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hogy élete nem csak válságos pillanatokból áll, de ezeknél sokkal na' 
gyobb számban lényegtelen mozzanatokat foglal magában, melyek alig 
vagy épen nem jellemzik az embert és költőt. Az ilyeneket kiemelni, 
leírásukban aggályos aprólékosságot kifejteni valóban túlhajtott kegyelet.

A füzetek külső kiállítása dicséretes gonddal történt, az illető 
irók és költők arczképei díszítik a czímlapot, de a szövegbe is számos 
kép van nyomva. Ott látjuk a nagy férfiú születése házát vagy az isko
lát, melyben tanult; a középületet, melyben működött vagy a lakást, 
melyben elhunyt; ezeken kívül számos emlékjelet, szobrot, sírkövet s 
ezek feliratát. Valóban elhunyt nagyjaink iránt, főleg ha életükben — 
a mi nem ritka — a nemzet nem méltányolhatta őket eléggé, az utó
kor a tisztelet és kegyelet érzése kifejezésében sohasem eshetik túlzásba. 
A nagyok emlékének adózva jelenünket tiszteljük meg s jövőnket bizto
sítjuk. Mikor az életrajzíró, mert bizonyos tekintetben a nagy férfiú 
életéhez tartozik, az utókor hálájáról, e hála alakjáról megemlékezik, 
azonkívül hogy történeti hűségnek tesz eleget, az emberiség egyik leg
szentebb kötelességérzetét tartja éberségben s fejleszti finomabbá. De 
az utókor hálájánál mindig lényegesebb az az emlék, melyet a nagy 
férfiú saját, műveiben emelt magának, s ha lapokat áldozunk ez emlék
ünnepek leírására, nem kellene-e kötetekben műveikkel foglalkoznunk ?

B alogh A.

Régi magyar költők tára. Kiadja a M. T. Akadémia. XV. kötet: XV I. gzá- 
zadbeli magyar költők művei, szerkeszti Szilády Áron. III. kötet, 
1540—1575. Budapest 1883,398 lap. Ara 2 frt.

E kitűnő gyűjteményből megjelent ime a negyedik kötet, mely 
méltó folytatása a nagy vállalat előbbi, jeles szakismerettel szerkesz
tett köteteinek. E kötet kilencz költő műveit foglalja magában; legvon
zóbb köztök Ilosvai Péter, ki a Toldi-mondát megmentette a nemzet 
számára és lehetővé tette Arany János legszebb művét. Szilády Áronnak 
sokoldalú tudománynyal és bámulatos szorgalommal végzett művével 
szemben csak az ismertető szerepére vállaikozhatom, kinek főtörek
vése, oda hatni, hogy a tudomány vívmányai mielőbb, főleg az iskola 
útján, a nemzet közbirtokává váljanak, hogy a tanintézeteinkben még 
mindig nagyban dívó irodalomtörténeti mythologia helyét mielőbb az 
irodalomtörténet tudománya foglalja el.

Referáló tisztünkhöz képest sorra vesszük a közölt és tárgyalt 
költőket.

1. Nagy Bánkai Mátyás. Négy művét bírjuk: A nyomorúságokban 
való vigasztalásról, 1540. — História az Jákob patriárkha fiáról Jó
zsefről, 1556. — História az vitéz Hunyadi János vajdáról 1560. — Kö
nyörgés, 1575.

Nevét Báczai-, Bányai- s Banczaira ferdítették el; a versfők bi-
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zonyítják, hogy az Bancai, az az Bánkai (valószínűleg a nyitramegyei 
Bánka falu után) volt. A költő protestáns ember, még pedig pap vagy 
iskolamester volt és sokat szenvedett, valószínűen hitéért. Nevével éne
kein kívül, sehol sem találkozunk s emlékezetét homály födi. írói mű
ködése 35 évet foglal magában, 1540—1575. Nem valószínű, hogy ez 
idő alatt a neve alatt fennmaradt négy költeménynél többet ne írt volna. 
Kifejlett nyelve s ügyes verselése is. erre a feltevésre késztet. Meglehet, 
hogy több műve elveszett vagy az ismeretlen szerzőjü darabok közt lap
pang. «Nagy Bánkainak kemény próbákon edződött erŐ6 hite s nemze
tének nem régen avult dicsőségén lelkesülő hazafísága, egyiránt a tör
hetetlen reménység hangját hallatja, jól alkotott, könnyen folyó, tér* 
mészetes nyelven szerzett strófáiban.*

