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HOGY HÍTTÁK AZ ÁRGÍRUS  SZERZŐJÉT?

Ismeretes dolog, hogy e csodaszép népkönyvünk az első 14 
versfőben megmondja szerzője nevét. Ismeretes az is, hogy Toldy 
Ferencz előtt e nevet mindenki Gergei-nek olvasta. A sok tanú 
közül csak Benkőt említem, a kinek erre vonatkozó szavaiból, 
melyeket Toldy (A  magy. költészet kézikönyve. I. köt. Pest. 1855. 
130— 131. 1.) egész terjedelmükben idéz* elég ezt az egy mondatot 
ideiktatnom : «Subiugatae a Romanis Daciae históriám non insulsa 
expressam legimus fabula in opusculo poetico, ex italorum chroni- 
cis hungarica lingua, per Albertum Gergci pridem elaborato» (Tran- 
silvania. Pars prior, tóm. I. Yindob. 1778. pag. 16.). Csak Toídy 
csinált (id. h.) Gergei-bői Görgei-1, mivel az előbbi írásmódot az 
«akkori» vagyis XVI. századbeli «kiejtésnek* tulajdonította. Ez a 
megokolás mindenkép gyönge.1) Először is az ö-vel fölcserélt e-t a
10 . versfőben levő «Ezen» szó első betűje szolgáltatja; az pedig olyan 
e, mely nem váltakozik ö-vel. Ez tehát legalább is nem tanácsolja 
a fölcserélést. Hozzájárúl azonban másodszor, hogy nincs is rá 
semmi kényszerítő ok; mert elfogadva a kérdéses vezetéknévnek 
helynévből való származását, korántsem szükséges akár a szepes- 
8égi, akár a tornamegyei Görgö-re gondolni, minthogy bizonyára 
még a beregi Gergely helység is előbbre való, melyből szintén 
lehet az ly-nék j-re  változásával és eltűnésével Gergelyig Gergeji 
helyett Gergei, annál inkább a nógrádi Gerge (Kis-Gerge, Gerge- 
Lipta, Gerge-Mihály), mely ellen semmi kifogást sem lehet tenni. 
A Görgei-re való változtatás tehát minden esetre erőszakos, és 
különösen azért sem helyeselhető, mivel az Árgirus szerzőjének 
az első 8 versfő tanúsága szerint Albert a keresztneve, a milyen 
Görgei-nek semmi nyoma sincs az egész múltban. Annélkül pedig 
mi oka vagy mi haszna az elcsavarásnak ?

Nem tartok tőle, hogy valaki állításomat azzal az 1515 és 
1521 közt a bécsi egyetemen tanuló kassai magyar ifjúval akarja 
megdönteni, a kit Váli Béla a múlt füzet 45— 46. lapján Georgius 
AlbertiCaschoviensis, Georgius Albertm Cassoviensis és Magister Ge-

*) Beöthy Zsolt sem tartja valószínűnek a Görgei nevet. (Színészek 
és színműírók. 1882. Vörösmarty Csongor és Tündéje.)
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orgius Alberti ex Caschovia változatokkal említ. Hogy valamely Gör
gei írta-e magát latinosan Georgius-neík, azt nem tudom s minthogy 
szükségem nincs rá, nem is kutatom. Annélkül is bizonyos, hogy 
az a kétszer Alberti-nek ós egyszer Albertus-n&k írt Georgius nem 
Görgei, mivel különben mint vezetéknév a latin nyelvben dívó 
szokás szerint nem az Alberti vagy Albertus név előtt állana, ha
nem csak utána következnék. Az a Georgius tehát csak keresztnév, 
csak György lehet és ezt még inkább megerősíti az, hogy a másik 
nevet meg épen ellenkezőleg nem csak helyzete, hanem kétszeri 
Alberti alakja is, mely Georgius mellett szükségképen nominati- 
vusban álló keresztnév teljességgel nem lehet, vezetéknévnek bizo
nyítja. Ennélfogva az idézett bécsi egyetemi tanuló semmi esetre 
sem kassai Görgei Albert, hanem egyszerűen kassai Alberti György, 
Tehát bátran ismételhetem, hogy olyan Görgei-nek, a ki kereszt
nevén Albert lett volna, s így olyannak, a kinek kedvéért talán 
Gergei-t érdemes lett volna Görgei-re változtatni, mind ez ideig 
semmi nyoma.

