ad vocem a régi verssel válaszol: 
«Sciât Deus, sciant del non sum reus huius rei.» Azt mondja, nem 
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akar Matkó-Sámbárkodni ; mindössze egy adatra figyelmezteti 
az olvasókat, Pelbárt Sexagesima-vasárnapi IV. beszédének arra 
a részére, amely arról szól, mily fontosnak tartja az Egyház 
a nép oktatását, a prédikációt. Ennek a megbecsülésnek ugyanis 
az az oka, mondja a szöveg, hogy «prédikáció hiányában igen 
nagy kár esnék a lelkek üdvösségében, nagyobb, mint mise
hallgatás hiányában. Mivelhogy ha a nép harminc esztendeig 
mise nélkül maradna és viszont más esetben ugyanannyi éven 
át a prédikációt nélkülözné : noha mind a két dolog ártalommal 

j á r , mindazonáltal egyenlő körülmények között a tapasztalás 
bizonysága szerint a lelkekre az erkölcs és hit dolgában hason
líthatatlanul nagyobb kár háramlanék az Isten igéjének, mint 
a misehallgatásának elmaradásából. Az Egyház errevaló tekin
tettel a kiközösítettéknek és tilalom alá vetetteknek is meg
engedi a prédikáció-hallgatást, holott a misétől eltiltja őket. . . 
Egyszóva l . . . oly nagyon értékeli és becsüli az igehirdetés 
hasznát, hogy elébeteszi a miséének.» 

Sajnos, nem vette észre, hogy a Pelbárt gondolkozása nem 
ellenkezik az Egyházéval, tehát az idézet merőben alkalmatlan 
Pomerius reformátori hajlamainak bizonyítására. Sokkal sike
rültebb és értékesebb két másik Ad vocem, amelyek közül az 
első 1897-ben a Supra agnő helyes értelmezéséhez járul nagyon 
használható adalékkal: a «Surge sápra, fráter, abeamus inde, 
Non est hic becsülete kezdetű makkaróni strófával, viszont a 
másik Simonyi Zsigmondnak és társainak felel, mint akik 
«szükségesnek Ítélvén Gsáti Demeter döczögő verseinek ortho-
pedisálását, antipalaeographicus kötések alkalmazásával elsőben 
is zsugorító műtétet vittek véghez a szegény Scythta szón», 
és megtették Szittyán&k. A cikk elmondja, hogy a régiek: 
Székel Estvántól, Heltaitól, Farkas Andrástól kezdve, föl Etédi 
Mártonig, egy szálig Scythát és Scythiát írtak és ejtettek. 
A Szittyái magyarok nevét Dugonics mondatta ki először «ne
vestől, mindenestől maga alkotta Etelkájával», 1788-ban regé
nye I. könyvének 65. lapján. De aztán maga sem ragaszkodott 
hozzá : a 97. és 98. lapon már megint scitákat, scitiai nyelvet 
emleget. Végre az árván maradt szittyaiakat Virág Benedek 
fogadta pártfogásába, mikor 1808-ban a Magyar Századokban 
így beszélt: «Anonymus Szittyának nevezte azt a földet. . . 
Ez szerint Szittyaiaknak tárták magukat a magyarok.» 

Az Ad vocemek adatos sora 1906-ban ér véget. Az utolsó 
közlemény arról szól, kit illet a Nyelvőr létrehozása körül az 
«apaság» dísze, viszont mint adatnélküli fölszólítás figyelmet 
érdemel az a rövid «filippika», mely 1897-ben Vojtináékat, az 
Akadémia rágalmazóit állítja pellengérre. A Vojtináknak fáj, 
hogy a 

Marcibányi, Semsey, Förster, Dóra s a többi 
Wahrman. Pollák, Lévay, Nyerettetett alibi. 
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«Innen van^ hogy tíz-tizenöt éve minden ujságiró magya r 
gyerek, zsidó gyerek, ha egyszer felcserepedett, az Akadémia 
gyalázásán szabadni fel az inasságból.» 

* 

A Közlemények nagynevű szerkesztője egyébiránt nem
csak a saját folyóiratát gazdagította. Legkiválóbb munkái 
egyikét, a Königsbergs töredékről szólót 1895. június 15-én 
az Akadémiában olvasta fel és az Akadémiai Értesítőben 
közöltette. A fragmentum szalagjai tudvalevőleg 1894-ben 
kerültek napfényre. Elolvasásukkal először Nagy Gyula pró
bálkozott. Szilády folytatja a megkezdett munkát, de a csonka* 
szövegek hovatartozását sem hagyja számon kívül. Megálla
pítja, hogy az emlékben két elbeszélés van és az egyiknek a 
dereka tartalmilag egyezik a Tihanyi kódex 286. lapjának 
néhány sorával. A helyet, mint a Tihanyi kódex zömét, Pelbárt 
Stellar turnéból fordították, abból a «devota contemplatio»-ból, 
hogyan határozta el a Szentbáromság a Fiúisten megtestesü
lését, azután — és erről van szó a Töredékben — mikép küldi 
el az Atya Gábor arkangyalt a názáreti Szűzhöz követségbe. 
Sajnos, a Stellarium szövegezése más, mint a töredéké; de 
viszont a követküldés Jacobus a Voraginénél is előfordul és 
az Atyaisten szavai : «Vadé Gabriel et aethereas sedes rurape» 
stb. egyben-másban meglepően egyeznek a fragmentummal.. 

A másik elbeszéléséhez annak egyik sora, a «Királyoknak 
királyának szent arany oltára», szolgáltatja a kulcsot. A tör
ténet nem lehet más, mint az Ara eoéli legendája. Ez már 
általánosan ismeretes história, a Debreceni kódexben is meg
található ; csak össze kellett a fragmentummal hasonlítani. 
Rögtön kiderült, hogy annak «leghomályosabb részletét is 
megfejti.» 