2. Siklósi Mihály, az első reformátorok egyike, kinek működése 
valószínűen 1530—1544 közé tehető. Egyetlen műve az Lili. Psalmus. 
Életéről bizonyosat nem tudunk. Szilády valószínűvé teszi, hogy a ba
ranyai Siklósi Sátoralja-Ujhely reformátora, talán Perényi Péter udvari 
papja is volt. Költeménye az 53. zsoltár paraphrázisa, erős vallásos és 
nemzeti érzülettel.

3. Végkecskeméti Mihály, Kecskemét szülötte, kinek csak LV. Psal- 
musát bírjuk (1535-böl ?). Életéről semmit sem tudunk. De valószínű, 
hogy azonos azon Michael de Kectemétyvel, kit 1521-ben a krakkai 
magyar tanulók névsorában találunk, és talán azon Végh Mihálylyal is, 
ki 1564-ben mint kecskeméti főbíró szerepel. Költeményében híven ra
gaszkodik a zsoltár szövegéhez, csakhogy a Dávid városa elleni kifaka- 
<1 ásókat saját szülővárosára látszik érteni.

4. Battyáni Orbán, Benedek budai várnagynak és Istvánffi Ka
talinnak fia, ki nagybátyjával, Istvánffi Pállal a paduai egyetemet láto
gatta, jelen volt a pozsonyi országgyűlésen, mely 1526 deczemb. 16. 
Ferdinándot királylyá választotta, 1531-ben részt vett rokonával Bat
tyáni Ferencz bánnal a bélavári tanácskozmányban, 1534-ben Kon- 
stantinápolyba kísérte Grittit, a meggyesi vár elfoglalásakor (Máj lát 
Istv. által) fogságba esett, de szabadon bocsáttatott, utóbb Móré László 
fogságába került, de innen is kiszabadult, helyette öcscse Battyáni 
Farkas kezesül maradván. Csak 1541-ben tűnik fel újra Izabella ki
rálynő udvarában; tagja volt ama küldöttségnek, mely a kis János 
Zsigmondot a török táborba kísérte, és szeptember 5-én a királyné s kis 
űa kíséretében Erdélybe indult. A következő évben Ferdinándhoz pár
tolt, de csakhamar visszatért Izabellához. Nagy ellensége volt Fráter 
Györgynek; azért sokan azt állították, hogy a barát őt megmérgezte, 
1547-ben. Változatos életű, eszes, bátor lelkű s heves természetű em
ber volt. Két énekét bírjuk: Az háborúságnak szenvedéséről való ének
1547, és XXXII. Psalmus. Alapos műveltségű férfiú volt, de darabos
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nyelve s kifogásos verselése is mutatják, hogy nem toll-, hanem kard
forgatásban töltötte életét.

5. Tolnai Györy, kitől «Az szent Jóbról* bírunk egy éneket. Szilády 
valószínűvé teszi, hogy a költő azonos ama Georgius de Tholnával, kit 
1525-ben a bécsi tanulók közt találunk s hogy költeményét 1540—1550 
közt írta. Szilády méltán mondja feltűnőnek, hogy Jóbnak csak egy ma
gyar énekese akadt, holott más bibliai tárgyat két három énekszerző is 
foglalt versbe és — tehetjük hozzá — pl. a németeknél épen Jób tör
ténete igen népszerű volt. A bibliai epikának korabeli magyar művelői 
közt különben Tolnai ezen egy énekével is méltó helyet foglal el.

