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RECENZIÓ

Zila Gábor

Ván Benjámin: Szilády Áron élete.  
Szerk. Szakál Aurél. Kiskunhalas, Kiskunhalasi Református Egyházközség – 

Szilády Áron Társaság – Thorma János Múzeum, 2012, 287 p. 

Az 1837 és 1922 között élt református lelkipásztor, nyelvész, történész akadémikus, 
vagyis igazi polihisztor Szilády Áron életútját különböző szempontokból már szá-
mos szerző megírta.1 Ván Benjámin (1892–1985) posztumusz, Szakál Aurél szer-
kesztésében megjelent munkája azonban új szemszögből mutatja be a tudós lel-
készt. A mű első érdekessége, hogy szerzője már 1959-ben papírra vetette, azonban 
csak bő négy évtized múltán került teljes terjedelmében kiadásra,2 amit több jeles 
esemény tett aktuálissá: Szilády születésének 175., halálának 90. évfordulója és a 
később róla elnevezett kiskunhalasi gimnázium felépülésének 120. évfordulója.

Igényes kiadást vehet kezébe a nagyközönség. A kiadók komoly gondot fordítot-
tak arra, hogy az életpályához méltó könyvet adjanak ki, amit jelez, hogy műnyomó 
papírra és kemény kötésben adták közre a művet. Igényességüket mutatja a gazdag 
képi illusztráció is, melyek egy részét ráadásul magángyűjteményből publikálták.

Előre kell bocsátani, hogy Ván Benjámin célja elsősorban nem az volt, hogy ösz-
szefoglalja Szilády tudományos munkásságát, hanem egy új, személyes nézőpont-
ból írja le példaképe és mentora életét. Az olvasó főként a személyes élmények és 
magánbeszélgetések révén ismerheti meg a hatalmas tudású lelkipásztort és lelki 
gondozót, aki szinte fiaként szerette az őt atyaként tisztelő ifjú lelkészt.

1 Például: Bálint Sándor: Szilády Áron pályája, Szeged, Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 1926; Bog-
nár Zoltán: Szilády Áron, Kiskunhalas, k. n., 1987; Dobos, István: Szilády Áron, a tudós, Mezőtúr, k. 
n., 1943; Gyarmati Andrea – Lehócki György: „Szilády Áron” In: Szakál Aurél Kiskunhalas almanach, 
Kiskunhalas, k. n., 2002. 83–84; Horváth Cyrill: „Szilády Áron” Irodalomtörténeti Közlemények, 1940. 
1–16, 105–120; 209–225; Markó László „Szilády Áron.” In: László Markó, Kornélia Burus, Margit Ba-
logh és Diana Hay A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, Budapest, MTA Társadalomkutató Köz-
pont, 2003; G. Németh Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában, Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1981; Pető Jenő: „Szilády Áron parlamenti tevékenysége.” In A Szilády Áron Társaság 
Évkönyve 1996–2000, Kiskunhalas, k. n., 2002. 31–38; Szathmári István: „Szilády Áron és a nyelvtu-
domány.” In A Szilády Áron Társaság Évkönyve 1994–95, Kiskunhalas, k. n., 1995. 9–20; Ván Benjámin: 
„Szilády Áron.” In A Szilády Áron Társaság Évkönyve 1994–95, Kiskunhalas, k. n., 1995. 76–79; Vásáry 
István: „Szilády Áron emlékezete.” In A Szilády Áron Társaság Évkönyve 1996–2000, Kiskunhalas, k. n., 
2002. 23–29; Veress Sándor: „Hogyan láttatja Bálint Sándor Szilády Áront.” In A Szilády Áron Társaság 
Évkönyve 1994–95, Kiskunhalas, k. n., 1995. 50–56.

