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Oet'azetés
Szilády Áron /1837-1922/ a XIX. század jollogzotos tudó
sa volt.
Hosszú élete történelmi korokat kapcsol össze:

a re

formkorban született, gyermekfejjel élte ót a szabadságharc és az önkényuralom idejét, a kiegyezés körüli idő
ben országgyűlési képviselőként maga is részt vett a po
litikai életben, átélte az Osztrák-Magyar Monarchia köre
tében kibontakozó felemás polgári fellendülés ellentmon
dásait és a Monarchia összeomlását is.
A munkássága is a múlt század magyar tudománytörténeté
nek két nagy, minőségében egymástól alapvetően különböző
korszakát köti össze: indulása a még hagyományosan

feu

dális-patriarchális szerkezetű időszakra esett az 1050GQ-es évek fordulóján, tevékenységének jelentősobbik ré
sze azonban már annak a nagyarányú átrendeződési folya
matnak а ко rőtében bontakozott ki, amely az 1870-90-es
évek során

megteremtette a polgári fejlődés igényei sze

rinti modern szerkezetű, módszerei és szemléletű szaktudományosságot.
Gondolkodását, sőt mentalitása egészét e kor nemzetcent
rikus szelbmisége és eszméi alakították, s a korabeli
tudomány romantikus és pozitivista törekvései határozták
meg alapvetően. Ezért a kutatásai részterületeit, de az
egészét is átható legfőbb törekvése és az ehhez az elvi
célkitűzéshez alakított gyakorlata a magyarság kutatása
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volt,' mindig olyan tómát választott, amely közvetlenül
vagy közvetetten akár, de népünk történelmével és kultú
rájával állt kapcsolatban: részben az eredetével, főleg
pedig a középkori és a XVI. századi irodalmával, nyelvé
szetével, művelődéstörténetével és kulturális kapcsolat
rendszerével. Önmagára nézve fokozottan érvényesnek val
lotta azt az erkölcsi elvet, amelyet a magyar tudósok
legfőbb kötelességének tartott: " • * • ami saját magunké /
so el ne idegenitsük, se mások ilynemű törekvése iránt
felbátorító közömbösséget ne tanúsítsunk." Ez a nemzeti
értékek féltéséből fakadó, a magyar kultúrát védő célki
tűzés a legfőbb belső késztetéssé vált az ő számára

a

nálunk is megkésett polgári fejlődés velejárójaként je
lentkező nacionalista szellemiségtől átitatott korban.
Ez az oka, hogy pályája elején az őstörténeti kérdéseket
fölvető középkori keleti irodalmak iránt mélyült el az
érdeklődése, s vált ezek egyik első magyar tolmácsolójává. Ezért lett a történeti forrásokul szolgáló török hó
doltságkori iratok kitartó szakfordítójává, s ezért for
dult a figyelme harmincötéves kora körül a magyar nyelvtörténet, később pedig a régi magyar irodalom felé.
Ezért nem is a különböző tudományterületek sokasága
/orientalista, nyelv- és irodalomtörténész, filológus^
etnográfus stb/ tűnik fel az életmű egészére átfogó te
kintetet vető kései szemlélőnek, hanem éppen annak egy-
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tömbűoége, amelyben harmonikus egységbe olvadnak a külö
nös színfoltoknak látszó egyes, napjainkra már erősen
specializálódott tudományterületek. Ilyen értelemben "nem
zeti" tudós, magyarságkutató volt elsősorban, aki a maga
felfogása szerint nyelvészettel és irodalommal foglalko zott, de aki a műveltsége és felkészültsége róuón ezek
ből a fő tudományágakból fokozatosan kiváló és önállóso
dó egyéb tudományok sajátos kutatási szabályai szerint is
sikeresen alkothatott még a kor legjobb színvonalán.
Az érdeklődése fokozatos módosulását jobbára nem is
szubjektív tényezők magyarázzák, hanem a kor tudományos
szükséglete keltette igények, amelyek a pályája kozdetón
abban öltöttek testet, hogy egyenesen a korszak legjelen
tősebb tudósaitól /Toldy Ferenc, Arany János 03 köre,
Hunfalvy Pál/ kapott meg-megújuló biztatást és publiká
ciós lehetőséget, később pedig nem kevésbé konkrét akadé
miai megbízásokat teljesített: mint a nyelvtudományi bi zottság tagja foglalkozott nyolvéezoti kutatásokkal,Toldy
halála után pedig az ő felosztott munkaköre folytán bíz
ták meg irodalomtörténeti feladatokkal. Szilády sikeresen
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látta el özeket' a feladatokat, mert szerencsésen válasz tott szakirányát és jól megalapozott képzettségét folyto
nos önműveléssel igazította az európai tudomány eredménye
ihez és célkitűzéseihez.
A korszak törekvéseit az új tudományosság megalapozásé-