De engem nem csak az igazolhatatlan Görgei, hanem még 
az igazolható Gergei sem elégít ki. Valamint Toldy és követői, úgy 
előzői sem vették észre, hogy a második e helyett csakis a illik a 
szövegbe és hogy némely kiadásokban e helyett csakugyan a van. 
Ez egy kis fejtegetést követel. Argírus királyfi atyja, Akléton ki
rály egyszer kertjében járván, meglátott «egy szép virágos fát#, 
melyet «ő azelőtt még nem látott vala». E fának «virága mint 
ezüst olyan színű vala, a közepi pedig szép gyöngyszemmel rakva, 
melynek a termését* Akléton «alig várja vala». Ez a szép virágos 
fa almafa volt. A folytatást hadd mondja el maga a vers:

9. Gyönyörűségesen nappal az almafa 
Ezüst virágával úgy tündöklik vala,
Ejtszaka nagy szépen megérik almája,
De reggelre fáján egy sem marad vala.

10. Ezen az Akléton igen búsi'ú vala.
Másodszor is a fa megvirágzik vala,
Gyöngyös virágjában sokat behordata,
Ejtszakán őrzőket a kertbe bocsáta.

11. Reggelt alig várja, a király felkele,
Palota ablakán a kert felé néze,
A szép gyümölcsfának hát nincsen termése;
O maga őrzőkhöz a kertbe beméne.
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12. Gyorsasággal siet a király liozzájok,
Tehát a fa alatt mind elalnttanak;
A király felkölti, kérdé: mit láttanak?
Azok a királynak imigyen szólának:

Itt azután a kiadások két pártra szakadnak, melyeknek egyike így 
felelteti az őrzőket:

Ez arany almákat fán szépeket láttunk,

másika pedig ezt mondatja velük:

Az arany almákat fán szépeket láttunk.

Az egész különbség «Ez# és « A z » ; de azért jóval fontosabb mint 
a milyennek első tekintetre látszik. ítéletem szerint nem «Ez», 
hanem «Az» a helyes.

Hogy az erőszakos bizonyításnak még a színét is kerüljem, 
megemlítem azt is, a mi véleményemnek nem kedvez. A buda
pesti könyvtárakban csak hat különböző kiadást találtam. Ezek 
közül a legrégibb, melyet Yáli a múlt füzet 37. és 47. lapján hibá
san Bagó Márton-félének mond, Landerer Ferencz Leopoldnál 
jelent meg Budán 1763-ban. Ez úgy látszik egyáltalában a legré
gibb kiadás, melyet birunk; mert Sándor István Magy. könyves
házában is ez az első és Szabó Károly Régi magy. könyvtára, mely 
1711 -ig terjed, egyet sem ismer. A következő két legrégibb kiadás, 
melyet láttam,ugyancsak Budán Landerernél 1770-ben és 1789-ben 
jelent meg; a többi 1831-ből, 1853*ból és lSő7-ből való Bagó 
Márton-féle szintén budai kiadás. Itt nekem nem kedvez, hogy 
«Az »  csak a három legfiatalabb kiadásban van és hogy megfor
dítva «Ezo a három legrégibb kiadásra támaszkodik. Ez azonban 
nem elég erős ellenvetés, mivel a Landerer-féle kiadások minden 
régiségük mellett is újabb és rosszabb typuson alapúihatnak, mint 
a sokkal fiatalabb Bagó-félék. Lachmann pl. a Nibelungenlied leg
régibb szerkezetét a legfiatalabb kéziratban ismerte fel. Lehetsé
ges tehát, hogy az újabb kiadások nagyobb hitelt érdemelnek mint 
a régi ebbek. Egyelőre megelégszem ennyivel is; csak még azt 
jegyzem meg, hogy Toldy (id. h.) nem csak. budai, hanem váczi, 
komáromi, győri és pozsonyi kiadásokat is említ és hogy ezek 
meglehet mind mellettem szólnak.

