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— I. Görgei Albert. —

Argyr királyfi szívérdeklő kalandjainak nagyszámú válto
zatain kívül, melyek a magyar nép feltalálásban gazdag képzelmi 
erejének oly hü tükrözői, még számos, nem kevésbé becses, mind
azoktól kialakulásban eredeti változatokat bírunk költői elbe
szélés s színmű alakjában. Ezekről kívánok szót tenni amazok 
e lő tt; kifejteni óhajtom, mennyiben voltak íróik által e müvek hü 
tolmácsai korukat lelkesítő eszméknek; rajzolva láthatjuk-e s 
mennyiben hü színekkel, e művekben koruk irányát, képzelmi 
világát, írót s olvasót lelkesítő elveket, reményeket s álmokat ? Kör- 
vonalozni iparkodom, hogy e mese történetileg ismert határairól 
mikor, mily szellemben, mily szerencsével térnek le az idői egy
másutánban következő írók. Miként szélesbítik a mesei korlátot, 
az újabb kor követelményei, fejlődései által előállott hézagok 
kielégítésére törekedvén; miként pótolják a természetes szépsé
geket, hamar hervadó mesterkéltségekkel. Mielőtt azonban egybe
vetném a nem csekély számú változatokat, s egybevetés alapján 
megépíthetném az előző sorokban Ígérteket, nélkülözhetlennek 
látom magáról a mese kialakulásáról, annak állítólagos őskori 
eredetéről, kevés szóval annak külső történetéről szólni; mit ezen
nel okvetlen az első feldolgozásnál kell letárgyalnom.

Argyr királyfi meséjének első ismert feldolgozója Görgei 
Albert, kinek müve XVI-ik századi költő irodalmunk legbecse
sebb darabjai egyike; bár négy századon át sugárzott éltető fényt 
népünk szellemi világára, mégis mindmáig csak nehány sorban 
is alig talált méltatóra. E  mellőztetést tán nem helytelenül annak 
tulajdoníthatjuk, hogy míg kutatóink s feldolgozóink Görgei Al
bert kortársainak élete, külviszonyai, szellemi fejlődése, irodalmi 
munkálkodásáról mind több és újabb adatokat voltak szerencsések 
napfényre hozni, azalatt Görgeiről épen semmi életrajzi vagy 
másnemű adat nem került világra. Kortársai fölé magasra emel
kedett költő életét, szellemi fejlődése történetét, irodalmi m un
kásságát, legnagyobb részben még mindig, az ölében nagybecsű 
őskincseket rejtő múlt meg nem bolygatott aknái rejtik.

Régóta tépegetjük a múltakra borúit fátyolt, s mind máig 
nem sikerült Görgei Albert emlékéről lesorvasztani a feledés 
ködét, kit oly régóta fedez jeltelenül a behorpadt sír, kinek láng-
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34 VÁLI BÉLA.

képzelme által alkotott nagybecsű mű szépsége, nem tudós mél
tató, de nem kevesebb becsű népies jóérzékben talált méltatóra. 
Görgei varázsló szépségeivel szemben senki meg nem próbálko
zott, m intha — csak mindenki a szerencsésebb jövőre várna, mely 
tán fel fogja derítni a költő életét — ezt ismerve, biztosabb kézzel 
remélvén elemezni, méltatni. Századunkban alig foglalkozott csak 
érintöleg is Görgei fenmaradt művével néhány író — ezek véle
ménye sem magasúlván irányadóvá — irodalmunk történetének 
írói rövid, határozatlan, többnyire téves sejtések felsorolásával 
suhannak át, vagy elhamarkodott fölületességgel találgatáson ala
puló véleményt koczkáztatnak róla. Mai nap sokkal inkább feledve 
van, mint a múltban. A múlt század írói igen gyakran foglal
koznak e mesével, ez időből ered jelvi magyarázata is. Fejteget
tek, részletezték, jelvi értelmet magyaráznak ki belőle — de nem 
iroda lom történetírók, hanem történészek, történettudósok. Iro
dalmi becséről nem is sejtve, félre ismerve, álbecset tulajdoní
tottak e mesének történetbúváraink, kik múlt századi tudós 
gondosságával részletezik, bonczolják a mesét, a költészet finom 
erezeteit meg nem figyelik, de a rég feledett kor történetéhez 
vezető erős eret képzelnek feltalálni. E szerelmi elbeszélésnek 
szelíden olvadó, lágyan omladozó soraiból, két nagy, erős nép 
élet-balál tusáját olvassák ki, Dácia Róma fegyveresei által tör
tént meghódítását. A kizárólag magyar nép ajkán élő mese, allé 
goricus fátyola alá rejtett eredeti jelentés néhányakM szerint 
következő:

«Az arany alma minden éjjel való eltűnése azon aranyokat 
jelenti, melyek adózási összegekként a római tartományokból 
Dáciába vándoroltak. Az aranyalmák szerencsés megőrzése, az 
adófizetés megszüntetését jelképezi. A tündérszüz elvesztése 
Traján eredménytelen hadjáratát; a szűz szerencsés feltalálása s 
véle egyesülés: Dácia birtokbavételét jelenti.# ízetlen etymolo- 
gizálással igyekeznek igazolni ez erőszakolt megfejtést. Aklctnn 
(szerintük dicsőségtől megfosztott) római nemzet. Medcna (a ki
zsákmányolt, üressé tett) Italia. A tündér sziiz (soha meg nem 
hódított) Dáciát képviseli, mely tartományt Argyr (ezüst gyermek) 
Traján foglal el. A nász alatti (türelem s engedékenység próbájá

*) Benkő József: Transsilvania. Pars prior, ed. Kiad. 1778. Tóm. I. 
16. 17 p. Széchenyi Könyvtár Catalogus; edid. Pest. 1790. I. Tóm.; Kővári 
Erdélyi Régiségek. Pest, 1852. 62. 1.
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ARGYR A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN. 35
nak értelmezhető meseies) arczulütések nyomait, azon lázadások
ban keresik, melyeket a dákok ismétlő leveretések után is meg
kíséreltek. J)