6. Három névtelen: CIO. Psalmus, 1548. — Házasok éneki, 
1548. — Adhortatio mnlierum. ?

Az első költeménynek semmi helyi vonatkozása. Az evangyeliomi 
hit ama kihívó bátorsága, mely ez ének szellemét teszi («Tömlöcz és 
fegyver minket el nem ronthat*), jellemzi az egész kort s hazánk 
bármely pontján juthatott kifejezésre. — A második darab Nyilas Ist
vánnak és Zsámboki Annának 1548-ban történt egybekelésére készített 
nászdal (epithalamium), melynek mintájára írta legújabban (ezüst me
nyegzője alkalmából) Szász Károly Házasok éneke ez. Bzép költeményét.1)
— A harmadik egy gúnyolódva tanító alkalmi ének, nyelvénél, tartal
mánál s hangjánál fogva a XVI. század egyik legérdekesebb emléke.

7. Ilosvai Selymes Péter, a kötet legérdekesebb és legfontosabb 
alakja, kinél egy kissé tovább időzhetünk.

Szilády mindenekelőtt kimutatja, hogy Ilosvai Péter és Idari Péter, 
kinek eddigelé a Nagy Sándorról írt költeményt (1548) tulajdonították, 
egy személy. E meggyőződésre én is régen rájöttem. Az Idari név- szár
mazott a költemény végső strófáinak kezdő betűiből: cecinit Petrus in  
Idar. Nem vették figyelembe, hogy Idar helység nincs hazánkban, míg 
Ida van több is és ezek közül az abaujmegyei Nagy-Ida az, melyre 
Uosvainál több okunk van gondolni, mert e hely a XYI. században 
Perényi birtoka volt, kinek a költő még élete végén Toldiját ajánlotta. 
Még az is figyelemre méltó és Szilády kiemelhette volna, hogy amaz 
utolsó versszak, mely az Idar szóhoz az r betűt szolgáltatja, nem a köl
temény hatodije részének, hanem az egész, hat részre osztott munkának 
befejezése, s igy már ezen szempontból sem járulhat a hatodik rész 
versfejeihez.

A költő neve a versfők szerint: Seríceus Petrus llosvanus, mit 
Ilosvai Selymes Péterrel szokás fordítani. így legalább össze nem té
veszthető a költő azon Ilosvai Péterrel, ki csengei tanító volt s 1562-ben

*) Fővárosi Lapok 1883. márczius 29. — Vasárnapi Újság 1883. 
Április í.
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felakasztotta magát. Hogy a költő ez utóbbival nem azonos, már az is 
bizonyítja, hogy művei nagy részét később, 1562 után, irta.

Életéről alig tudunk mást, mint a mit fennmaradt öt művéből 
kiolvashatunk. Valószínű, hogy 1548-ban nagy-idai iskolamester volt. 
E feltevés mellett szól műveiből kitetsző tanultsága és a klasszikái s ke
resztyén latin irodalomban szerzett jártassága. Tőle magától tudjuk, 
hogy már 1548 előtt is irt egy művet Nagy Sándorról, de ez elveszett; 
hasonlóképen elvesztek a hatvanas években Cyrus és Nebukadnezárról 
szerzett énekei. Fenn maradt öt munkája: História Alexandri Matpti,
1548. — Az Nagy Szent Pál apostolnak életéröl és haláláról szép história 
a szent Írásból 1564. — Sokféle neveknek magyarázatja, 1568.—  Ptolomeus 
királynak históriája, Kusalkőben Szilágy országban, 1570. — Az hires 
neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiröl, 1574. Ez tehát Ilosvai utolsó 
műve. — Lássuk e műveket egyenként.

a) Sándor-éneke, száraz historiás ének, melybe Curtiusból és 
ennek hiányzó könyveit kiegészítve Justinusból csak a .(felfogása szerint) 
igaz történeti adatokat vette fel. Talán nem is ismerte a Sándor-mondát, 
mely a középkornak egyik legkedveltebb, legregényesebb költői tárgya 
volt. Szilády strófáról strófára állítja az ének mellé a források megfelelő 
helyeit, a mi a XVI-ik Bzázadi magyar költők eljárására igen tanul
ságos világot vet.