Hogy igazságosan Ítélhessünk, meg kell vizsgálnunk a szö
veget s meg kell állapítanunk az összefüggést. A 13. versszak első 
ezava, minthogy abban a mondatban több főnév nincs és a mól*
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léknevek közül az egyik maga is jelző, a másik pedig akár ez-zel, 
akár az-zal összekötve az igét láttuk alakban követelné, a mi ellen 
azután a rím tiltakoznék, csak vagy az «almákat* vagy a «fón» 
névre vonatkozhatik. Az utóbbi nagyon merész, talán példátlan 
inversiót tesz föl s így nem \gen valószínű. De azért csak vonat
kozzék az a szó a «fán« névre. Akkor az ez csak abban az esetben 
volna helyén, ha az őrzők azt hihetnék, hogy a király nem tudja, 
mi fáról van szó. De meg a király azt kérdezi, hogy «mit láttanak# 
és így különben sem ad nekik okot, hogy a fára rámutassanak. 
A helyes szó itt ennélfogva csakis az lehet. A verssor tehát vagy 
így: «Az fán arany almákat szépeket láttunk*, vagy pedig így: 
«Arany almákat az fán szépeket láttunk#, vagy végre így ala
kúina: «Az arany almákat fán szépeket láttunk#, mint a hogy a 
Bagó-féle kiadásokban van. Első esetben középmetszet nélkül, 
másodikban középmetszettel, harmadikban inversióval és közép
metszettel állana. Látni való, hogy a középmetszet kedvéért vala
mint azért, hogy a versfőbe a-t kapjon, nem kellett volna a verse
idnek okvetetlenül inversióhoz folyamadnia. Szépen egyeztethette 
volna a kettőt, ha úgy alkotja a sort, hogy «Arany almákat az fán 
szépeket láttunk#. Azért nem is hiszem, hogy az a bizonyos szó a 
«fán# névre vonatkozik; de nem akartam a dolog könnyebb végét 
fogni. A másik lehetőség, s ez a valószínű, hogy az a bizonyos 
szó az « almákat# névre vonatkozik. Ezzel nagyon hamar végez
hetünk. Az almából « reggelre fáján egy sem marad vala# s így 
nincs is az őrzőknek mire rámutatni. Azután meg a király sem 
kérdezi, hogy látták-e az « arany almákat#, hanem csak azt, hogy
• mit láttanak#; tehát még csak a király beszédéből sem ránthatják 
elő. A helyes szó ennélfogva itt is csak az lehet s így a verssor 
inver8Íó nélkül is csak «Az arany almákat fán szépeket láttunk#, 
íme a Landerer-féle régibb kiadások ellenében csakugyan minden
kép a Bagó-féle fiatalabb kiadásoknak van igazuk.

Már most legyen szabad az utóbbiak nyomán ideiktatnom 
azt, a mi a név kiegészítésére még szükséges.

13. «Az arany almákat fán szépeket láttunk,
Egy kis szelet fújni éjtszakán hallottunk,
Mely miatt mindnyájan el kellett alunnunk,
Mintegy fél megholtak földre nyomattattunk.*

11. Igen hamar király házába beméne,
Nagy bánatuak magát mindjárást ereszté.
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így nem csak hogy Görgei, hanem Gergei sem állhat meg. 
Észrevette azt már tíz évvel ezelőtt Szarvas Gábor és az Argírus 
szerzőjét Gergai-nak nevezte (Magy. igeidők Pest. 1872. 225.1.). De 
még ez az olvasás sem tökéletes, habár a valótól már csak egy ha j- 
szál választja el. A szók, melyeknek első betűje a név összeállításá
hoz veendő, a következők: Gyönyörűségesen (9.), Ezen ( 10 .), Reg
gelt (11.), Gyorsasággal (12.), Az (13.), Igen (14. versfő). A ki ezekre 
épen csak rápillant is, észreveheti, hogy előzőimnek mind a 9. mind 
a 12 . versfőben olyan szó szolgáltatta a g-1, mely <7-vei csak a szem
nek kezdődik; de még ennek sem ha a « Gyönyörűségesen» és
• Gyorsasággal» szókat egymás mellett látja. A világos ismétlés 
kétségtelenül mutatja, hogy ez a dolog nem véletlenségből, ha
nem czélzatosan van így ; azért mind a két szóban a g mellett 
észre és figyelembe kell vennünk az y-1 is, a mi annyit tesz, hogy 
a kettőből ne g-1, hanem gy-t kölcsönözzünk a szerző nevének 
fölépítéséhez. De vájjon nem müvelünk-e akkor szokatlan dolgot? 
Határozottan mondhatom, hogy nem; mert ott van bizonyságomul 
Tinódi, a ki Kapitán György baj viadalában (Szilády Áron, Régi 
m. költők tára. III. köt. Budapest 1881.311— 312.1.) a «Györgynek * 
szót György, Elvégezve, Viadalt, Rajta, Gyorsan, Nagyhamar, 
Ezt, Ketten szavakból vagyis Gy, E, V, R, Gy, N, E, K betűkből 
állítja össze. Ezek már csak elég világos gy-k. Már most ezt 
vizsgálódásunk tárgyára alkalmazva, a fentebbi hat szóból Gy, 
E, R, Gy, A, I betűk tűnnek ki. Az Argirus szerzőjét tehát nem 
Görgei, nem Gergei, nem Gergai, hanem Gyergyai Albert’nek 
hítták.