Közvetlen a magyar forradalmat követő pár év könnyen- 
hívősége nagyban hasonlít a múlt századot jellemző hiszékeny* 
séghez. Minden álomszerűén szép, minden mi elvakít vagy mi 
régi eredetünk, népünk emlékezetében megőrzött ősdolgokról — 
bárki által is lett elbeszélve — a hívők ezreire talált. Sovárogva 
lestük mindazt, mi ősnagyságról szól, a bírálat szigora egy a 
hazafíatlansággal s így észrevétel nem kíséri a hitető szót. Kővári 
idézett művében múltból merített jelvi magyarázat általánosan 
elfogad tátik. Nem szükséges magából a meséből merített érvekkel 
dönteni meg e jóhiszemüleg általánosúlt értelmezést, mivel e fej • 
tegetés már rég s önmagától összeomlott. Argyrus oly történet, 
melyet tényül kell elfogadni, téves azon vélemény, hogy tényt két jel
képez. Hogy pedig a mesei Feketeváros P. Szatmári Károly2) 
szerint román eredetű, vagy Kővári8) szerint a mai Károlyfehér
várt jelenti* e, azt vitassák ők. Szerintem a meseországban igen 
könnyen fellelhető, mivel' csaknem minden mesehősünk kalandos 
útja keresztül vezet Feketeváros gyászfeketével bevont útjain.

Mondának tekinték e mesét, s nem költészetet, de történetet 
kerestek, nyomoztak meseies kalandokban. Eltekintve attól, hogy 
a népmonda sohasem szokott politikai eseményeket tartalmazni, 
s hogy magok a dákok s rómaiak utódai mitsem tudnak e mesé
ről, mely állítólag őseik történetéből oly nevezetesen befolyásoló 
emlékeket tarta fenn, a fejtegetők szerin t; kérdjük, hol a törté
nelmi vonás, mely rávezette e merész lépésre őket, s igazolja vak
merő mint alaptalan fejtegetésüket? Hol itt a mondában szo
kásos történet ? Hiába bonczoljuk e mesét, költészetet igen, de 
történetet nem lelünk benne. Senkinek nem jutott eszébe e mese 
jelvi magyarázói közöl, hogy miként örököltük e mesét úgy, hogy 
azon nép, melynek történetét foglalja magában, nyom nélkül 
elfelejti. Saját Őseink mondáit sem tartotta fenn mai napig a nép
emlékezet, sőt már Mátyás korában kénytelen a történetíró, hogy

*) Benkő és Kővári i. h.
*) P. Szatmári Károly: Magyar Regevilág. 50. 1. Pest.
3) Kővári i. h.

Digitized by Google



36 VALI BÉLA.

nemzeti mondát is adhasson, ilyet faragni képtelen mesékből. 
Mivel indokolják tehát e rendkívüli figyelmet a minket nem 
érdeklő dák-római monda iránt ?

Nem a nép fűzte személy, hely s időhöz e mesét, de tudó
sa in k . A mesében fejlődő történet «Tündérországban» kezdődik, e 

név vezette rá a történetvizsgálókat, a cselekvény színhelyül 
Erdélyt tekinteni. A néphit századok óta vallotta s nevezte 
Erdélyt tündérországnak. Ezen alapon vakmerő kezek erősza
kosan fűzték egybe a mesei s a nép által nevezett tündérországi 
szépségű Erdélyt. Ennyi volta kiindulási alap, a többi hamar fej
lődött utána. S ez újdonságok bizonyítékáúl az etymologia szol
gált. Mily erős vár az, melynek alapköve ily etymologia: láttuk. 
Nem foglalkozik bár korunk annyit e mesével, mint a múlt szá
zad, mégis helyesebben osztályozza. Mi nem tekintjük mondának, 
történeti vagy jelvi mesének, hanem kisebbítés nélkül, népmeséink 
közé soroljuk. Örömmel látjuk a múltban már Otrokócsi hasonló 
véleményét, ki nemcsak saját, de a XVII-ik század véleményét 
tolmácsolva, mulattató (nugee) meseies elbeszélésként em líti.*)

Meselétét bizonyítja azon sok episod, mely mintegy alkotja. 
A mesei három testvér közül a legifjabb sikerült próbája. A ked
ves ifjúval való találkozhatás végett ültetett fa; a szerelmes tün
dérhölgy hattyú vagy más madáralakban szerető látogatása; az 
ifjúval alvó tündérkirálynő hajának lemetszése irigy kezek által, 
s ennek következtében a szerető no kényszerített elválása, távol, 
ismeretlen vidékre történt elszakadása, megsiratása, megboszúlása 
ez elválásnak; szeretőjére várakozó ifjú vagy leány elaltatása, 
ördögfiak örökségét képező bocskor, ostor, repülő köpeny, láthat- 
lanná tévő sapka ravasz elorzása királyszülött által; türelem s 
engedelmességet próbára tevő arczulcsapás mint episod, majd 
mesei góczpont különböző időkben, különböző nemzeteknél fel
található: régi, európai közbirtokot képező mesei ismerőseink.

A középkor költői nem nyúlnak merész kézzel az élet 
zivataros jelenébe, hogy onnan tépjenek ki tárgyat, nem figyelik 
meg az élet bonyolulatait, de néptől néphez átszármazott mese- 
kincset dolgoznak fel. E közössé vált mesekincsből merített 
beszélyek lényegükben rendszerint azonosak s meglepően hason-