b) Szent P á l históriáját, mint maga mondja, a szentirásból szer- 
zette. Az utolsó ének versfejeiben kétségtelenül sajtóhibából áll a 320. 
lapon : hactenusam, e helyett: hactenus undosam.

c) Sokféle neveknek magyarázata, a versfejekben Thúry Pálnak van 
ajánlva, Katalin leánya keresztelője alkalmából. E clarissimus vir Thúry 
Farkas Pál volt, ki 1555-ben a wittenbergi egyetemen járt, s utóbb sajó- 
szent-péteri, majd bihari, végre szántói protestáns pap volt s mint ilyen 
1574-ben halt meg. Ilosvai tehát e költeményét nem 1578-ban (mint a 
munka egyetlen kiadásában olvassuk), hanem 1568-ban (mely évszám 
a Lugossy-codex szövegében olvasható) írta. — «Ez az első részében dog- 
matizáló, másodikban polemizáló, harmadikban etymologizáló alkalmi 
versezet, nemcsak a szerző életét és körülményeit érintő vonatkozásai
nál fogva érdekelhet bennünket, hanem azért is, mivel a korabeli szo
kások, hiedelmek s babonás felfogások hosszú sorát tálja föl előttünk*, 
mondja Szilády igen helyesen. E költeményre még alkalmilag visz- 
Bzatérek.

(i) Ptolomeus király históriáját megtalálta Ilosvai «Aris te a 8 köny
vében, » azaz Aristeas levelében Philokrateshez, mely eredetileg görögül 
Íratott, de először latin fordításban jelent meg Rómában 1471-ben; 
a görög szöveget csak 1561-ben adta ki Schard Simon Baselben, Gar- 
bitius Mátyás latin fordításával együtt. A levél természetesen nem
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Arieteas műve, hanem a Ptolomeusok későbbi idejéből való. Szerzője 
valószínűleg nem görög, hanem zsidó volt, ki hitelt érdemlő történeti 
kútfőből merített, miért is előadásának fővonásai megfelelnek a való
ságnak. Ilosvai az 1561-ben megjelent Garbitius-féle fordítást használta 
(melyből Szilády szakaszonként a megfelelő részeket közli), de itt már 
sokkal nagyobb önállósággal s gyakorlottsággal jár el, mint Nagy Sán
dor históriájában Curtinssal szemben.

e) Toldi Miklós, Ilosvainak utolsó s legfontosabb műve,, melynek 
kiadását és magyarázatát Szilády kiváló szorgalmától s éles szellemétől 
a legnagyobb érdekkel vártuk. Nem is csalatkoztunk várakozásunkban* 
ha sok marad is még a megfejtendő.