A felolvasás megérdemelt elismerést aratott. Egyik-másik 
olvasata, mint a hírhedt látókő, és a bőséges szómagyarázatok 
közül egy-kettő kihívta ugyan maga ellen a kr i t ikát ; de 
irodalomtörténeti értékes eredményei kétségbe nem vonhatók 
és véglegesek. Mint ilyen, méltán csatlakozik a Toldi-tanul
mányhoz. 

Két évvel később, 1902-ben költ Sziládynak egy másik 
akadémiai felolvasása, a ízónyomozás. Ünnepi dolgozat volt, 
a szerző akadémiai tagságának negyvenedik évfordulójára 
készült és ugyancsak az Értesítőben közölték. Tárgya: a 
könyörög és könyörgés szó, vagy határozottabban : vajon mi az 
oka, bogy az 1470-ig keletkezett kódexekben sem az egyik, 
sem a másik egyszer sem fordul elő. Felelet : valószínűleg nem 
az, mintha nem éltek volna a köznyelvben, hanem az, hogy 
nem a mai értelemben használták őket. Az értekezés szerint 
a könyörögnek ilyen használatával ma is lehet a nép beszédében 
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találkozni. Mikor a csikó idegen lóhoz fejét előre nyújtva, 
száját mozgatva, fogait mutogatva, tartózkodva közeledik, azt 
mondják köznyelven: «Hogy könyörög neki.» Szilády azt 
hiszi, bogy a könyörög és könyörgés 1470 előtt is ilyen állati 
mozgást jelölhetett, «mely a testnek vagy egyes részeinek 
haji adózásában, kanyargásában, kenyergésében állhatott s a 
hizelgést, kedveskedést fejezte ki, ép ugy, mint az esik, eseng, 
esdekel igékkel összefüggő essedés, esedezés, mely szintén a test 
mozdulásától vette származását.» A könyörgés tehát tulajdon-
képen kanyargás, a könyör annyi mint kanyar, kenyér .. . 

A hatvanötéves férfiú még mindig hű volt régi szerelméhez. 
De azért a fiataloktól sem tagadta meg pártfogását. Mikor 
a Magyar Nyelv 1905-ben megindul, mindjárt az első eszten
dőben négy közleménye olvasható a 'folyóiratban, Az elsőben 
két tájszóhoz — rebetegős és bönye — közöl magyarázó ada
tokat ; a másodikban régi témáját, a HB. feze szavának értel
mezését melegíti fel bőven, de siker nélkül. A harmadikban 
népmesei idézetekkel igazolja, hogy a Vasgyúró fogalmából 
hiányzik a hetvenkedés jegye, a höcsön nem «hosszú szakállú», 
ahogy a Tájszótár írja, hanem hét sing; végre a vaklandósnak 
vaklangos volt az eredeti alakja. A Sermones Dominicales 
kódexei ugyanis elmondják, hogy Longinus százados vak volt, 
de mikor dárdáját a Megváltó oldalába döfte, egy csöpp vér a 
szemébe szökkent és ettől visszanyerte látását. Azután a 
Németújvári kódexben a Longinus név fölött ez a rubrum 
olvasható: Vaclangus. A negyedik közleményben már csak 
arról van szó, mikép lehet a latin «stante pede»-t jó magyar
sággal tolmácsolni. 1906-ból nincs semmi ; de a rákövetkező 
évből megint kerül néhány apróság, jelesül : mit hívtak a 
régiek síp-ujjú mentének? mi a szászváradé? és egy érdekes 
helyreigazítás az egykori vadászást, madarászást jelentett 
távész igéről s a vadászok távészó nevéről. Végre 1910-ben egy 
népköltési adalékkal és a Nemere-nótával egyszersmindenkorra 
megszakad a sorozat. 

* 

A munka más csapáson halad tovább. Az egykorúak előtt 
nem volt titok, hogy a jobbadán apró dolgozatok csak kísérői 
a hatvanadik évét maghaladott szerkesztő és tudós egyéb 
terjedelmes vállalkozásának. Szilády a budapesti egyetemi 
könyvtár 98. számú és a németújvári ferencesek glosszás latin 
kódexének a kiadásán dolgozott. A Sermones Dominicales 1910-
ben került a könyvpiacra. A bevezetés elmondja, hogy 123 
latin prédikáció van benne, ezek közül 45 részint egyszerű 
átvétel Jacobus a Voragine vasárnapi beszédeiből, részint 
ugyanonnan felében-harmadában kiírt darab, részint Jacobus 
két-három beszédéből van egybeszerkesztve. A többi ismeretlen 
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eredetű, de a magyarnyelvű kódexekkel sem mutatnak szám-
bavehetö érintkezést. 

A két latin kódex múltjáról szintén kiderül egy és más. 
A németújvári kézirat el van látva dátummal: 1470-ben készült. 
A budapesti költenek idejét egy megjegyzésből lehet kiokoskodni, 
amely a gyűjtemény derekán egy beszédben olvasható: «Audivi 
a fratre Johanne Capistrano, quod meritis S. Bernaldini quin-
quaginta quinque mortui essent suscitati». Bernardinus, mondja 
Szilády, 1444-ben halt meg, 1450-ben avatták szentté; Ka
pisztrán 1456. október 22-én költözött el az élők közül; világos, 
hogy a prédikáció-író az ötvenöt feltámadás csodáját csak 
1450. és 1456. október 22 e között hallhatta a szent barát 
szájából. Következéskép a kódex sem lehet régibb 1450-nél. 