x) Otrokócsi Fór. Fér. Origines Hungaric. edid. Tranquerae > 1693. 
2-ik kötet.
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lók. Két boldogtalan szerelmes elválása — ritkán önvétkük, rend
szerint apai, fejedelmi zsarnokság vagy vetélytársi irigy kezek 
által — képezi a mese előrészét. E szerelmesek egyike erős 
kitartó szerelmi vágy által hevítve, ezernyi ellenséges akadályt 
legyőzve keresi s vívja ki kedvesét, kit rendszerint valamely ellen
séges indulatú lény, vagy varázserő köt le, valamely ismeretlen, 
sziklák közé rejtett vár üregeiben, vagy megközelíthetlen ország 
szök határai közt. Nem ritkán újra elveszti a kivívottat, nagy lelki 
8 testi fáradsággal kiéidemeltet a hős — s a küzdelem újra meg
indul . . .  Az elválasztott boldogtalan, képzeletében rajongó sze
relmes szépítése, bírása után érzett égető óhaj, epesztő vágy, 
élénk festése epedő lelke ömlengésinek; nem kicsinyes földi bol
dogság s öröm a kedves hölgy elnyerésekor, nem egy nép képze
letének szüleménye, ezzel érdekesíti egész Európa mesealakjait. 
Oly közös ez, mint a mesealakok belső 8 külső rajza. Alig talál
hatni költőt, ki szebb képben tudná megörökítni eszméje. hason
mását, mint egy isten vagy istennő emberiesen kecses alakjában. 
Ennek oka az, hogy költőink az emberiség első napjaiig vissza
nyúló, ősi jellemükből többé kevésbbé kiforgatott ősmvthosok, az 
emberi nem szépeibe szerető istennőkről szállongó modernizált 
elbeszéléseket mintaként nemcsak őrizték s figyelték, de másol
ták is. Ez istennők idővel tündérkirálynőkként szerepelnek, majd 
fejedelmi szűz, tündérszép nemes kisasszonynyá törpülnek — de 
csak hatalmi — kör fokozatban fogyatkozva, s nem szépség és 
bájakban is. Középkori költő nem mulaszthatja el összehasonlítni 
valamely, nem ritkán több istennő szépségeivel hősnőjét, istenek 
férfias bájával hősét; így Görgei is közszokásnak hódol:

49. Junó, Pallas, Venus, Didó és Minerva 
Ezzel nem ér vala nimfáknak soksága,
Sem a szép Sybillák, sem éneklő Musák 
Ekés tekinteti, mert mind felülmúlják.1)

Eddig a letaposott úton jár, több szerencsével folytatja 
azonban, midőn önképzeletét reminiscentiák által nem hagyja 
korlátolni:

50, 51. Aranyszínű liaja földig terjed vala,
Éjszak i ugyanis ugyan fénylik vala,

*) Görgei Albert «História Egy Argyr nevű Királyfiról És Egy Tün
dérszűz Leányról*. Budán, Bagó Mártouféle kiadás 1763.
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Nyoszolája részét árnyékával tartja,
Fénylik gyenge testén testszínü ruhája.
Termete szép karcsú, zengedezö szava,
Fehér az ő teste, mint hattyúnak tolla 
Gyenge, ékes, lassú, zengedezö szava 
Istenasszony módra termett ábrázattya.

A bájos alak leírását a renaissance befolyása színezi, mely 
örömest vette hasonlatait a pörög-római mythosból. Különösen 
kiemeli a költő a tiindérsztiznek hosszú aranyszínű haját, mely a 
nyoszolyát egészen betakarja, elnrnyékolja. A néphit szerint a 
tündéreknek egyik nevezetesebb ékességük a hosszú haj, melynek 
elvesztésével érzi magát bélyegzettnek a tündérszűz.

Szerelmi vallomáskor szépen s kiváló szerencsével helyez
tetik ellentétbe a *ziízi szemérem s keblet hevítő kéjes indulat. 
Népmeseies szavakkal van ecsetelve vallomása, melyben a termé
szetes, az elbájoló naivitás oly varázsszerií, hogy szebbet még a 
bibliai Jiasoneseteknél sem lelünk. Tűzzel mint gyermek játszik a 
szűz — s öntudatlanúl élesztgeti, míg önmagát meg nem semmi
síti az. A költő pedig nem sülyed ismétlés örvényébe; — a hősnő 
ismételt megjelenésekor neki új képei vannak, elevenen fest új 
helyzet által előtűnt szépségeket, jól sikerült képben örökíti meg 
a harmatos kert pázsitján tovasuhanó üde arczú szüzet.

140. Testén ingadozik testszínü ruhája 
Lengedező fátyol borul a hajára 
Gyenge zöld pázsitot ő azzal csapdossa 
Gyenge piros szine, mintha mosolyogna.

141. Fejér gyenge lába mint hattyúnak tolla 
Sarú az ö lábán akkoron nem vala 
Csak a lába feje mint hó látszik vala 
Zöld harmatos pázsit nedvesíti vala.

Ez isteni szép tündémő gyújtja szerelemre Argyr szívét, ez, 
fia Akleton királynak, ki tündérországi fényes kővárban uralkodik. 
Az ifjú királyfi csakugyan méltó egy tündérkirályi hölgy szerel
mére, mivel:

37. Szép egyenes teste az ifji'mak vala,
Idejének szintén virágjában vala,
Urfimódra termett vitézi járása 
Minden dolgaiban tökéletes vala.

38. Nem fölötte karcsií, közép ember vala,
És kiterjedt feje, szép síma homloka,
Két fekete szeme és piros orczája,
Feküvén ágyában úgy könyörög vala.
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27. Tekintetes ifjú az Argyrus vala,

Nagy ékes beszédű, szép termetű vala,
Szép ékes erkölcsösei felruházva vala,
Miért az országban neki híre vala.

E szép ifjú alaphangulata bizonyos határozatlan nyugtalan
ság ; Fülárenus jóslata s önálma által felébresztett határozatlan 
czél után törő vágy tölti be keblét. Fivérei nem képesek meg
őrizni az almafa arany gyümölcsét s ö, bár nagy s hosszú szenve
dés van számára jósolva, daczára e jóslatnak, elmegy megőrizni 
a gyümölcsöt. Erről nem tudja lebeszélni atyja előrelátása. Szé
pen egyengeti anyja kéréseivel engedékenységre az apát s szeli- 
díti, mentegeti fia tántoríthatlan, változhatlan elhatározását . . . .  
A tündérsztiz megpillantásakor keblében egy megnevezni nem 
tudott érzelem kel, növekszik s hatalmasúl szerelemmé, érzékies, 
délvidékiesen fékezhetlen szerelmi szenvedélylyé. Az öntudatlan 
ártatlanság ez, a gyönyört nyújtó érzéki szerelem ölébe sodorja. 
A néhány pillanat előtt szűziesen megremegő ifjú indulatos 
érzéki szerelem rabjává sülyed. Szerelméből egészen váratlanúl 
kiragadja egy véletlen eset, mely megfosztja őt, s elválasztja ked
vesétől. Erős hevületü lelke, boldogsága megtépőjének halála 
által sem csillapúi; s a «vén kofa» indulatos jellemre valló hatal
maskodás áldozatáúl esik. Atyja, s szellő fúvásitól is féltékenyen 
őrző anyja hiába esengnek előtte, hasztalan marasztják «mint 
egy dühödt ember kiált» kikérvén örökségét, megindúl. Nem is 
veszi észre, hogy :

98. Ékes ábrázatját sok nem felejthette,
Éjjel nappal sok szűz az ifjún keserge.