nak igyekezete hatotta át, amely az adatok és tények fo
lyamatos és rendszeres összegyűjtésében jelölte meg a ma
ga elsőrendű feladatát. Szilády is azok közé tartozik,akik
a tudománytárakban foglalt - a későbbi összegzéshez nélkü
lözhetetlen , ezért alapvető - anyagok összegyűjtésében
és kritikai feldolgozásában alkottak igazán kiemelkedőt.
Természetes, hogy kutatási eredményeinek jelentős részét
napjainkra meghaladta a szakosodott tudományok fejlődése,
de eredményei beépültek a tudományokba, részévé váltak
mai tudásunknak. Ugyanakkor időtállók, és a történelem tudomány által ma is használt forrásul szolgálnak török
szakfordításaij perzsa,arab é3 török műfordításai pedig
a korszak java színvonalát képviselik, ezért összegyűjté
sük és új kiadásuk érdemes volna. Filológiai munkái,szö
vegkiadásai^ a Régi Magyar Költők Tára kötetei szintén
használhatók, igényességükkel, bő jegyzetanyagukkal, de
főbb szerkesztési elveikkel is

mintául szolgálhatnak mai

kiadásokhoz.
Elméleti kutatásai mellett egy. időben jelentős szerepet já-ti
a tudományos élet gyakorlatibb területein is: ő szerkesz
tette az 0I3Ő magyar kifejezetten irodalomtudományi folyó
iratot, az Irodalomtörténeti Közleményeket, s felnevelt
mellette egy új szemléletű tudósnemzedóket, amelynek a
munkássága századunk elején bontakozott ki. Nem volt ugyan
ilyen hosszantartó és a nyelvtudomány egészére ható а ко-
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rábban megindult Magyar Nyelvőrhöz fűződő kapcsolatai de
a lap programjának kialakításában ás a közvetlen indulá
sán rajta van az ő keze nyoma is.
A közel föl évszázadnyi tudományos jelenléte, sokirá nyú érdeklődése, kiterjedt kapcsolatrendszere és közéleti
megnyilatkozásai révén a kor jól ismert és megbecsült sze
mélyisége volt: akadémikus, külföldi egyetemek diszdoktora, tudományos társaságok tagja és díjak birtokosa. Sike
res volt a pályakezdése i9, mert fokozott várakozás előz
te meg a jól képzett szakemberek hiányával küszködő 185oes évekbeli Magyarországon, ezért sokfelől kapott támoga
tást, és fiatalon, már huszonnégyóves korára akadémikus
lett. Szívesen fogadta a kritika is: az első megnyilatkoízásai alkalmával mint nagyreményű orientalistát üdvözölte,
és már 1867-ben terjedelmes cikkben - a címoldalon a port
réját is közölve - mutatta be a Hazánk

s a Külföld, ké -

sőbb pedig a legnagyobb példányszámú korabeli képes heti
lapban, a Vasárnapi Újságban jelent meg róla hasonló, de
részletezőbb méltatás.^

. .

Az utókor sem mellőzte méltatlanul a tudósi és tudományszervezői tevékenységét, mert elég jelentős számú megemlé
kezés maradt fenn róla. Igaz, többségükben közvetlenül a
3
halála évében megjelent búcsúztatók és méltatások ezek,
de Horváth Cyrill és Dobos István későbbi dolgozata már
részletezőbb és összefoglaló igényű. Megelőzi őket. és
)
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kiemelkedik közülük Bálint Sándornak az életmű egészét beL

mutató pályárajzaУ Az utóbbi években Németh G, Béla adta

meg a Szilády munkássága maÉ, modern tudományos ismeretek**
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hez igazított értékelését. A dolgozata alapvető abból a
szempontból, hogy részletesen elemzi Szilády felfogását,
annak rétegeit cs genezisét, kutatói módszerét és szer késztől gyakorlatát gondolkodás- és mentalitástörténeti
szempontból, a kor tudománytörténetébe ágyazottan.
/?

Megemlékeztek róla a helyi sajtóban is, tudományos ha
gyatékának sorsa pedig még a halála utáni években sókáig
fel-felbukkanó téma volt a kiskunhalasi, később pedig a
■3.

megyei lapokban. Nagy Czirok László elkezdte gyűjteni a
róla szóló, gyakran már a folklorizálódás útjára lépett
о
emlékeket*; Nagy Szeder István a "Páka-por" néven emlege
tett, a gimnázium fenntartása, főleg pedig az építése kö
rül kialakult helyzetről irt, újabban pedig Gszelmann
Ádám a helyi országgyűlési képviselőket bemutató soroza3
tában foglalkozott vele a helytörténetet kutatók közül.
Igényében azonban a legátfogóbb - bár jóhiszemű túlzása
ival a Kiskunhalason élő Szilády-legendák legtöbbjének
forrásául szolgáló - emlékezés Szilád^ utolsó káplánjá
tól, Ván Benjámintól származik. / Ez a dolgozat kézirat
ban maradt^./'
Az emlékezések középpontjában legtöbbször Szilády szemé
lyisége áll. Méltán, mert találóan írta róla Németh G.