Szabad-e arra is hivatkoznom, hogy e név támogatására 
megvan Erdélyben ős idők óta mind a Gyergyó helynév, mind pe
dig az ebből származó családnév ? Azt hiszem, hogy szabad; mert 
hiszen én nem abból indúltam ki, hogy van Gyergyó, meg hogy van
nak Gyergyaiak, tehát mégkisértem, nem lehetne-e az Árgírus szer
zőjéből is Gyergyait csinálni. Az erőszakos bizonyítás bűnétől egészen 
tisztának érzem magamat. En ugyan szentül meg vagyok győ
ződve, hogy a 13. versszak elején csak «Az» a helyes, de azért a 
versfőkbe rejtett nevét soha sem mertem volna Gyergyai-nsik ol
vasni, ha a kiadások mind «Ez# mellett tanúskodnának. Ez eset- 
beb az Argírus szerzőjét egyszerűen Gyergyei-nek mondanám sha 
nagyon elragadna a merészség, eredetét Györgye helységben ke
resném. Gyergyai-T& elfogúlatlan elmével és részrehajlatlan Ítélet

lo ;:
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alapján jutottam; annál jobb tehát, hogy Erdélyben nem csak 
Gyergyó helység, hanem Gyergyai család is van.

De vájjon a mi Gyergyai Albertiink-nek maradt *e még egyéb 
nyoma is ? Erre a kérdésre ma nem válaszolhatok. Még csak Nagy 
Ivánban kerestem; de ott a sok Gyergyai közt egy Albertet sem 
találtam. Annyi valószínű, hogy erdélyi levéltárakban kell kutatni. 
Legalább ide utal a Gyergyai név, sőt talán az is, hogy erdélyi 
történetírók (pl. Benkő id. h.) Árgírus meséjében Dáczia római 
meghódításának allegóriáját látják. Nagyobb nehézség, hogy azt 
sem lehet biztosan tudni, mely korban élhetett. Váli a múlt füzet 
47. lapján két adatot említ. Az egyik az, hogy Gyöngyösi a Murá
nyi Vénusban, mely először 1664-ben jelent meg, egy helyen 
(Toldy kiad. 89. 1.) így szól:

Nagy szívek-szakadva hogy várakoznának,
Sok öszvegyűlt medvét felettek látának;
Hallatlan bömbölést azok csinálának,
Mintha az Argírus ördögi volnának.

E szerint az Árgírus készültét 1664 elé kellene tennünk. De 
Gyöngyösi szavai nem szükségképen Gyergyai Albert Árgírusára 
vonatkoznak, mivel «az Árgírus ördögit* szóbeli elbeszélésből is 
vehette. A másik adat sokkal fontossabb. Otrokocsi Foris Ferencz 
1693-ban megjelent híres művében (Origines Hungaricae. Pars II. 
Franequerce 1693. pag. 66— 67.) sok egyéb közt a tündér szót is 
etymologizálván, így szól: « Dicitur etiam apud nos Tündér-Ország 
quasi dicam, Tyndareum Regnum ; per quod etsi Vulgus nostrum, 
inepte Transylvaniam intelligit, quasi Tündér esset Erdély (Tran- 
sylvania); attamen si me non fallat memória, ex initio saltem 
Históriáé cujusdam triviális Rhythmicae lecto, cujus initium est: 
A Tündér Országrul bőséggel olvastam; Olasz Chronicabul kit meg for- 
ditottam. &c». Ez Gyergyai Albert Árgírusának két első sora s így az 
egésznek okvetetlenül 1693 előtt kellett készülnie. Ennyi a biztos. 
A mű sajátságai ugyan egészen a XVI. század bélyegét mutatják, 
de azért a XVII. századnak legalább első felére is szabad gondolni. 
De hátha a Gyergyaiak közt ép oly kevéssé akad Albert, mint a 
Görgeiek közt ? Az úgyhiszem, minthogy semmit el nem csavartam, 
semmit másra mint magára a műre nem építettem, olvasásomat 
semmikép meg nem dönti és így akár lesz a történeti kutatásnak 
e részben eredménye akár nem lesz, az Árgírus szerzője mégis 
Gyergyai Albert marad. V olf G yörgy.
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