Úttalan, sziklás vidéken feltartózhatlanul bolyong, keresve 
szerelmesét, kinek megígérte, hogy felkeresi vagy utána hal. 
Mint az út borzalmas fáradalmai, úgy szerelme s lelki gyötrelmei 
fokozása bámulatra méltó ügyességgel élénkül___Emberi halan
dónak rajzolt, bár tündérkirályfinak nevezett Argyr, ki ember
társaival szemben gőgös, hatalmaskodó; kalandjaiban m ás; de a 
változás okát felleljük abban, hogy többé nem emberekkel, de 
csodás szörnyek, nevezetesen az «egyszemű* s «ördögfiakkal» van 
dolga 8 találkozása. Nem róható fel férfiassága hátrányára, hogy 
ily magasabb hatalmi körrel bíró lényekkel szemben megremeg; 
midőn azonban rövid perczek múltán lelki ereje visszatér, a meg
lepetés első pillanatai után csakhamar általán, következetesen
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önuralmat tanúsító: gyors találékonyság, bizalomgerjesztő fel
lépés, ügyesség, határtalanul merész ravaszság, majd újra heves 
fellobbanás jellemzi tetteit. Argyr soha nem gyáva, ha azt nem 
vesztjük szem elöl, hogy ő varázshatalmú, tündéries erővel bíró 
lényekkel áll szemben. Tudjuk, miként emberi erőnél hatalma
sabbakkal kényszeríti vágya teljesülése érintkezni. Őt emésztő bú, 
szünetlen keservben nyilatkozó érzelgőssége, stirün hulló könnyei 
mai népünk felfogása semmit nem von le férfiasságából. Midőn 
leikéből a jobb idők reménye már-már kihal, csak nagy s kitartó 
küzdelem után foglalhatja el a férfiasság s remény helyét a kime
rültség 8 csüggedés. Meghjusúlt reményből még öldöklőbb, két- 
ségbeejtőbb reménytelenségbe sülyed, midőn «sok próbán forgás 
után# sem nem mentheti meg kedvesét, nem változtathatja meg 
közös sorsukat: a változó helyen, hol sorsváltozás történik, rend
szerint meséinkben . . . Viharpróbálta fecskéhez hasonlít, mely 
akkor ju t közel boldogsága fészkét rejtő partokhoz, midőn már 
azt elérni minden reménye elsorvadt; s az újra éledőt, midőn 
már alig néhány perez múlva elérni véli kedves párját, egy ellen
kező szélroham visszasodorja; s kétszerezve érzi fájdalmait. Argyr 
felismerve a változó helyről elbolyongván a keserű valót, nem 
reméli többé sorsa jobbulását, megsemmisítni óhajtja életét 
öngyilkosság által, mely menthetlenül oly keserítő viszonyok közé 
bonyolúlt. Öngyilkossá lenni nem engedi felcsillámló hite, (mi 
igen érdekes a költő s kora életnézletének jellemzéséhez); az élet 
küzdelmeibe elfáradott boldogsága múlandóságáról keseregve em
lékei, anyja feledhetlen gyöngéd szeretete visszavarázsolásából 
merít erőt. Békés öbölből vihar korbácsolta tengerre szakadt sajka 
ő, ki elvégre is hosszú hányatás után a boldogság révéhez elju t.. .

Argyr bőbeszédű öröm, 8 kellemes érzet vagy szerelmi csa
lódás fájdalma által hozatva bár indulatba, beszéde mindenkor 
jellemzőleg tükrözi lelke állapotát 8 érzéseit. Határozott vonások
ban van megörökítve s színezve beszéde 8 tetteiben lelke képe, így 
a röviden s mégis kimerítően ecsetelt tájleírások, melyeket az író 
mesehősének lelke hátteréül állít. Szikár, erős kővárat a hatalmas 
fejedelem fiának, illatos kertet a szerelmes ifjúnak, elhagyott 
pusztaság bolyongása tere a reményekből kisorvadónak, meredek, 
sötét tekintetű sziklák, kopár hegyszakadék jól ellentétbe helye
zett képei az öngyilkosság eszméjével tépelődőnek, végre a bol-
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dogságba visszaszármazottnak légiesen szép tündéries p a lo ta— 
stb. a kisérő háttér.

Argyr hatalmi köre, gondolkozása, vallási elvei által egy
szerű halandó, keresztény lovag; kit személyérdekesítós végett 
eredefchet csak tündérországból a költő. Ez első tündérországon 
kívül van egy második ép így, csak czímzetes tündérország, 
határa kezdődik az «egyszemű* birodalmánál; tulajdonkép csak 
a harmadik előforduló tündérország olyan, mely tündériesen szép, 
hol e tündérszűz, Argyr szerelmese uralkodik. Argyrt a költő csak 
nevezi, de nem alakítja, nem képesíti tündérnek; a magyar nép 
nem is tekinti őt ennek, mivel nem bír azon varázserővel, mely 
által alakját változtathatná, állat vagy más alakban megjelenni, ily 
alakban beszélni, eltűnni, rövid pillanat tartam a alatt mérlietlen 
távolt átrepülni képtelen; mivel nem rendelkezik tündéri erőkkel.

Szeret mint halandó s búsong, gyötrődik mint minden 
lovagkori elbeszélés hőse. Délvidékiesen heves szerelmi szen
vedély lángol keblében, ez elnyomja övéi emlékét i s ; egyedül sze
relmében él, múltjáról csak nagy elhagyatottsága közben, zordon 
fenyvesek, kietlen hegyszakadékok ölén, lelkileg s testileg kime
rültén lerogyva emlékezik. Emberiesen merít szerelmi mámorában 
könnyelműen feledett emlékiböl erőt, újabb küzdésre. . .  Szerelme 
tárgyát feltalálva, könnyen feledi az átélt nyomort, s középkorias 
durvasággal veti próbára kedvese türelmét.