De elejt az író egyebet is. Egy másik beszédben a kö
vetkező négy szót lehet olvasni: «more eccle^iae nostrae Quinque 
ecclesiensis» : a mi pécsi egyházunk szokása szerint. Ebből 
ismét az tetszik ki, hogy az írónak pécsi papnak, vagy leg
alább a pécsi egyházmegyéhez tartozónak kellett lennie. 

Az oklevelek révén csakugyan találkozott egy ilyen férfiú. 
A pécsi káptalan 1456. április 29-én levelet küld Kapisztrán 
Jánosnak Dienes kanonok decretorum magister, tolnai esperes 
által. Ismét május 26-áa a pécsi püspök azt írja Kapisztrán-
nak: sajnálja, hogy ez őt nem találta Pécsen-; egyben kéri, 
menjen el az általa nyolcadnapra összehívandó zsinatra. A levél
bői nem tűnik ki, mikor járt Kapisztrán Pécsett, föltehetőleg 
május elején utazott oda és talán épen Dienes kanonok társa
ságában. Akárhogy történt, Dienes mint a káptalan küldöttje 
mindenkép beszélt a szsnt férfiúval és hallhatott annak szájából 
a csodákról. Szilády Áron tehát Dienes kanonokot hiszi a 
prédikációk írójának. 

Sajnos, valami bizonyosat nem lehetett az adatokból 
kicsiholni. A két magyar kódex szövege egyelőre még mindig 
gazdátlan szöveg, értéke pusztán a tartalmában rejlik és ami 
ebből a legszembeszökőbb : glosszáiban. Azok közül az egyik 
részt, a németújváriakat, már 1883-ban közzétette volt Fejér-
pataky László, a kézirat fölfedezője; Szilády összeszedte vala
mennyit és szótárt szerkesztett belőlük a gyűjtemény végére. 
Stílszerűen «szómagyarázó») példákkal és idézetekkel» fejezte 
be a terjedelmes kiadványt, az utolsó két testes kötetet, 
amellyel ő ajándékozta meg az irodalmat. Utána már csak a 
XVI. századi költők csonka VI. kötete, Pech y Simon Psalte-
riumának rövid előszóval ellátott kiadása, az Arany könyvéről, 
Grálízécsi fragmentumáról, Földi verseiről szóló rövid cikk 
s egyéb apróság következett. A halasi pap 1913 végén letette 
a szerkesztői tollat és hátralévő éveit az irodalom nyilvános
ságától elvonulva élte le. 
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Nagy vállalkozása csonkán maradt, de azért megelégedés
sel nézhetett vissza tudós pályájára. Mint Toldy Ferenc hű
séges tanítványa becsülettel dolgozott azokon a munkákon, 
amelyekre eredetileg maga a mester vállalkozott volt, nagy 
sikerrel töltögette irodalomtörténetünk hézagait, kifejtett vagy 
.a kifejtéshez közelebb jut tatot t számos részletet, új területeket 
tá r t fel és ösztönt szolgáltatott újabb kutatások számára. 
Tagadhatatlanul sokat végzett; középkori irodalmunkról és 
XVI. századi költészetünkről való tudásunkat sikerült hasonlít
hatatlanul teljesebbé, részletezőbbé, mélyebbé tennie; a tudós 
"világ és a nagyközönség évtizedek óta benne látja a régi 
magyar irodalom fő-fő számontartóját és szakértőjét. Neve az 
ország legelső tudósaié közt szerepel. . . 

De nemcsak tudós volt. A nyelvet tanulmányozta, de 
művelte is egyúttal és mint író is a számottevők közé tarto
zott. A XIX. század megkövetelte az irodalomtörténet emberei
től, hogy ne csak értelmesen, hanem egyúttal szépen fejezzék 
ki gondolataikat. Szilády nak élvezetes és sajátos egyéni stílusa 
van, folyékony, magyaros, gyakran archaizáló, nemesen egy
szerű, helyenként — többnyire világosabb érthetőség kedvéért 
— jellemző képekkel és hasonlatokkal színezve, de egyúttal 
általában nyugodt és tárgyilagos, olyan emberé, aki megszokta, 
hogy irataiban pusztán az adatait és következtetéseit beszélteti. 
Talóban, Szilády műveiben a szerzőről magáról alig esik szó. 
A halasi tudós nem szeret a saját dolgairól beszélni. Még 
az olyan vallomás is ritkaság; nála, amilyen a középkori költők 
gyűjteményébe a az, hogy Vásár heli András aligha gondolt 
arra, hogy «370 év múlva ugyanazon utcában, ahol ő írta 
énekét, szerzete körén kivül álló valaki ilynemű észrevételekkel 
fog róla megemlékezni»; vagy még inkább az a másik, hogy a 
Toldi-jegyzetek egy részének akadémiai felolvasása «a hála 
elkésett kifejezése volt» : Arany Jánosnak kívántak vele örömet 
szerezni, de a költő meghalt ép azt a hétfőt megelőző vasár
napon, amelyre a felolvasás ki volt tűzve. Ugyanis «amaz 
Őszi napok egyikén múlt harmincz éve, mikor Arany Ilosvai 
Toldijának ponyvára szánt kiadású viseltes barna példányát 
vitte magával a nagykőrösi iskola egyik osztályába. Arról 
tar tot t előadást. A nélkül az előadás nélkül Toldi történeti 
személyiségéről aligha igyekeztek volna e jegyzetek valamit 
mondani.» 