2 A korábban már említett Ván 1995. ennek részeiből állt össze. A szerkesztés során az ismétléseket 
kihagyták a műből, azonban ezeket [...] jellel jelezték.
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Ván Benjámin kiskunhalasi születésűként gyermekkorától ismerte Sziládyt, aki-
nek később mentoráltjává vált, mivel maga is lelkészi pályára lépett. Könyvében 
több alkalommal megjegyzi, hogy sajnos – az eseményekkel egy időben – nem 
készített jegyzeteket, így saját memóriájára támaszkodva rekonstruálja az esemé-
nyeket. Ez időnként nehézkessé teszi az olvasást, hiszen néhol nagy ugrásokban, 
máskor szinte óráról-órára ismerteti az eseményeket, azonban összességében olvas-
mányos stílusban írja le emlékezését nagy elődjéről.

A könyv két nagy részre tagolódik. Az elsőben a szerző saját ismereteit adja köz-
re Szilády Áron életéről. Ezt a szakaszt inkább tematikus bontás jellemzi, melyben a 
témához kapcsoltan tárgyal kronológiailag nem egymást követő eseményeket. Pél-
dául külön fejezet az úgynevezett Páka-per, ami a helyi gyülekezet és a lelkipász-
tor életét mintegy 30 éven keresztül megkeserítette. Külön szakaszt szentel Szilády 
szüleinek és diákéveinek.

Ezeknek a részeknek a fő jellemzője, hogy a szerző gyakran csak Szilády visz-
szaemlékezéseiből vagy másoktól hallott az eseményekről. Így ezek sokkal kevésbé 
részletesek, mint a könyv második fele, amelyet már saját tapasztalatok alapján írt 
le. Néhol tárgyi tévedésbe esik, amit a szerkesztők lábjegyzetben jeleztek és javítot-
tak. Ugyanakkor kitűnik, hogy a szerzőt kevéssé érdeklő időszakok, mint például 
a törökországi utak – ezeknek jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni a törté-
nettudományban – viszonylag kevés szerepet kaptak, éppen csak megemlíti őket, s 
akkor inkább emberi oldalukat érinti: így viszonylag sokat foglalkozott Szilády és a 
szultán baráti kapcsolatával, de azt nem említette, hogy mit csinált Szilády Isztam-
bulban.

Számos helyen megmutatkozik a szerző feltétlen csodálata és tisztelete Szilády 
iránt. Minden esetben pozitívan nyilatkozik róla, s vitás kérdésekben az ő néző-
pontját teszi magáévá. 

Ezekre a szakaszokra  jellemző még, hogy a református egyháztörténet pontos 
ismerete mellett megértésükhöz sokat segít, ha az olvasó jól ismeri Kiskunhalas és 
a Kiskunság történetét is, ugyanis több esetben csak odavetve írja le a neveket és 
szereplőket, amelyek ma már talán kevésbé közismertek. Az alapos szerkesztők itt 
is segítségére siettek az olvasónak: a kevéssé ismert, illetve helyi jelentőségű szerep-
lőket minden esetben lábjegyzetben mutatták be.

Véleményem szerint sokkal érdekesebb Ván Benjámin életrajzi írásának máso-
dik fele. Egyrészről azért, mert ez a szakasz ismerteti ugyan Szilády párját ritkító 
képességeit, azonban sokszor jobban előtérbe kerül a prédikációk mögött álló lelki-
pásztor, lelkigondozó, aki nagy tudós létére feltétlen odaadással vezette a rábízott 
nyájat. Másrészről pedig azért, mert a szerző itt saját emlékeire támaszkodott, és 
kiegészítette azokat a hozzáférhető forrásokkal (például egyházi jegyzőkönyvek 
adataival és Szilády személyes levelezésével).

A szerző egészen gyermekkori emlékeitől kezdi Szilády életútja általa ismert 
szakaszának bemutatását. Eleinte az érinthetetlen, a szószék magasából letekintő 
lelkészről ír, akinek prédikációi és imádságai teljesen magával ragadták. Később a 
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halasi gimnázium tanulójaként közelebbi kapcsolatba került vele. Például amikor 
Ván megbuktatását a vizsgabizottságot elnöklő Szilády akadályozta meg.