Ki ismeri, bárcsak felületesen is a magyar meseország 
hőseit, az fölöslegesnek vallja a bizonyítást arra nézve, hogy 
Argyr nem magyaros mesehős. De kérdés, nem viseli-e váljon 
magán egy kevésbbé szembeötlő árnyát valamely nemzet mese
hőseit jellemző vonásoknak, melyek alapján őt mégis valamely 
nemzet mesekincsében után nyomozhatnánk ? Oly vonásokat nem 
találván, mely elüt a közös európaitól, lássuk a környezetet. 
A vidék, hol Argyr bujdosik, délvidéki növényzettel díszes:

132. Zöldelö borostyán kertet környűlfogta,' 
Ciprussal) puspánggal a kert teljes vala, 
Viruló narancsfák a kertben plántálva, 
Lilium virágok nevelkednek vala.

133. Kertnek közepiben sok füvek valának, 
Szagos balzsamom fák szépen illatoznak 
Szép kiterjedésű nagy magos cédrusfák 
Napnak fénye ellen árnyékot tartanak.
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134. Egy szép tiszta forrás fáknak árnyékában,
Szépen hömbölyögvén, földből kibugyogván,
Szép lassú folyással kertben szélylyel folyva 
Gyenge szép pázsitot mindenütt áztatja.

Argyr, Akleton, Medena, Fülarenus név olasz eredetre valla
nak ; Argyr heves, fékezhetleu, erőszakos szerelme; a vén kofa, 
inasa s az álnok özvegy ellen viharként zúduló boszúja olasz
dél vidékies. Mindehhez a költő müve kezdő soraiban m ondja:

1. A tündérországról bőséggel olvastam,
Olasz krónikákból kit megfordítottam.

Hogy a költő hol s mely körülmények közt olvashatott
• bőséggel» olasz szerelmi krónikákat, tündéries szerelmi regéket
— alább reákerülünk — ; annyit azonban előlegezhetek, hogy ily 
alak, szerkezetben, ily név* 3 szerepcsoportosítást a nagyszámú 
olasz beszélygyüjteményekben nem találhatni, azonosára sehol 
nem akadunk, Lépten-nyomon előfordúl szétszórtan Görgei Albert 
beszédének minden episodja, ez teszi valószínűvé, hogy «bőséggel 
olvasott olasz krónikák* előtte kedves alkotó részeiből, lelkét 
inkább megihlető személyekből, általán reminiscentiákból válogatá 
össze beszélye alkotó részeit. Idegennek nem mondható teljesen 
ez időben ránk nézve Európának közös tu lajdona: a meseanyag. 
Sőt már valószínűen nálunk is ismert volt legnagyobb része 
«szép história*, «crónika» íróink által mindazon inesei episod, 
mit ihletett költői lélek nagybecsű emlékként reánk hagyott. 
Európával közös a meseanyag, ily alakban való állandósítása 
azonban kizárólag magyar eredetű. Az egymásután következő s 
némi tökéletlen forrasztást sejtető három tündérország is nem 
gyenge érv a mellett, hogy nem mint egész vétetett valamely 
nép ajkáról. A nép ugyanis egybeolvasztja ezeket — elsimítván a 
forradást, mi a költő figyelmét elkerülte. Az összeszerkesztésröl 
mondottak erősítésére szabad legyen az össze nem forrt három 
határt felemlítenem.

Hogy nem a magyar nép ajkáról vette a költő e mesét, 
bizonyítják a vidékleírás, nevek, főleg Argyr jelleme s a költö két- 
ségbevonhatlan szava. Tizenhatodik században élt s csak némi 
tehetséggel bíró költőink bárhonnan merítnek is tárgyat, azon 
rend szerint változtatnak, újítnak. Az időben nem a tárgy, de 
főleg az előadás újsága érdekelte a hallgatóságot. Görgei Albert-
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röl, ki oly határozott költői tehetség, el sem képzelhető, hogy 
csnk versekbe foglalta volna azt, mit a nép tanyáin hallott 
mesélgetés közben, vagy m it' idegen nyelvezetű műben olvasott. 
Ép azon tény, hogy a népmesélte mese, eltekintve némi lényeg
telen változásoktól, minden ízében azonos Görgei Albertnél fel
található mesével, ép ezen azonosság a cselekvény folyamatában 
mutatja, hogy a nép szerette meg s vette -át változatlanul s nem 
viszont. Görgei Albert, ha a honi nép meséjét dolgozta volna fel, 
úgy bizonyára elleste volna a magyar mesehős szerepléseinek mo
dorát, s ezt a nép elbeszélésétől azon kor szokása szerint lénye
gesen változtatva, de a hőst magyar meseileg szerepeltetve, dol
gozta volna ki. Ellenben a nép ritkán, s csakis lényegtelen része
ken szokott változtatni, mint meg is csiszolta, kiidomítá néhány 
jelentéktelen sorát önizlésének megfelelőleg. Oly annyira egészben 
elfogadta a magyar nép e mesét, hogy mesélve, néha egész verseket 
mondanak el, akár prózát. Nem kevesen azt hitték, hogy e prózába 
oldott költemény népköltészetünk gazdag virányú talajából sarja- 
dozott fel — 8 valóban semmi nagyobbat nem mondhatunk 
Görgei Albert dicsőítésére, mint azt, hogy müve népünk kedvencz 
meséi között meghonosúlt, s négy századon által volt egyike a 
legkedveltebb költeményeknek.