Ha Szilády néhol mégis magáról beszél, annak mindig 
különös oka van. Az Arany irodalomtörténetéről szóló ismer
tetésnek ép az kölcsönöz súlyt, hogy a közönség a kis munka 
keletkezését olyan valakitől hallja, aki annak idején körösi 
diák és a gimnázium ép azon osztályának a növendéke volt, 
amelynek részére az irodalomtörténet készült. A «flétsing 
.szakállú, kapanyél f. . ,ú» vén torkos meséjének a hitelességét 
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akarja igazolni az a hozzá fűzött megjegyzés, hogy a történetet 
az író negyven évvel azelőtt a halasi határral szomszédos 
ötömösi pusztán Ducczos Mihálytól hallotta és le is jegyezte. 
A Nemere című rövid cikk nagyrésze a Magyar Nyelvben 
azt mondja el, mikép tanította meg a szerzőt és Szilágyi 
Dánielt Antos László a Hideg a Nemere szele kezdetű szé
kely nótára 1856-ban a bejkoszi öböl felé tet t csónakútjukon. 
Az elbeszélés célja világos a befejezésből: «Szilágyi Konstanti
nápolyban, Antos Bécsben halt meg. Holt tanukra hivatkozás 
— vékony vigasztalás ! Talán a székelyföld valamelyik zugá
ban él még valaki, a ki többet is tud a nótából.» 

Aki a Szilády emberi sa]atsIgáiról egyet-mást irataiból 
akar kihámozni, más jelenségekst kell szemügyre vennie. 
Bizonyos, hogy korának volt a gyermeke. Nem lehet számon 
kívül hagyni, hogy serdülő és ifjúkora a XIX. század Ötvenes 
éveire esik, arra az időre, amikor a magyarságot egyfelől a 
bécsi kormány germanizáló törekvései figyelmeztetik állandóan 
arra a régi hagyományra, hogy a nemzeti nyelv ápolása haza
írni kötelesség, viszont másfelől az Új Magyar Múzeum «Igaz 
arany bullája» kiáltja nagy hatással az emberek fülébe, hogy 
a nemzet élethez való jogát csak a «nemzeti munkálkodás», 
a milliók szellemi és anyagi téren való fokozott tevékenysége 
biztosíthatja. A Múzeum szerint minden irányban ki kell fej
tenünk képességeinket, hogy mint «nemzeti egyediség» áll
hassunk a többi népek között; a nemzeti történetet, művészetet 
és filozófiát kell tanulni és művelni, mivel leginkább ezekben 
nyilatkozik a nemzet egyedisége. 

A közönség megértette mind a két oldalról jövő figyel
meztetést. A hatalomnak azzal felelt, hogy tüntetet t a magyar
ságával : megrótták azokat, akik idegen nyelven beszéltek 
— maga Deák Ferenc is szemére veti egy hölgynek, hogy 
német levelet írt hozzá; hazafiságnak tekintették a nemzeti 
nyelv művelését, honleányi és hazafiúi áldozatnak az irodalom 
pártolását. A magyarságban, természetesen, az irodalom sem 
maradt hátra. Míg a tudomány és költészet nagyságai valóban 
értékes és komoly nemzeti munkát végeztek, a fiatal lirikus 
nemzedék egyrésze között divatos betegséggé vált a magyar
kodás. Erdélyi János szavai szerint valósággal fürdöttek a 
magyar elemben. Azt hitték, hogy a válságos időben a nem
zetiségnek tesznek szolgálatot, holott a nemzeti költészet 
ápolása helyett csak palóc, kemeuesaljai vagy mátravidéki 
költészetet csináltak. 

A tüzes hazafias szellem behatolt mindenüvé. Szilády 
Áron — nem hiába Lugossy József, a Múzeum kiadóinak 
egyike a mestere — olyan, mintha csak reá szabták volna a 
Hunfalvy Pál híres beköszöntőjét. Nagy hazafi volt ; életének 
célja és eszménye a nemzet szolgálata, a nemzeti történelem 
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és kivált a nemzeti nyelv művelésével. Rajongója volt a 
nyelvnek és ábrándos, eszményítő szeretettel szerette a fajtáj át ~ 
Büszke volt rá, hogy a magyar a múltban is becsülettel állta 
meg helyét a népek sorában. A Pelbárt-életrajz elején ekkép í r 
a középkorról: «Hisszük s talán tani tjük is, bogy az egészen 
sötét tudatlanság kora. Nekünk legalább eddig sem kellett 
volna ezt hinnünk s tanítanunk.» Es utal a Mátyás fényes 
uralkodására, mely alatt «a tudományossággal és művészettel 
együtt a nemzeti irodalom költői ága is jelentékeny virág
zásban volt.» Es megelégedéssel mutat rá latin nyelvű iro
dalmunkra, mint amellyel «annak idején semmivel sem vallot
tunk kevesebb becsületet a világ előtt, mint amennyit ma 
vallunk mostani törekvéseinkkel.» 

Nem kevésbbé érdekes egy másik nyilatkozata a középkori 
magyar nép szellemi színvonaláról. Pelbárt, írja, a Sermones 
de tempore prológusában világosan kijelenti, bogy «egyenesen 
ez ország egyszerű népének fölfogásához mérve» kívánta 
beszédeit szerkeszteni. Ez pedig, hangsúlyozza Szilády, «a 
magyar nép akkori értelmi fejlettsége mellett a legfényesebb 
bizonyíték; azt mutatja, bogy akkor sem állott alul azon a 
színvonalon, amelyen más keresztyén országnak népe tartot ta 
magát.» 

Ismét nem sokkal hátrább, az egyszeri bátai barát ismert 
históriájával kapcsolatban, védelmébe veszi Pelbártot. «Nagyon 
tévedne az( aki e történet idézésiért vagy egyik-másik kife
jezéseért Ízléstelenséggel akarná vádolni. Tagadhatatlan, hogy 
fordulnak nála elő hellyel-közzel ma úgynevezett erős kité
telek és nem használható példák: de . . bárki bátran össze
hasonlíthatja beszédeit az azon korabeli idegen szerzők népszerű 
beszédeivel, arról fog meggyőződni, bogy a magyar pap és 
magyar hallgatói izlés dolgában sem állottak alább másoknál. 
Legyen elég azon idők két leghíresebb francia egyházi szó
nokára, Maillard-ra és Menot-ra hivatkoznom, akiknél lépten
nyomon a legdurvább kifejezésekre s triviális példákra bukkan 
az olvasó.» Holott a magyar író «mértéket tud tartani, ami 
már magában is biztos jele az ízlésnek.» 