Kettejük kapcsolata akkor kezdett még szorosabbá válni, amikor a fiatal Ván 
Benjámin úgy döntött, hogy lelkészi pályára lép. Ekkor lelkipásztora ajánlását kel-
lett kérnie. Szilády bölcs és megfontolt lelkipásztorként azonban nemcsak kiadta a 
papírt, hanem gondosan meggyőződött arról is, hogy Ván valóban alkalmas-e erre 
a pályára. Kiskunhalas híres lelkipásztora ugyanis nagyon komolyan szívén viselte 
egyháza sorsát, amiből később számos konfliktusa származott. Sziládyról az a kép 
alakul ki az olvasóban, mint aki – ha kell – oroszlánként harcol a tiszta igehirdeté-
sért és a képmutatásmentes egyházért.

A teológiára kerülő fiatal Ván hatalmas pártfogóra talált Szilády Áronban, aki 
azonnal kollégájaként bánt vele. Később maga Szilády is hibájának tekintette, hogy 
talán túl hamar beavatta egyes emberekről, esetekről való véleményébe a szerzőt, 
aki így sokszor prekoncepcióval tekintett előre. A fiatal teológus számos konflik-
tusba keveredett tanulmányai során, amelyekben Szilády minden hatalmát és lehe-
tőségét felhasználva igyekezett segíteni neki. A legnagyobb elismerések egyikének 
Ván azt tekintette, hogy Szilády Áron káplánja lehetett 1917-től szinte annak halá-
láig.

A fiatal káplán hamar megtapasztalta Jézus szavait: „egyetlen próféta sem ked-
ves a maga hazájában” (Lukács 4,24). Szilády mindig mögötte állt, és segítette őt. 
Valószínűleg úgy tekintett káplánjára, mint leendő utódjára, és ennek megfelelően 
igyekezett előmenetelét segíteni. Ván Benjámin igen részletesen ismerteti az ese-
ményeket, olykor ismételve bizonyos részleteket a könyv első feléből. Olyan képet 
fest Sziládyról, amilyet talán egyik korábbi életrajzírója sem: egyrészt a gyülekeze-
téről átgondoltan és lelkiismeretesen gondoskodni igyekvő lelkipásztorét, aki – ha 
a szükség úgy hozza – akár egyenként végiglátogatja a presbitérium tagjait, hogy 
megértesse velük egy gimnázium építésének szükségességét. Ráadásul mindezt az-
zal a céllal, hogy a vidéki gyermekek elől ne legyen elzárva a továbbtanulás lehe-
tősége. Másrészt olyan lelki gondozóét, aki előtt teljes őszinteséggel megnyílhatott 
egy-egy meggyötört gyülekezeti tag vagy akár kolléga. Ván számos olyan beszélge-
tést is megörökít, amikor neki adott tanácsot Szilády, és őt gondozta.

Ván Benjámin a halasi parókián élt Szilády életének utolsó öt esztendejében, 
kivételt ez alól csak az az időszak képezett, amikor áthelyezték. Így természete-
sen első kézből értesült minden eseményről, sőt igen gyakran maga is résztvevőjük 
volt. A könyv ezen szakaszában időnként nehéz eldönteni, hogy önéletrajzot vagy 
életrajzot ír. Szilády utolsó szavait is tolcsmácsolja, amelyeknél személyesen jelen 
volt.