A Toldi-mondával főleg négy irodalomtörténészünk foglalkozott: 
Toldy Ferencz, ki a mondában mythoszt látott; Kemény Zsigmond, ki 
e nézetet megczáfolva, történeti alaknak vette Toldit; Greguss Ágost, ki 
az egész elbeszélést a Gamelyn-mondára vezette vissza, és e sorok írója, 
ki történeti alaknak tekintette Toldi Miklóst és azon véleményt fejte
gette, hogy reá idegen hagyományok (főleg a német Kurzibold-monda) 
vonásai ráruháztalak. Szilády maga megjegyzi (342. 1.), hogy «& 
monda magyar nemzeti eredetüsége iránt táplált kételyt nem oknélkül 
erősítette a hősnek, nemzeti hőseinktől egyben másban elütő alakja, 
szokatlan, nem hőshöz illő, nevetséges helyzetekben kimélet nélkül való 
feltüntetése, mint pl. az oroszlánra ugrató épen nem magyaros izü tréfa. 
Az összehalmozott, de egymással össze alig függő események is, szag
gatottságuknál fogva sokkal több oldalról hagyják magokat összehason
lítani, mint az egymásból folyó, egymást előidéző, 8 magyarázó cselek
mények ; úgy, hogy a nemzeti színezetet fentartó s ős magyar mytho- 
logiai felfogás mellett is jogosúlt részleges kölcsönvételi elmélet, keres
gélés utján könnyen talál a monda bezárt lakatjába illeszthető, akár 
több rendbeli kulcsot, melyek fordítva fordúlnak is, csakhogy mindany- 
nyiszor reteszt vétenek s a várva-várt csattanó felnyilás helyett, újra 
meg újra a visszacsapódó zár neszét hallatják. • Ez igen szépen van 
mondva, és sok benne az igaz ; a baj csak az, hogy a tudomány eszközeiért 
nem a kutató a felelős. A monda rejtvényei folyton új meg új megol
dásra csábítanak, s ha e megoldások egyike sem találó is, a kutatás mun
kásságát mégis ébrentartják és folytatják. Vagy jobb volna a felderítés 
lehetőségéről lemondani — kísérlet nélkül ? A külföld a kutatás minden 
terén tovább vitte mint mi és tovább viszi naponta; de nem is oly idege* 
és türelmetlen, mint a mi közönségünk, melyre fecsegő dilettánsoknak 
van legnagyobb befolyásuk és mely rendesen egy «bizonyos* eredményt 
vár a kutatástól, melyet ez természetesen nem megrendelésre, tetszés 
szerint produkálhat.

Szilády két oldalról járul a monda felderítéséhez. Először nép
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meséink és mondáink azon jellemző vonásaira reflektál, melyek az ösz- 
8zehasonlítá8ra már külső oknál fogva is kínálkoznak. Ilyen már maga 
a Miklós név, mely Toldy szerint csak későbbi keresztyén járulék az ős- 
magyar Toldi-névhez. Tudjuk, hogy Toldynak e pontban nem volt 
igaza, mert Toldi Miklós történeti alak és e családban épen a 
Miklós név igen gyakori; de azért nem lehetetlen, hogy némely Miklós- 
mesék, a mint még ma is élnek a nép emlékében, hozzátapadtak a tör
téneti mondához vagy ennek felvilágosítására szolgálhatnak. E szem
pontból érdekes anyagot állít össze Szilády (341—347. 1.), mely ugyan 
a hagyomány felderítését nem segíti elő, de magában tanulságos nép
meséi adalék.

Másodszor a történeti alak nyomait keresi, még pedig a legkitű
nőbb sikerrel. Szilády dolgozatának ez a része á legfontosabb kutatások 
egyike. Eddig is ismertük a biharmegyei Toldi-osaládot, melynek a XVI. 
században egy időben három tagja is viseli a Miklós nevet. Szilády he
lyesen megjegyzi (348.1.), hogy a családok rendesen azon nevekhez 
szoktak annyira ragaszkodni, melyeket alapítóik, vagy később kitűnt 
tagjai tettek nevezetessé s így ő már e nyomon, Ilosvai előadását kö
vetve, a biharmegyei hagyományt s Lajos korát tartja valószínűnek. 
Hogy Miklósnak országszerte élő híre neve a nógrádi nép mondái közt 
is meggyökerezett* arra bőven elég volt az ugyanazon nevű család léte
zésén kívül, az ugyanazon megyében máig fennálló Told és Nagyfalu 
helységek neve. Részemről nem is kételkedem abban, hogy e nógrádi 
monda csak Ilosvai éneke nyomán keletkezett, bár bizonyosra vehető, 
hogy a monda már Ilosvai előtt is nagyon ismeretes volt, sőt hogy oly 
hagyománya is elterjedt, mely Toldit Mátyás korába helyezte. Megta
láljuk ennek nyomát magának Ilosvainak énekében is, ki a Lajos korát 
tartja helyesnek, de felveszi a német-ujhelyi újudvart, mely pedig csak 
Mátyás korába illik. Kétségtelen, hogy Ilosvai nem változtatott önké
nyesen e mondán. «Szent és megmásíthatatlan volt előtte az (mondja 
Szüády, 350. 1.), a mit jó hiszemmel történeti valóságnak tartott-* Csak
hogy e felfogásnak, melyet teljesen helyesnek tartok, csak úgy van ér
telme, ha feltesszük, hogy Ilosvai írott krónikából (melyre hivatkozik is) 
dolgozott; e feltevés mellett azonban bajos aztán azt állítani, hogy gon
dolkodásmódjának és ízlésének tépen a monda legérdekesebb szálai és 
részletei estek áldozatúl* (361.1.), mert nem tudhatjuk, hogy a forrá
sául szolgált krónikának mi volt a tartalma.