De nemcsak a középkor magyarja érdemel ebben a részben 
figyelmet. A Sztárai drámai kísérleteihez fűződő fejtegetés 
kiemeli, hogy annak idején a komédiák irányát nemcsak Magyar
országon, hanem másutt is a felekezetek vitázó szelleme sugallta. 
«S ez korántsem nálunk nyilatkozott legdurvábban; valamint 
a népies nyelv eredetisége sem hangzik komédiáinkban bárdo-
latlanabbul, mint nyugoti szomszédainknál.» A Költészetünk 
I. Mátyás király idejében hangsúlyozza, hogy magyar nyelvű 
emlékeinket «komoly vallásos hangulat és tiszta erkölcsi érzet» 
hatja át, egyben jellemző sajátságuk a póriasság és cinizmus 
hiánya. Viszont a XVI. századi költők gyűjteményének is 
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jól esik megállapítania, hogy a magyar epitbalamium nemcsak 
a XVI. században, de Janus Pannoniusnál sem ismeri azt a 
mosdatlanságot, amely az egykorú idegen nászdalokban diva
tozott. Hogy trágárság, kétértelműség még azokban az énekekben 
sincsen, amelyek «a humor és szatíra talpra esett ötleteiből 
alakulnak egésszé.» Ugyanis a magyarság minden rétege tisz
tességesen gondolkodott a házasságról; még azok is szent 
dolognak tartották, akik nem tartották sákramentomnak. 

A kri t ika több-kevesebb túlzást talál ezekben a nyilat
kozatokban, de Szilády Áron lelkébe ép a szeretet túlzásai 
világítanak belé leggyakrabban. A magyarság köréből minden
esetre a nemzeti nyelv és irodalom múltja nőtt legjobban, a 
szívéhez. Beszélni nem beszélt róla soha, de annál jobban 
kifejezte munkálkodásával. A magyar tudománynak alig akadt 
nálánál önzetlenebb munkása. Mióta első dolgozatait megírta, 
szüntelen fáradozott és sohasem kért érte semmit, beérte a 
munka gyönyörével és tudós társai elismerésével. Kálvinista 
magyar volt, azok közül való, akik a magyarságot őseik, a 
régi reformátorok hagyományának és vallásuk kiegészítő részé
nek tartották. A XVI. század magyar protestánsainak vallása, 
írja a Régi Magyar Költők Tárának egy biográfiai jegyzete, 
«a judaizmus és keresztyénség elveinek és eszméinek s a 
hazafias érzésnek vegyülete volt,» és «e vegyülési folyamat 
eredménye az az alapszinezet, mely a magyar kálvinizmusaak 
ma is ismertető jele.» Szilády büszke volt erre az «alapszine-
zetre» s még inkább azokra az érdemekre, amelyeket ősei 
magyarságuk révén a nemzeti nyelv és irodalom körül sze
reztek. Irataiban különös súlyt vet rá és ismételten hangsúlyozza, 
hogy a nemzeti nyelvnek s érzésnek a reformáció volt a 
felszabadítója, «ezért a nemzeti nyelv ügye nem választható 
el a protestantizmus lényegétől,» és akik a középkorban a 
nemzeti nyelv érdekeit szolgálták, mint ilyenek méltán a 
reformáció előtt élt reformátorok, a Wiclifek, Húsz Jánosok 
közé számíthatók. 

Mondani sem kell, hogy ebben a szentenciában megint a 
szeretetnek bizonyos fokú túlzása mutatkozik. Akadtak is, akik 
tiltakoztak ellene. Szilády azonban ragaszkodott hozzá. Kemény 
koponyájú ember volt, nem igen engedett a maga nézeteiből, 
úgylátszik, gyöngeségnek tartotta a véleményváltoztatást. Sze
gény, jámbor, de «harcra nem termett, ingadozó» Heltai 
Gáspárt csak azért becsülte, «mivel amit tett, soha sem tette 
áruló szándékból» és «gyöngeségeit messze felülhaladják 
érdemei.» Neki másféle emberek kellettek. A Szilády ember
eszménye az erős ember, aki nem enged, nem változik, nem 
ijed meg semmitől, szembeszáll hatalommal, üldözéssel és min
denkinek megmondja az «igazat», mint Battyáni Orbán, aki 
«tetteiben olykor nyers és erőszakos, szavában, hitében még 
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kórágyában feküdvén is határozott és erős» és «csak az osto
rozó Istent féli,» vagy Pelbárt, a barát, aki megírja ugyan, 
hogy föltétlenül meghajlik az Egyház tekintélye és a józanabb 
ítélet előtt, de azért «vita nélkül nem adná meg magát,» nem 
fél senkitől és az igazságot a királynak is szemébe vágja; 
vagy Sylvester János, a bibliafordító, aki, mint a róla szóló 
jegyzetek írják, «nemcsak igaz hazafiságot, önálló felfogást & 
helyes érzéket, hanem csudálni való bátorságot is mutatott» 
s «a kor előítéleteit tekintve erkölcsi és tudományos hírnevét 
tette kockára, midőn az üldözött magyar népköltészet egyik 
sajátságát a szentírás hasonlataival állította párhuzamba.» 