Az életrajz fő erőssége, hogy nagyrészt személyes tapasztalatokra, emlékekre 
épül, így a kolléga, a tudós és a politikus életén túl megismerhetjük a szerény, pom-
pát és feltűnést kerülő embert is. Ván műve nemcsak Szilády Áron jobb megisme-
rése szempontjából fontos munka, hanem a 19–20. század fordulója Református 
Egyházának történetét és Kiskunhalas helytörténetét is tovább gazdagító munka.
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Formai kéréseink szerzőinkhez

A szöveget Word formátumban, rtf kiterjesztéssel kérjük elektronikus úton megkül-
deni a következő címre: orpheusnoster@googlegroups.com. Általában maximum 
1 szerzői ív (40 000 leütés szóközökkel, jegyzetekkel, bibliográfiával együtt) ter-
jedelmű cikkeket várunk, de ennél jelentősen rövidebb cikk közlését is szívesen 
vállaljuk. Recenziók esetében a várt terjedelem körülbelül 5–10 000 leütés. 

A szöveget a lehető legkevesebb formázással kérjük. A főszövegben használt 
alapbetűtípus 12 pontos Times New Roman legyen, a lábjegyzetben 10 pontos 
Times New Roman. Ha a szöveg különleges fontkészletet is igényel, kérjük csatolni 
a fontkészletet, valamint a cikket pdf formátumban is. A főszöveget sorkizártan, 1,5-
es sortávolsággal, a bekezdések elején behúzás nélkül kérjük; a lábjegyzetet sorki-
zártan, szimpla sortávval.

Hivatkozásokat lábjegyzetben és nem végjegyzetben kérünk. Külön irodalom-
jegyzék, bibliográfia a tanulmány végén nem feltétlenül szükséges, de szívesen 
vesszük, különösen, ha egy szerzőtől több művet is idéznek. Ilyen esetben javasol-
juk a jegyzetekben a szerző és évszám alapján történő rövid hivatkozást. Ha nincs 
külön irodalomjegyzék, az első alkalommal való idézést teljes formában kérjük, 
utána pedig szerző és évszám alapján történő rövid hivatkozással. Kérjük, az i. m. 
hivatkozást csak abban az esetben használják, ha az adott szerzőtől csak egy művet 
idéznek. Kereszthivatkozások ne legyenek. 

A szerző vezetéknevét kiskapitálissal kérjük, folyóiratcikk, könyvfejezet címét 
idézőjelek között, normál betűvel, folyóirat, könyv címét dőlt betűvel.

Hivatkozások teljes lábjegyzetben:

– könyvek, könyvfejezetek esetében
Szerző: Cím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak.
Szerző: „Fejezetcím”. In Uő: Könyvcím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Év-

szám, Hivatkozott oldalak.

– gyűjteményes kötetek és bennük megjelent írások esetében
Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.): Cím: Alcím, Kiadás helye, Kiadó, Évszám.
Szerző: „Cím”. In Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.): Cím: Alcím, Kiadás helye, 

Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak.

– folyóiratcikkek esetében
Szerző: „Cím”. Folyóirat címe, Évfolyam római számmal, Évszám/Sorszám. Hi-

vatkozott oldalak. 
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– heti- és napilapokban megjelent cikkek esetében
Szerző: „Cím”. Lap címe, Évfolyam, Lap száma, Évszám. Hónap. Nap. Oldal-

szám.

Hivatkozások rövid lábjegyzetben:

– egy szerző egy művének használata esetén
Szerző: i. m. Hivatkozott oldalak.

– egy szerző több művének használata esetén
Szerző (Évszám): Hivatkozott oldalak.

– az előző lábjegyzetben hivatkozott irodalom másik szövegrésze esetében
Uo. Hivatkozott oldalak.

Minden esetben pontos irodalmi hivatkozást kérünk, megjelölve a kezdő és záró 
oldalszámot (tehát nem 230sqq. formában), a kettő között gondolatjellel [–]. Kér-
jük, az oldalszámot csak abban az esetben egyértelműsítsék p. (pp.) betűkkel, ha 
az idézett mű jellegéből (katalógus, képkötet) következően egyébként nem volna 
világos, hogy oldalszámról van szó. Internetes hivatkozások esetén kérjük ellen-
őrizni, hogy az idézett oldal elérhető-e még, s kérjük a hivatkozás, ill. az ellenőrzés 
dátumát is feltüntetni.