Az európai mesekincsekben nyomozva nemcsak a mesehős 
Argyr, de az összes szereplők nevével igen gyakran találkozhatunk. 
Főleg az Argyr név igen divatod, akár mint vezeték, vagy kereszt
névként. Argyr nevet 1372. évben elhunyt szerzetesíró emlékezeté
ben aláljuk először, kinek neve Isaac Argyr.*) Ez időtől nem
csak mint írók 8 létezett egyének neve, de számos mesében is elő
fordul; így a mindenki altal ösmert «Pontus és Sidonia# 1492 
körül ó francziából német nyelvre fordított népkönyvben.a) Ezen 
s más mesékben előforduló Argyr nevű személyek szerepköre 
egészen elütő az általam nyomozottól. Szerepkörük s a cse
lekvény rokontalansága felment lelhelyün hosszadalmas felso
rolásától. Nem kevésbbé érdekes azonban a következő mese:
• Argyr tündérkirályné csábító szép ifjúba szeret, s felkeresve azt, 
szerelemre gyullasztja, midőn azonban e tündérkirálynő az ifjútól 
megválni kényszerül, ez nem tudja feledni az eltűnt szépet; égető

*') Grasae: Literatur Geschichte 1842. III. 887. 1.
*1 Menzel F. Literatur Geschichte. I.
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szerelmi vágya utána készti, kétségbeesetten szerelmi kínjai által 
gyötörve bolyong kedvese után, keserűen könnyezve a szerelmi vágy 
teljesülése után váratlanul megszakadt boldogságát*) . . . A mesei 
rokonkörök megállapításánálcsakis a meseigóczpont fonala legördü- 
lését szabad megfigyelni. Ha a mellékcselekvényeket, melyek tetsze
tős s változatos színt adnak, lefosztjuk, látni fogjuk, miszerint némi 
hasonlóság van e franczia és a magyar mese közt. Nem eredezte
tem azonban a franczia mesétől a Görgei által adott mesét, mert ez 
ép oly téves irány lenne, mint e francziáböl kivonatolt mese eredeti
jét Apuleius Psychéjében nyomozni. Ismétlem egy előbb elmon
dott mondatomat: a középkori mese-anyag Európának közös tulaj
dona ; közös tulajdona pedig egy régibb korból . . . .  Vegyük fel 
az előbb elejtett fonalat, mely rávezet arra, hogy «olasz-crónikák- 
kai* hol ösmerkedhetett meg költőnk, s hol volt oly «bőséggel* 
olvasni alkalma ilyeket.

Tizenhatodik századbeli költőink jellemző szokása családi, 
születés vagy származási helytől kölcsönzött vezeték, néha kérész- 
telés alkalmából kapott neveiket esetleg társadalmi állásuk, lak
hely ök nevét is költeményeik első vagy utolsó versfőibe fonni. Ily 
módon maradt fenn, késő utódokra egyetlen ösmert müvében a 
költő neve. Tisztázatlan máig a kérdés, váljon ő maga kölcsönzé-e 
e szülő helyétől nevét vagy a 13-ik század óta tős-gyökeres Sze- 
pesmegyében élő, a tizenhatodik század vége felé onnan távol 
megyékbe szétszármazott Görgei-család ivadéka volt-e.

Benkő idézett munkájában találtam először idői értelem
ben, nevét a versfők kezdőbetűivel összeállítva; ennek nyomán 
Toldy Ferencz, a név alapján kezdé születéshelyét kipuha
tolni. Felveti ő a kérdést, váljon szepesi vagy tornai Görgő falu 
volt e szülőhelye2) Adatokat nélkülözvén, várva a jövőben felfede
zendő felvilágosítást, az elbírálástól tartózkodott. Utána mindenki 
elkerüli, nehogy véleményt kelljen koczkáztatni róla.

Szepesi Görgőtől messze szétszármazott Görgei-család ter
jedelmes számú tagjai közt, nem találunk, nemcsak a tizenhato
dik, de ezt előző s követő századokban sem Albert nevűt.8) Erő

44 VALI BÉLA.

l) P. abbé Mique. Enciclop. Tlieolog. Paris 1855.
8) Toldy Ferencz. Magyar költők élete. I. k. 71.
8) Hezik J. Gymnasiologia. N. Múzeum kézirata 29. Quart. latin. 

• Századok* s Nagy Ivánnál közölt családfatöredékek.
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sebb érv azonban az, hogy müve minden verssorát, ízét, jellemző 
tös-magyarosság, minden versszakát el'ómlö, oly kedves népies báj szí- 
nézi. Annak, ki így bírja a nyelvet, kinek minden sora igéző népies 
magyarság, kora gyermekségében kellett megösmerkednie a magyar 
néppel 8 költészetével. A Görgei (szepesi) család főj'észke pedig leg
régibb emlékezések szerint kizárólag tót nép által lakott helység. I tt  
semmi esetre nem születhetett, itt nem élheté át lelke legfogékonyabb 
korát. Mint gyermek szíhatta magába ezt, mivel már mint gyer
mekifjúnak ki kellett szakadnia a család s nép köréből, s forgatni, 
tanulmányozni kényszerült oly tárgyakat, melyekhez lelke vágya 
tán nem ritkán tért vissza megpihenni a boldog gyermek halvá
nyuló emlékei közé.

Tornamegyei Görgö, és a 3 nógrádi Gergei helységet lehet 
tehát csak szóba hozni. Ez utóbbiakról kijelentem, miszerint* kuta
tásom sikertelen volt annak megállapítására, váljon ez utóbbi három 
helység létezett-e már akkor, vagy csak újabb telepítvény. Ez 
azonban nem akadályoz a továbbhaladásban. Kassától félórányira 
fekvő Görgő falu a legrégibb időtől magyar, népes helység, mely
nek lakosai mind kizárólag magyarul beszélnek. Jómódú birtoko
soknak kellett itt élnie, mivel jó hírű iskolával bír a XVI. század 
végén.1) A lakozó magyar elem kortárs gyermekei közé elvegyül- 
ten itt sajátíthatá el a nép sajátos beszédmodorát, erőteljes zama
tos kifejezéseit. A félórányira fekvő Kassán a serdülő ifjú végezhette 
iskoláit, hol a német nyelven kívül tán az olasz nyelv használatába is 
begyakorolható magát. Ez időben olasz kereskedők gyakorta fel
keresik Kassát, melynek ipara ez időben, főleg kocsigyártmányai 
Olaszországban szerte híresek valának; sőt nem kevés megtele
pült olasz kereskedő is lakta e várost. Kétségtelenül e tornai Görgő 
helység mellett szólnak akövetkező névleírások. Ezerötszáztizenötö- 
dik évben a bécsi egyetem baccalaureusi közt leljük e nevet: Geor- 
gius Alberti Caschovienis.*) Na<ry a hitem hozzá, hogy születéshe
lye Görgő mellé, mi egyúttal nevéül is szolgál, azért írja Kassát 
mivel ez sokszorta inkább ösmert annál; bizonyítéka e név egyút
tal annak, hogy Kassán végezte tanulmányait Bécsbe menetele 
előtt; továbbá ez előjegyzett «Kassai* pronomen által meg akarta 
magát különböztetni a szepesi nagyszámú «Georgius»-tól.