Persze, mind a két férfiú jellemzésében része van a rokon
szenv és lelkesedés túláradásának. Épen nem bizonyos, hogy 
Pelbárt atya vita nélkül nem adta volna meg magát az Egyház 
tekintélyének; viszont Sylvester eléggé gondoskodott róla, hogy 
ne vádolhassák a virágénekek pártolásával, és mint előrelátó 
ember nemcsak az «íl ilyen beszídvel»-t írta be az Uj Testa
mentumba, hanem azt is, hogy fölfedezésével nem a hitságot 
akarja szolgálni: csupán aranyat keres a szemétben, A két 
hely mégis jellemző, ha nem is a két régi író, hanem a halasi 
tudós tekintetéből. 

Szilády erős, bátor ember volt. Bízott magában és nem 
törődött vele, mit szólnak mások a nézeteihez, helyeslik-e őket, 
vagy egyedül marad velük, merésznek tartják-e, vagy maradi
sággal gúnyolják. Viszont nem is bántott senkit munkáiban. 
Nevét tisztelet Övezte, kritikák nem izgatták, polémiákba nem 
bocsátkozott; ami kifogásolni valója akadt az irodalomban, 
nem volt olyan, hogy felkorbácsolhatta volna szenvedélyét. 
Tudós társai megszokták, hogy újra meg újra hibákra vagy 
hiányokra, nyelvészeti tévedésekre, a nyelvtörténeti adatok 
fontosságára, az oklevelek magyar anyagának feldol
gozására, a latin nyelvű magyar iratok lefordítására és tanul
mányozására, a nemzeti nyelv védelmére, miegyébre figyel
meztette Őket. 1886-ban azon panaszkodik, hogy a nyelv és az 
irodalom története nem halad «együtt tartva, mint kellene,» 
s az irodalomtörténet művelői a régi irodalmat «nyelvtudo
mányi anyagnál egyébnek nem igen tartván, mindenestül 
átengedik a nyelvtudósnak, ez viszont az újabb kort bocsátja 
amazoknak korlátlan birtokába, egyedül azt kötve ki, hogy a 
közelében eső legújabb bozótban olykor-olykor nyelvtudományi 
csudákra, hüvölvényekre vadászhasson.» De egyidejűleg a fiatal 
nyelvészek egy részével és a különben «szép reményekre jogo
sító» ifjú irodalomtörténet-művelőkkel sincs megelégedve. 
«A csak nyelvtanulmányozó ifjabb nemzedék némely tagja, 
— írja — terminológiából kalitkát fon maara körül, melynek 
keresztülfektetett rudjain bámulatos gyakorlatokat végez.» 
Az irodalomtörténet fiatal művelőinek ismét nagy baja, hogy 
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«a kritikának korán felöltött fegyverzete» korlátozza őket 
szabad mozgásukban ; bogy nem azt vizsgálják, mi található 
a kéz alá vett műben vagy korban, mi fejthető ki belőle, ha
nem azt, «hogy a ma helyeseknek tar tot t elméletek dirib-
darabjaiból mit hol lehet csalhatatlanságot követelő itélet-
képen kimondva alkalmazni,» esetleg hogyan lehet a más korban 
élt írót és munkáját «tetejébe aprított szabályforgács alá borítva 
eltemetni.» 

Közben a közönségre is rákerül a sor. Az olvasó megtudja, 
hogy a régiségek olvasását nem igen sikerült a sokasággal 
megkedveltetni. «Codex-irodalmonk, mondhatni, teljesen közzé 
van téve, de közkézen forgásával semmiképen nem dicseked
hetünk.» A magyarságnak ugyanis természeti hibája, hogy az 
újdonságokon kapkod; ez az oka, hogy régiségeink feledésbe 
merültek és ettől a sorstól csupán az a kevés menekült meg, 
amelyet vallásos vonatkozásaiért valamely felekezet fölkarolt. 

Aündezt el lehetett szépen, mérséklettel mondani. A pana
szos hang csak akkor válik élesebbé, kesernyéssé, mikor tíz év 
múlva, 1897-ben, az IK.-ben újra szóvá teszi a közönség «ter
mészeti hibáját.» A magyar közönségnek, mondja ott, nem 
kellenek a régi magyar kert virágai. «A mai kor inkább hol
napi erőködib. lenni, semhogy csak tegüapi is akarna maradni.» 
«Idegen- zöldséges kertbe» jár, ahol a bürökkóstolás gyönyö
rűsége mellett a bürökmag-szedhetes haszna is kecsegtet. Ha 
bürök is, csak exotikus legyen! Vakuljatok bazsalyikom, leven
dula, zsálya, rozmaring, majoránna s ősanyáink több efféle 
keblen hordott gyim-gyomjai !» 

Hihetőnek látszik, hogy ebben a panaszkodásban a kritikus 
•elégedetlensége bizonyos személyes csalódottsággal párosul, az 
immár hatvan esztendős emberével, aki látja, hogy hosszú, 
áldozatos munkája nem érte el kitűzött célját: kedves régi 
szövegei átírva, jegyzetekkel megvilágosítva sem kellenek azok
nak, akiknek szánva voltak, a magyarság széles rétegeinek. 

Mindegy, az erős embert a szomorú tapasztalat sem verte 
le lábáról. Dézsi Lajostól tudjuk, hogy haláláig dolgozott a 
Régi Magyar Költők Tára köteteinek folytatásán. Sőt, láttuk, 
közben megengedte magának azt a fényűzést, hogy le-leszállott 
a tanítószék magasságából és szellemes, hangulatos Ad vocemeiben 
és egyéb cikkeiben kedélyes, gúnyos észrevételekkel csipkedte 
azokat, akiket egyben-másban ludasoknak gondolt. Megmutatta, 
hogy «ilyen» is tud lenni, ha kedve tartja. 