Kérjük, klasszikus auktorok idézésénél ne alkalmazzanak kiskapitálist. Az auk-
torok nevét és műveik címét lehet a szakmában bevett rövidítésekkel külön magya-
rázat nélkül alkalmazni. Tudományos közéletünkben kevéssé ismert folyóiratok, 
sorozatok, kézikönyvek címét vagy ne rövidítve írják, vagy az irodalomjegyzék (il-
letve ennek hiányában a cikk) végéhez csatoljanak rövidítésjegyzéket.

Az idegen nyelvű, latin betűs kifejezéseket és idézeteket kérjük dőlt betűvel 
szedni, a görög, héber, kopt és szír idézeteket a megfelelő betűvel (más nyelvű szö-
vegeket is szívesen látunk eredeti írásmóddal). Kérjük, hogy ne külön görög, héber 
stb. betűkészletet használjanak, hanem unicode betűket (ha egyes ékezetes betű-
ket az alapbetűtípussal nem tudnak létrehozni, Palatino Linotype betűt ajánlunk)! 
Dőlt betűs idézet elején és végén nem szükséges idézőjelet használni. Ha az idézet 
zárójelen belül szerepel, a zárójel is legyen dőlt.

A görög neveket a szerző szándéka szerint tudományos vagy magyaros (az Aka-
démiai Helyesírásnak megfelelő) átírásban, egy cikken belül következetesen kér-
jük. Kérjük, görög neveket – latin auktor idézését kivéve – ne írjanak át latinosan 
(pl. Achilles, Homerus).

Képek esetén a képaláírásokat a szöveg legvégén beszámozva kérjük megadni.  
A képeket ne ágyazzák be a dokumentumba, hanem külön képfájlban, a lehető leg-
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Formai kérések szerzőinkhez

nagyobb méretben és felbontásban (min. 1000x1000 pixel) küldjék, és a szöveg-
ben jelöljék meg, hová szerkesszük be azokat.

A tanulmányokhoz kérünk kb. 10–15 soros angol, német, francia, olasz vagy la-
tin nyelvű rezümét a cikkel közös fájlban, a szöveg végén. Kérjük, hogy szerzőink 
nevük mellett adják meg a következő információkat: születési év; tudományos fo-
kozat; a tudományág, melynek művelőjeként a „Számunk szerzői” rovatban szeret-
nék magukat azonosítani; oktatási-kutatási hely. Recenziók esetében a recenzeált 
mű minden könyvészeti adatát kérjük a cikk címében, ill. alcímében megadni.

A korrektúrát a Word Eszközök menüjének Változások követése gombja alatt a Módo-
sítások elfogadása vagy elvetése lehetőségnél, az Elfogadja, ill. Elveti gombokkal az adott 
helyen jelezve kérjük vissza.
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Guidelines for Our Authors

Authors should submit Word or rich-text files (written in a recent version of 
MSWord) to the email address <orpheusnoster@googlegroups.com>. Articles and 
essays should not normally exceed 40 000 characters (including spaces, notes, and 
bibliography), however The Editorial Board welcomes much shorter manuscripts, 
too. Book reviews should be between 5 000 and 10 000 characters in length.

The following general rules should be followed: text alignment is left and right 
justified (centered text); non-indented paragraphs; use as little formatting as pos-
sible, and italics where appropriate; do not add extra space between paragraphs; 
if using special fonts and characters, font file(s) and a copy of the manuscript in 
PDF format should be sent to the given email address. Main text: Times New Ro-
man 12-point type; line spacing is 1.5. Footnotes: Times New Roman 10-point type; 
should not be separated by a full blank line; line spacing is single. 