Ilosvai Toldi születését 1620-ra teszi s Szilády ragaszkodik ez év
számhoz. Nézetem szerint annyiban helyesen, amennyiben Ilosvai ezt 
alig kigondolta, hanem forrásából vette. Más kérdés az, hogy e forrás 
mennyit ért. Halálát Ilosvai Nagy Lajos király idejébe teszi, úgy, hogy 
Toldi legfeljebb 62—63 éves lett. De a költő úgy szól róla, mint egészen
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megvénült emberről, a mi 62 éves emberre ma sem illik, még kevésbbé 
a XVI. században. Érdekes azt a kínlódást látni, melvlyel Szilády a 351. 
lapon e 62 évet és Toldi törődöttségét összeegyeztetni törekszik. (A 366. 
lapon már 66-dik évébe teszi halálát.) Az ember önkénytelenül azt kér
dezi: cui bono ? A költőnek teljesen vén emberre volt szüksége az utolsó 
elbeszéléshez ; mért vetette volna fel azt a kérdést, hogy a hősnek évei 
megengedik-e ezt a kortól való törődöttségét ? Az epikus hagyomány 
tudvalevőleg mindenütt és mindig igen szabadon bánik el az évekkel és 
az évszámokkal, és ha Ilosvaiban feltesszük is azt a lelkiismeretességet* 
mely forrásától semmiben (?) el nem tér, hol kapunk garantiát magának 
e forrásnak hitelességéről, midőn abban még oly fontos történeti esemény,, 
mint N. Lajos és IV. Károly viszályának momentumai is össze vannak 
zavarva, sőt a német-ujhelyi ujudvar is a XIV. századba átvíve ?

Ilosvai azt is mondja, hogy a király egyszer megharagudott Toldira.
— mikor és miért ? erről nem szól, valószínűleg forrása sem tudta^ 
Ebbe Szilády is belenyugszik, de szerinte «némi világot vet e pontra a 
nógrádi Toldi-mondának épen most közzétett egyik részletet, s most 
idézi a Pesti Hír lapunk egy 1882 októb. 18. megjelent elbeszélését. Nem 
akartam hinni a szememnek, midőn ezt olvastam. Nem tekintve azt,, 
hogy itt egy közönséges, egész Európában ismeretes mesemotivum van 
egészen önkényesen Toldi Miklósra ruházva, kinek se feleségéről se- 
fiáról nem tud sem történet sem monda, — már az eljárás maga is nagy 
mértékben módszer-ellenes. Három század óta olvassa a magyar nép 
Ilosvai énekét, több évtized óta Arany eposzát, — és ma beszélhessünk 
a régi Toldi-mondának a nép emlékezetében élő valamely hagyomá
nyáról ? Hová jutunk evvel ? Hiszen épen úgy találhatunk «népi ha
gyományokat* az ókor vagy középkor bármely alakjáról, melyek az iro
dalom és az iskola útján a nép előtt ismertekké lettek. A külföldön már 
régóta erős ellenáramlat van a mai mondái s mesei anyagnak ily fel- 
használása ellen, melyet Grimm Jakab megalapított, de mely őt, főleg 
Mythologiájában, igen sok alaptalan s tarthatatlan következtetésre ra
gadta is.