Csak érzelmeiről nem beszélt soha. ü g y látszik, nem vélte 
tudományos munkába illőknek az efféle megnyilatkozásokat. 
Ez annál is inkább föltehető róla, mivel a költészetben sem 
nézte jószemmel az objektív és szubjektív elemek összekeve
rését. A Költészetünk 1. Mátyás király idejében dicséri a Mátyást 
mostan választotta kezdetű gyermekdalt, hogy «körülményes 
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leírás nélkül, csupán két vonással állítja elé a képet, mely a 
hallgató figyelme és képzelete előtt mégis nagyszerű teljes
ségben tündököl», s hozzáteszi, hogy ez «az ősidőktől fogva 
kétségtelenül létezett magyar epica megállapított hangja, mely 
az anyag feldolgozása közben . . . biztos érzékkel óvakodott a 
szükséges tömörség rovására ey-ymástnevelő lyrai buborékoktól». 
A Szakács viadalának hasonlóképen nagy érdeme, hogy mentes 
minden lirikumtól. Avagy mint a tanulmány kifejezi : «az egész 
ének jelleme és hatása az, ami a hallgató magyar zenéé : egyetlen 
•olyan motívum sem vegyül bele, mely búsan andalító menetét 
megszakítaná vagy zavarná». Mi több, a szerző az ősi magyar 
költészet zömét sem tudja elképzelni másnak, mint valami fölöt
tébb tárgyias epikának. «Mint ahogy hazánk nagyobb folyói 
zuhatagok, vízesések csattogó lármája nélkül, méltóságos höm-
pölygéssel vonulnak át rónáinkon, nemzeti költészetünk is úgy 
haladt át a századok síkjain.» Persze, fűzi hozzá, l írai «cser
melyek, csörgetegek» akkor is voltak, de sokkal kisebb számmal, 
hogysem a fő folyót elapaszthatták vagy elsekélyesíthették 
volna^, s erre költészetünk érdekében jövőre is jó lesz v igyázni . . . 

Érthető, hogy ezzel az ízléssel saját munkáiban szintén 
óvakodott a «lírai buborék»-októl. Azonban egyéb okai is lehet
tek, sőt voltak is bizonyára, olyanok, amelyeket nem lehet 
közkézen forgó munkáiból kifejteni. Mindenesetre figyelmet 
érdemel, hogy érzelmeit olyankor sem juttatja szóhoz, amikor 
•ezt az alkalom szinte megkívánná. Még a holtak iránt való 
kegyelet sem bírhatja közlékenységre. Az a pár sor, mely a 
Régi Magyar Költők Tára IV. kötetének előszavában Arany 
János iránt való hálájáról emlékezik, végig személytelenül van 
írva, mintha szerzőjének semmi köze sem volna ama hálához. 
A Gyulai Pálról készült nekrológban ismét mindössze arról 
van szó, hogy a megboldogultban a nagy tehetség erős akarattal 
párosult, «a feladat nagyságát és szükségességét csak az igaz
sággal mérte össze, akadályaival soha nem törődött,» és neki 
köszönhető, hogy Petőfi költészete megszabadult az elfeledéstől. 
A kettejük barátságának és az író veszteségének semmi nyoma. 
A cikket akárki más megírhatta volna. Szilády nem akarta, 
hogy az emberek az ő személyi ügyeivel foglalkozzanak. 
A tudásnak volt fáklyahordozója; magasan lobogtatta szövét
nekét, de maga alul homályban kívánt maradni. 

Ilyennek látom munkáiban. Irodalmon kívüli életével nem 
volt módomban eléggé foglalkoznom. Mikor 1922-ben, nyolcvan-
ötéves korában meghalt, rövid időn belül irodalmunk három 
kiválósága, időrendben Ravasz László, Császár Elemér, Horváth 
János áldozott emlékének. Az ő fényes teljesítményeik után 
meg kellett elégednem annak a mellékfoglalkozáskép megfutott, 
tőlünk egyre távolodó és már-már ködbe vesző pályájának 
krónikaszerfi vázolásával, amelynek kisebb-nagyobb világító 
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pontjai az általa tet t fölfedezések és elért eredmények. Számra-
is, súlyra is annyi érdem, hogy irodalomtörténetünk soha meg 
nem feledkezhetik róla. 

Szilády Áron minden időkre beírta nevét a magyar tudo
mányosság történetébe. 

FÜGGELÉK. 
Temesvári Pelbárt Sziládynak róla írt monográfiájában egyebek között 

mint a nemzeti nyelv jogainak és sajátságainak védelmezője szerepel. Az 
irodalom ezt a szerepeltetést nem részesítette még kellő figyelemben, bolott 
az egész tévedésen, jelesül egy prédikáció-részletnek a félreértésén alapszik. 
A szóban forgó prédikáciős szöveg jPelbárt Sermones de tempore című 
gyűjteményében fordul elő s egyebek között a Miatyánk formájáról és arról 
van benne szó, kell-e a híveknek ragaszkodniuk ennek az imádságnak a 
szavaihoz. A felelet tagadó: a keresztény hívek, írja Pelbárt, ha nem a 
hagyományos formula megvetéséből teszik, világosabb értelem okáért, ájtatos 
buzgóságból, vagy mivel a nyelvük sajátos természete kívánja, vétek nélkül 
hozzáadhatnak egyet-mást a hivatalos szöveghez. «Errant igitur, qui díffi— 
cultatem faciunt in communi expositione vulgari, dicentes quod per omnia 
secundum literalem sensuin debeat pronunciari.» 