Use footnotes, not endnotes (i. e. eliminate from the main text unnecessary 
bibliographical data or parenthetical references to sources). Give complete bib-
liographical information the first time a work is referenced (opening and closing 
pages of an article, then the specific pages referred to, using the bare number only, 
no „p.” or „pp.”) and also give an individual footnote for each detail to be docu-
mented. Subsequent citations should use a short reference; decide on a standard or 
clear abbreviation for use after the first occurrence, but avoid complicated or ugly 
acronyms. The title of an article in journal or collection should be in single quota-
tion marks. The title of a journal or book (including collections) should be in italics.

Cross-references should be avoided. References should not be necessarily gath-
ered into a bibliography at the end of the manuscript. In that case the author’s name 
and the year of publication should be given in the subsequent mentions (in foot-
notes only).    

Manuscript references include the location of documents, description and folio. 
Online references should include URL and followed by the date accessed in square 
brackets.

Quotations should be given within single quotes (use double quotes only inside 
single quotes). Longer ones of more than three lines should be indented as a sepa-
rate paragraph without quotes. Foreign-language texts in Roman type should be 
in italics. For non-Roman texts (Greek, Hebrew, Coptic, Syrian, etc.) use Unicode 
fonts. 

Figures (tables, illustrations, photos and other artworks) should not be embed-
ded in the text, but submitted separately in JP(E)G or TIF format; properly cropped 
line drawings should have a resolution of at least 600 dots per inch, greyscale and 
colour of at least 300 dots per inch at their final size. Colour figures should be sup-
plied in CMYK (not RGB) colours.
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Put placeholders into the text to show where the image should appear. Type 
these placeholders on their own line, flush left, and bracketed (e.g., [Table 1]). Fig-
ure captions (with source information) should be numbered, for easy reference, 
and listed at the end of the document.

The manuscript should be followed by an abstract of 15 lines maximum (i.e. in 
the same document) in one of the following languages: English, German, French, 
Italian, or Latin, and accompanied by the Author’s name, year of birth, academic 
degree, current or preferred discipline, and place of employment/research. In the 
case of book reviews the title should be followed by full bibliographic information.

Proofs will be sent via email to the Authors for checking. Changes to the text 
should be made by enabling Word’s change-tracking mode (under the ‘Review’ 
tab), and by accepting or rejecting the Editor’s modifications. Corrections should 
be returned to the Editorial email address.
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A folyóiratot a következő boltokban lehet kapni

L’Harmattan Könyvesbolt
Írók Boltja
Gondolat Könyvesház
Ráday Könyvesház
Párbeszéd Könyvesbolt
ELTE TTK-TÁTK Hallgatói Bolt
Budapesti Teleki Téka
Pécsi Antik Kft. Könyvesboltja (Szent István Könyvesbolt)
ELTE Eötvös Kiadó jegyzetboltjai
Nyitott Műhely

Megrendelhető az orpheusnoster@googlegroups.com címen.
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Következő számunk tartalmából

Ruzsa Ferenc
Az ind filozófia eredete – A termékeny összecsapás

Bangha Imre (Ford.)
Rabíndranáth Tagore: Négy nap – négy vers

Bangha Imre (Ford.)
Susham Bedi: Nem tartom a kapcsolatot (regényrészlet)

Bangha Imre
Indiai napló 2014

Pajor Sándor (Ford.)
Az erényes tolvajlás elixírje (szanszkrit mese Ándhrapradésből, Gópálajógindrától)

Száler Péter (Ford.)
A két tolvaj (szanszkrit mese, szemelvény a Brahmān.d. a-purān. ából)

Bódi Ildikó (Ford.)
Szulaszá dzsátaka (mese a páli kánonból a Buddha egyik női születéséről)

Fülöp József (ford. és bevezető)
Satyajit Ray: A mi filmjeink és az ő filmjeik

Pálóczy Krisztina
Halmos István indiai gyűjtése – Hangszerekkel gyarapodott a Néprajzi Múzeum 
Ázsia-gyűjteménye

Orpheus Noster 2015 2.indd   117 2015.06.25.   15:42:46



Orpheus Noster 2015 2.indd   118 2015.06.25.   15:42:46