Igen fontosak azon oklevelek, melyeket Szilády vas szorgalma fel
kutatott s melyekből a monda hősének néhány lényeges biographiai 
adata kimutatható. Már régebben ismeretes volt egy 1354-iki oklevél, 
mely szerint Toldi MiklÓB pozsonyi alispán és várnagy volt, bár Nagy 
Iván ezen Toldi Miklósnak és a monda hősének azonosságát nem tar
totta vitathatónak. Ma, hála Szilády Áronnak, nem kételkedhetünk többé 
ez azonosságban, sőt ennél jóval többet is tudunk. Tudjuk, hogy Toldi 
1359-ben királyának egy levelével Flórenczben járt, hogy a köztársaság
tól két oroszlán kölyket átvegyen ; hogy 1365-ben a féhér csapat tagja, 
hogy 1383-ban szabolcsmegyei főispán volt. Utolszor 1385-ben fordul elő.
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Miklós bátyja, György, szintén oklevelekből mutatható ki: 1376- 
bán, 1378-ban és 1382-ben mint Biharmegye főispánja szerepel.

Toldi Miklósról tehát nem lehet ma m&v feltételezni, hogy Lajos 
korában élt, mint azt eddig Kemény Zs. és e sorok irója tették; ma már 
bizonyos, kétségbevonhatatlan tény, hogy Károly és Lajos alatt élt, még 
pedig mint az ország egyik magas állású, tekintélyes férfia. Történeti 
alakja és pályája olyan, hogy az énekbeli hős életének második felével 
összeegyeztethető. A hős gyermek és ifjú korát ellenben nagy mértékben 
átalakította a monda. A történeti Mayister Nicolaus de Thold fényes pá
lyájának kezdetén sem lehetett olyan bumfordi ficzkó, amilyennek Ilos- 
vai a rakodó szénaszekér tetején feltünteti. (Feltehetjük, mondja Szi
lády a 361. lapon, hogy az a család, mely egyik fiát udvari emberré ké- 
peztette, másik fiát sem hagyta épen annyira nevelés nélkül, hogy egye
bet sem tudott volna, mint látni minden dologhoz az béres szolgákkal.*

Eddig Szilády nagybecsű és fontos kutatásai. Qa ezeknek objek
tív megfontolása után kérdezzük, hogy a Toldi-monda kérdése hogyan 
áll ma; csak azt felelhetjük, épen úgy, mint évek előtt, mint eddigelé. 
Van egy — most már kétségbe vonhatatlan — történeti alakunk, az 
ország kiváló tisztviselője, királyának bizalmas embere, korának egyik 
jelessége, — Is ez alakról oly mondánk, mely csak az utolsó rész általá
nos vonásaiban egyeztethető a történeti alakkal. Hogyan keletkezett ez a 
monda ? egészen szervesen, nemzeti alapon fejlődött az ? vagy kapcsol
tattak a népszerű nemzeti alakhoz idegen mondái elemek is ? E kérdé
sekre biztos feleletet nem adhatunk, épen azért világos, hogy a külön
böző feltevések, melyek a monda keletkezését magyarázni törekszenek, 
ma sem alaptalanok és nem is tartom kívánatosnak, ámbár nálunk 
megesik az ilyen, hogy Szilády Áron fontos tanulmányaival a kérdést 
megoldottnak tekintsük. Ezt, hajói ismerjük, Szilády maga legkevésbbé 
sem óhajtja, mint a 381. lapon fejtegetéseit e szavakkal végzi is : «Toldi 
alakját a történetbúvárok s mondagyűjtők figyelmébe egyenlően ajánl
hatjuk*.

Szilády a költemény egyes részeihez is igen figyelemre méltó meg
jegyzéseket fűz. így nagyon valószínű a 113. sorhoz írt jegyzete, hogy 
Toldi Györgyné, nem a hős anyja, iparkodik titkon jóvá tenni férjének, 
öcscsével éreztetett méltatlan bánásmódját, hasonlókép a 293—300. ver
sekhez, hogy azok Ilosvai későbbi toldásai.