Mint látható, az ominózus idézet «difficultatem faciunt» kifejezése 
kétes értelmű. Lehet úgy fordítani, hogy «nehézséget okoznak», «fennakad
nak», «akadékoskodnak», de ez nem lényeges. A dolog velejét tekintve 
a hely meglehetősen világos. «Tévednek tehát, akik (a Pater noster) közön
séges vulgáris előadásában akadékoskodnak, azt állítván, hogy mindenben 
a sensus literalis szerint keli mondani», azaz: a fordításnak szigorúan 
ragaszkodnia kell a bibliai szöveg szavaihoz, ezeknek betűszerinti értelmé
hez és, ami a szavakhoz való ragaszkodásban szintén benne van, mentes
nek kell lennie minden toldástól és csonkítástól. A teológia ezt nevezi a 
«sensus literalis »-hoz való igazodásnak. 

Hogy az idézet fenti értelmezése, legalább lényegében, helyes, azt a 
eontextus sermonis igazolja. A Pelbárt gondolatmenete fölötte egyszerű, de-
szabályos következte Lés. «igaz az, hogy a hívek bizonyos okokból vétek 
nélkül megtoldhatják a Miatyánk hivatalos szövegét. Tehát nincs igazuk 
azoknak, akik azt állítják, hogy ahhoz a szöveghez semmit sem szabad 
hozzátenni.» A latin consequensnek («Errant igitur...») csakis ez lehet és 
semmi egyéb, a valódi értelme. 

Sajnos, Szilády teljesen számon kívül hagyja a következmény és az 
előzmények kapcsolatát. Az ö fordítása a következő: «Tévednek tehát, akik 
fönnakadnak az anyanyelven történő kifejezéseken s azt vitatják, hogy 
mindent betüszerint való értelemben (azaz latinul) kell kifejezni.» (Id. mű 30. 1.)' 

Mint látható, csupa hiba, tévedés az egész, olyan «consequens», amely
nek nincs előzménye. Fából vaskarika. A monográfia nem eszmél rá, hogy 
a tévedő atyafiaknak olyan valamin kellene fönnakadniuk, amiben véleke
désük ellenkezik a Pelbárt tanításával. Az «anyanyelven történő kifejezé
sek» semmikép sem ilyen. Pelbárt egészen másról beszél, arról, szabad-e a 
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Miatyánk akármilyen nyelvű szövegéhez valamit hozzátenni. Viszont azok
nak a tévedéseknek, amelyeket Szilády a jámborok szemére vet, épen semmi 
köze ehhez a kérdéshez, egytől egyig a fantázia szüleményei és merő félre
értései a de tempore szövegének. A jámbor tévedökre nem lehet rásütni,, 
hogy fönnakadtak az anyanyelven történő kifejezéseken, és azt vitatták, 
hogy mindent betüszerint való értelemben, azaz lalinul kell kifejezni. A 
horror lingvae vulgaris Seic' verwaculae már csak azért sem fogható reájuk* 
mivel a sensus literalis, amelyet sürgetnek, soha, sehol nem tett annyit,. 
mint «latin nyelv», viszont az ellene való vétségek sem szoríthatók pusztán 
a vernaculák területére. Végre, harmadszor, a jámbor akadékoskodok azért 
sem mondhatták, hogy mindent latinul kell kitenni, mivel a prédikációban 
nem «omnia debeant pronunciari», hanem «per omnia debeat» olvasható. 

Természetes, hogy ezek után a hibás fordítással együtt a belőlük vont 
következtetések szintén hitelüket vesztik. A sensus literalis túlzóit nem lehet 
többé azzal vádolni, hogy a nemzeii'nyelv rovására a latint pártolják, és 
az sem fogadható el, hogy Pelbárt «a betűnek a nemzeti nyelvsajátság 
rovására történt pártolását» hibáztatja bennük. Az igazság az, hogy eszük ágában 
sem volt semmiféle nyelvnek a pártolása ; viszont tévedés, hogy ezzel szemben 
Pelbárt a magyar nyelvsajátságokat védelmezte. Pelbárt tudja, hogy vannak 
ilyen sajátságok; csakhogy ez minden: müveiben semmi nyoma, hogy 
valamivel tovább menne, értéket tulajdonítana ezeknek a dolgoknak, még 
kevésbbé, hogy féltené vagy oltalmazni akarná őket. A betűnek az értelem 
rovására való pártolását helytelennek ítéli, ez hozzátartozik mesterségéhez, 
a teológiához ; de a többivel csak a monográfia szeretné koszorúját gyara
pítani. 

Általában Pelbárt soha sem nyilatkozott sem a nemzeti nyelv jogai 
mellett, sem a latin mellőzése érdekében. írni is mind deákul írja müveit; 
épen nem illik rá, hogy a nemzeti szellem «azon természetes követelése szól 
belőle, amely a reformáció előtt élt reformátoroknak erőt, lelkesedést és 
bátorságot adott munkájukban». 

Való, Mátyás királynak nem igen lehetett barátja; de minden alap 
nélküli az a feltevés, hogy azért neheztelt volna rá, mivel a magyar agenda 
ügyében nem tanúsított elég buzgóságot. S végül a Rosarium magyar szavai 
sem bírják meg azokat a következtetéseket, amelyeket a monográfia épített 
reájuk. A magyar deáknak, természetesen, meg kellett mondani, hogy a 
honosa annyi mint fajd, fungus annyi mint gomba, kar rabé annyi mint 
gyantár, a tilia: hárs, és így tovább, ha azt akarták, hogy tudja, miről 
van szó, mikor előtte bonosáról, fungusról, tiliávól beszélnek. Ez nem a 
nemzeti nyelv jogaihoz végsőkig való reformátor: ízű ragaszkodás, hanem 
egyszerűen a tanítás követelménye. 

Egyszóval : a történelemnek igazán nincs rá oka, hogy Pelbártot akár a 
reformáció előfutárai, akár a magyar nemzeti nyelv bajnokai közé sorolja. 

HORVÁTH CYRILL. 
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