*) Bezik id. műve szerint.
*) Franki V. Hazai és külföldi iskolázás a XVI-ik században 216 1.
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A baccalaureusi tanfolyamot mai középtanodai intézmé
nyünk elődjeül tekintjük, természetesen szükebb tanulmányi kör
rel. Rendszerint 15— 18 éves ifjak látogatják, mely korosztályt 
ha irányadóul veszszük fel, megközelítőleg a valót feltehetjük, mi
szerint Görgei Albert a XV. század utolsó évei egyikében született. 
Ugyancsak Bécsben találjuk beírva mint egyetemi hallgatót 1518-ban 
is: Georgius Albertus Cassoviensis,1) két betüváltozattal. Újab
ban változva találjuk 1521 -évben Magister Georgius Alberti ex Ca~ 
schovia2) aMagisterek rovatában. Hogy e 1515— 1521. évig lefolyt 
időköz alatt mivel s mily eredménynyel foglalkozott, elmondja a 
«Magisteri» czím s ezen méltóságot elnyerni óhajtók számára 
kidolgozott s mindannyiunk által ösmert tanulmányi szabályzat. 
Bécsben tartózkodása határozott tanúsága annak, hogy szülői 
vagyonos, nemes birtokosok voltak, kik a tanulmányozással fog
lalkozót anyagilag támogathaták. Bécsben sajátíthatá el az olasfc 
nyelvet, mi ép oly divatos ez időben, mint az «olasz krónika, olasz 
história.» Bécs minden tere, minden zigzúg el van árasztva künn 
tartózkodása idején olasz krónikák, széphistóriák újabb s újabban 
sajtó alól kikerült tömegével. Megjegyzendő, hogy nem a nyelv, 
de az elbeszélések anyaga, előadási modor, kalandcsoportosítás, 
a tárgy legördülésének iránya halad az olasz példányok nyom án; 
ezek után nevezik, a bár német nyelvre átültetett, sőt német köl
tők által szerkeztett széphistóriákat is olasz krónikáknak. El nem 
hallgatható azonban, hogy ezen útszerte árult népkönyvek leg- 
többnyire olaszból fordítottak, vagy dolgoztattak által. Azon évti
zedekben egyedül az olasz irodalom dicsekedhetett csak oly termé
kekkel, melyek Európaszerte általán kedvelt, s mohón olvasott 
volt, melyek sikerültjebbjeit minden nemzet sietett lefordítás, átdol
gozás által magáévá tenni. Itt, tanulmányaitól szabadidejében 
ösmerkedhete meg, nemes szórakozás után áhítozó bölcsészet — 
theologiai előadásokat látogató Görgei is ez irodalmi faj kitünőbb 
jelenségeivel s valószínűleg ezek befolyása alatt vesz lelkesedést s 
ösztönt munkára lelke. Argyrt megelőzött tündérmeséi elvesztek, 
nem lehetetlen az, hogy szerencsés felleleskor — valamely mai 
népünk ajkán élő mese eredetijét ösmerjük fel a megkerültekben. 
Becsben végezve tanulmányait, a magisteri méltóság elnyerése után

*) Franki V. id. m. 226. lap. 
a) Franki V. i. m. 214. lap.
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lejött-e hónába azonnal, 6 hol telepedett meg, nincs adatunk arról. 
Argyr valószínűleg hazatérte után készült reminiscentiákból, máf 
a magisteri méltóság elnyerése után, azt engedi sejteni a neve után 
közvetlen következő verssorkezdő, M, tán Magister. A bécsi tanul
mány s mindenesetre nem mindennapi tehetség gondos s szeren
csés fejlesztésére vall a magas, alapos míveltség, művében nyilat
kozó emelkedett szellemi látkőr, tisztult világnézlet. Műve becsét 
oly kedvesen értékesítő verselési, nyelvkezelési ügyesség, szer- 
keztési jártasság, elölegesen szerencsés irodalmi működést enged- 
feltételezni. Görgei Albert bizonyára nemsokára hazatérte után 
irta  e müvét, ifjúi, ábrándos, tán szerelem érzettől á thatva; sokügyŰ 
férfi, őszfejű agg, fakult ajkú öreg nem ír tündér-m esét. . . .

A kor keresztyén nevelést nyújtott csak fiainak, ez meglát
szik művén; felfogása : vallásos, kidolgozása : népies. Egész művét 
keresztényies sugalmak által áthatottnak látjuk, sőt még a tündé
rek s Ciclop8 is tetteik közben ilyen hitnézetek által befolyásol- 
tatnak.

Váljon mikor s hányszor jelent meg Argyrus históriája, nem 
tudom, tán a szerencsésebb jövőnek van fenntartva ennek felderí
tése. Valószínű hogy a század melyben Íratott szintén oly becsben 
tartá, mint a következők nemzedékei. A XVI., mint XVII. század ki
adásait elnyütte az olvasók nagy szám a; a mű elterjedtségéről azon
ban több tanúság szólaltatható meg. Otrokócsy1) a XVII. században 
idézvén nehány verssort Görgei művéből, mint hiteles bizonyság nyi
latkozik általános kedvességéről. Gyöngyösi két munkájában is em
líti közmondá8szerűleg Argvrt s kedvesét, Tündér Ilonát,2) továbbá 
Argyr czivódó ördögeit.8) A XVIII. századból bírjuk első s legre^ibb 
ismert kiadását, 1763 évből, Bagó Márton budai nyomdájának ki
adása.4) E példány nyelvezete egészen magán hordja a XVI. század 
régies színezetét, valószínű, hogy így égyezik e példány az előbbiek
kel, mint ezzel az erről készített lenyomatok. Nevezetes, hogy a le
nyomatok, meg a jelen évben megjelentek is, nemcsak a régies nyelv, 
de régies betüösszetételeken kívül, még a régi sajtóhibák azonos

*) Otrokócsy Fór. Fér. i. li.
*) Gyöngyösi J. Cuina város IV rész. Pozsouy. N. Muzeum. P. o. 