A 327. sorhoz megjegyzi, hogy kapa, ha köntösfélét jelent, alig 
vihető vissza a latin cappara. Megjegyzem, hogy a régi németben die 
Kappe, mely kétségtelenül azonos a latin cappaval, szintén köntöst, kö- 
penyszerü ruhát pl. a barátok ruháját is jelenti.

Ismertető soraink legkevésbbé sem merítik ki, még nem is sejte
tik azt a gazdag kincset, melyet Szilády e kötetben is összehordott.
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Nemcsak történeti a irodalomtörténeti, hanem nyelvi, művelődéstörté
neti és népismei szempontból is oly megbecsülhetetlen bánya ez a gyűj
temény, melynek irodalmunkban nincsen párja. Csak holt anyag 
ne maradjon ! Csak menne át, minél előbb, a nemzetbe, főleg a legter
mészetesebb és leghivatottabb csatorna, az iskola útján! Nem figyel
meztethetjük eléggé középiskolai tanárainkat, hogy e kitűnő munkát 
áttanulmányozni, magukévá tenni, kiaknázni és értékes eredményeit az 
új nemzedékkel közleni ne késsenek I A derék kiadónak pedig igaz há
lánk jeléül jobbat nem kívánhatunk, mint hogy e nagy művét nemze
tének örömére és saját nevének dicsőségére szerencsésen befejezhesse.

H k in r ic h  G u sztá v .

Bürger és Pozsony.
A Phil. Közlöny jelen évfolyamának 124. lapján ily czím alatt H. 

G. Bürger Gottfried Ágost leveleinek több passzusára figyelmeztetett, 
melyekből kitűnik, hogy a híres költőnek 1785-ben és 1786-ban terve 
vagy kilátása volt Pozsonyban tanári állást nyerhetni. A czikk írója vé
gűi azon véleményt fejefci ki, hogy a pozsonyi evang. lyceum kézirat
tárában erre nézve talán több felvilágosító adatot lehetne találni. Nem 
rég Pozsonyban megfordúlva, alkalmam volt az ottani evang. egyház 
levéltárában ezen érdekes irodalomtörténeti kérdésnek utána járni, de 
sajnos, nagyon kevés eredménnyel. Az egyházi gyűlések jegyzőkönyvei
ből azt tudjuk meg, hogy az 1785-ik év végén a lyceumon új tanári ál
lást rendszeresítettek. Ez állás betöltése több gyűlésen volt tanácskozás 
tárgya, míg végre 1786. január havában Fábry István modori lelkészt 
választották meg arra. Bizonyosnak mondhatjuk, hogy Bürger levele
zésének idézett helyei ezen állásra vonatkoznak. Az ő neve azonban 
nem fordúl elő sem az új tanszék felállítására vonatkozó előzetes tárgya
lások jegyzőkönyveiben, sem az arra kandidáltak névsorában, sem a levél
tár valamely más iratában. Azt kell tehát feltennünk, hogy Bürger nem 
is lépett hivatalos érintkezésbe a pozsonyi intéző körökkel, hanem hogy 
csak magán úton nyerte értesítéseit és magánlevelezésben fejezte ki az 
állás elnyerésére vonatkozó aspiratióit is. Hogy Pozsonyból kapott ér
tesítései csak magántudósítások, még pedig meglehetősen pontatlan és 
tájékozatlan tudósítások voltak, az kitetszik egyrészt abból, hogy Bür
ger csak 600 frtnyi fizetésről tud (s ez összeget egy helyütt kevesli is), 
pedig a szóban forgó állás évi 750 frttal volt dotálva, másrészt abból, 
hogy még 1786. aug. havában azt íija, hogy itt az ideje elhatároznia 
magát, de még mindig nem képes rá, holott az ügy már azon év január 
havában egészen el volt intézve. Ennyit nyújtanak a hivatalos okiratok 
a kérdés tisztázására. P etz G e d eo n , •
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