Hung. 768. e.
*) Gyöngyösi J.: Murányi Venus. Toldy kiadása.
*) X. Muzeum. Hung. P. r.
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ságában is egyeznek a Bagó M. kiadásával. Igen érdekes, hogy ez 
új példányok, rendszerint ezen felirattal jelennek meg: Íratott 
ebben az esztendőben. A czímlapon fametszetü kép van, és pedig 
római személyekből csoportozat áll a trón körül, melyen körülvéve 
alattvalóitól, ül kart egybefonva egy szép nő, s egy római öltözetű 
férfiú: emez Argyrt, a n ő : Tündérszüzet ábrázolván. Századunk
ból birunk nehány átdolgozást is, ezekről a népmesék csoportjában 
fogunk megemlékezni részletesebben, általában a Görgei Albert 
feldolgozása, gyöngédsége s költőiségével nem versenyezhetnek. 
Evenként újabb s újabb kiadás jelenik meg, a tizenkét tagú négyes 
verssorú költeményt hazánk minden magyar ajkú lakosa ösm eri; 
legújabban eléggé sikerűken szerb nyelvre egy névtelen for
dította által. Hogy mindenütt ösmeretes Argyr és Tündér Ilona 
a nép körében, tanúsítja annak mindennapias szójárása melyet 
haragudván, ingerülten hallat „szidván az A rgylusát," vagy [„annyi 
a bajom, mint Argylnak“[ valamely tökéletes, ízlésének megfelelő 
szépséget dicsérve, úgymond, „oly szép mint Tündér Ilona

A jelenleg ösmeretes példányok egyike sem nevezi meg a tün
dérszüzet, kivéve az átdolgozásokat; valószínű, hogy a név vala
mely népmesei kedvelt hősnőtől eredett — illetőleg ruháztatott 
Argyr kedvesére. Gyöngyösi «Cuma városa* czímü művében Ilo
nának nevezi, nem lehetetlen, hogy ö nevezi el verspótlani.

Egy Gyöngyösi kora előtti példányból bizonyára meg lehetne 
állapítani, váljon csakugyan névtelen volt-e, tündérszűz s csak 
Gyöngyösi nevezi-e el, vagy csak a későbbi kiadók fosztják-e meg 
nevetői, tán feledékenység vagy más okból.

Nem a mese tartalma, de költői tehetség által ily alakban 
történt állandósítása a magyar eredetű, tehát nem szabad hazai 
mondánk, meséink, általán gazdag termésű népköltészetünk virá
gai kCzé sorozni. Nem kisebbítjük becsét, ha az őt megillető helyre 
osztjuk be; nem szorul kritikus ajánló méltatására, önszépsege 
által marad népünk kedvenc olvasmánya. A magyar nemzet négy- 
százados gyönyöre pedig leszen a költő méltán kiérdemelt jutalm a... 
Görgei Albert magasan kiemelkedik azon tömeg felett, mely gon
dolatait durvás alakba, döczögö verssorokba töri. Magas szárnya- 
latú szellemét, könnyűröptű képzeletét, mély érzését, századában 
páratlan költői tehetségét, művésziesen szép előadási modor,

\i Toldy F. A M. Nemz. írod. Története. 1878. 51 lap szeriut: 
•erdélyi n épmonda».
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népies képek, hasonlatok, népies színezetű nyelv mellett, a beszély 
érdekessége, alakjainak életében előforduló viszonyokhoz össz- 
hangzatosan simuló, lélektanilag következetesen fejlődő jellemei, 
varázslóan szép képben tükrözik le. A lelki állapotokat nem terjen
gősen, de nehány •jellemző vonással festeni, s az elbeszélés folyamatos- 
ságát a külső díszszel összhangzatosan párosítni századában csak ő 
képes. Felülemelkedik kortársai színvonalún, magasan túlszárnyalja 
azok légkörét, kiknek volt némi érzésük, de nem volt képzelniük, kép- 
zeloerejük.

V á l i  B é l a .

VIRÁGOK A GÖRÖG ANTHOLOGIÁBÓL.

1. A nyúl.
Hogy a vadászkutyák közűi 

A fürge nyúl megszabadul,
A tengeri habok közzé 

Ugrott le a vizpartirúl;
De jaj, gonosz sorsát szegény 

Itt is ki nem kerülheté,
Mivel ottan a vízi eb

Harapta őt viszont ketté : 
Cseberbül a vödörbe hullt 

A nyomorú, mert végzete 
Ebek zordon fogaira

Rendelte volt még eleve !

2 . Biztatás.
Mostan igyál, örülj, szeress 

A mig lehet, Dámokretesz, 
Mert fiatal korunk, tudod,

Ehhez óh nem örökre lesz, 
Fűzzünk tehát fejünkre most 

Jóillatú zöld koszorút,
Mig nem az hű barátaink 

Kezeiről porunkrajut.
Jobb, hogy a bort s jóillatot 

Csontunk bőven most issza be ; 
Holtunk után a vízözön 

Zuhoghat, a tetejibe!
Philologiai Közlöny VI. 1.

3. A dalnok.
A tengeri rablók, midőn 

Hajóbul már kihaj iták, 
Tiirrhén vizek hullámiba,

A múzai dalok fiá t;
Hát a zúgó hab árjain,

Előtte ott nagy hirtelen.
A tengerek hű delfine,

Felé úszván, im megjelen ;
És föl vévé hátára Őt,

Korinthusig bizton vivé:
Az oktalan állat- szive

Sokkal jobb mint az emberé !

4. A szerencse.
Hogy egyszer az ifjú halász 

Hálót a mély vizekbe vet, 
Gazdag leány meglátja őt,

És hirtelen belé szeret.
El is vévé legottan 6

Nejének a gazdag leányt,
É 8 apja dús javaiban

Most boldogok ők egyaránt;
A Sors pedig büszkén imigy 

Szólítja meg szép Kütherét,; 
«Úgy-e, hogy ezúttal enyém 

Az érdem, és nem a tiéd* ? !
4

Digitized by v ^ o o g l e