Béla, hogy "robosztus termetével, komor szótlanságával,
lefogott indulatosságával, vidéki magányával, elképesztő
munkabírásával, mérhetetlenül nagy és mérhetetlenül ve gyülókes ismeretanyagával emlékezésre, sőt, mondaterem44

tósre serkentő alak,"
Természetes, hogy fokozottan ilyennek tűnt fel a XX,
század harmadik évtizedének elején, a Nyugat, sőt az
avantgarde áttörése utáni fővárosi polgári ízlésű és men
talitású fiatal értelmiségi korosztályok számára az erkölcsiségóben puritán, felfogásában alapvetően a múlt szá
zad eszméihez kötődő idős tudós, akiről a szerkesztőségek
legendáin kívül már vajmi kevés, valóban hiteles informá
cióval rendelkezett a fővárosi tudományos élet, A már tör
ténelmi távlatba tűnt nagy idők eleven tanúját látták ben41

ne, aki még Arany lábainál ülve tanulta az irodalmat; aki
a kissé publicisztikai ízű megemlékezésekben és a nekro lógok patétikus túlzásaiban gyakran jobban hasonlít irodal/13
mi vagy bibliai lényhez, mint földi halandóhoz.
A mentalitásán kívül különösnek láttatta őt a kortársak
szemében az életmódja is, mert ebben a tekintetben is
egyik legutolsó képviselője ő annak a múlt századi kisnemesi tudós értelmiségi rétegnek, amelyik vidéki papi állást
töltött be, de egaisztenciáját a magángazdálkodása ala pozta meg, ugyanakkor többirányú kutatásával jelentős ha
tást gyakorolt egy tudományág egészére. Az élete nagyobbik
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része ezért két helyszínen zajlott: a századfordulóra fo
kozatosan polgárosodó mezővárosban, Kiskunhalason, és az
ekkorra már tudományos központtá kifejlődött Budapesten.
Kapcsolattartását a fővárosi tudományos élettel jelentő
sen elősegítette, hogy 1865-78 között Halas országgyűlési
képviselője volt, ez ugyanakkor számtalan konfliktusforrás
tényezőjévé vált a számára az 188o-as évek helyi politikai
küzdelmeiben és a gimnázium felépítése körül kialakult pe
reskedésekben. Ezt a két helyszínhez kötődő életmódot a
századfordulóra tartósan kiegyensúlyozni már nem tudta.
Nem is lehetett, mert a szerkesztői és tudományos munka
egyre fokozottabban megkövetelte a korábbinál sokkal in
tenzivebb kapcsolattartást a fővárosi tudományos körökkel.
Sziládynak ekkor már nem állt módjában felköltözni, de
talán nem is akarta már felszámolni korábbi életmódját.
Ennek azonban az lett a következménye, hogy a kisvárosi
környezetben is rohamosan elszigetelődött, s a magára ma
radottsága éppen egybeesett azzal az idővel, amikor a tu
dományos tevékenységtől is elkezdett visszavonulni, és
amikor már egyházi téren is több támadás érte. Az élete
utolsó tizenöt esztendejében a fővárosban már csak elvét
ve fordult meg, a betegsége és idős kora miatt a papi te
endőit is nehezen tudta ellátni, s a korábbi időkben gyö
kerező konfliktusai miatt a halasi értelmiségnek is csak
egy kisebb rétege maradt mellette.

1

A róla szóló irodalom állandóan visszatérő témája, hogy
az életéről igen kevés tényszerű ismerete van a szerzőknek.
Téltűnő, és Szilády tudósi magatartására igen jellemző,
hogy a publikációiban a magánszférát érintő kérdések egyál
talán

nem kaptak hangot. Csupán idős korában említett

egyazer-egyszer néhány élettényt, de azt is inkább csak
%

azért, hogy a mondanivalóját térben és időben behatárolja.

Sem önéletrajzot, sem naplót, sem visszaemlékezést nem tett
közzé mint a kortársai többsége, pedig a politikai és tu
dományos életben szerzett tapasztalatai révén erre minden
oka meg lett volna. Nem látta szükségét, mert őt az az er
kölcsi meggyőződés vezette, hogy a magánéletét a tudomány
szolgálatának rendelje

olf.

Az élete nagyobbik részében

nem zárkózott ő el, ellenkezőleg: nagyon kiterjedt magánlevelezést folytatott^ és sokféle kapcsolatot tartott fenn
a kortársaival. Ezt jól bizonyltja az általa összegyűjtött
és megőrzött magánlevelezése is. Szerencsére, ennek jelen
tős része fennmaradt különböző tudományos gyűjteményekben,
ezért a felhasználásával lehetőség nyílik az eddigieknél
Л6

részletezőbb és árnyaltabb életrajz megírására. A puszta
biográfiai tényéknél természetesen fontosabb a levelezés
kapcsolattörténeti értéke, különösen Szilády pályakezdését
illetően két szempontból is; mert jól dokumentálja azokat
az e korban még jelentős szerepet játszó pártfogói kap
csolatokat, amelyek a pályakezdését elősegítették r

Io

másrészt, ami ennél jelentősebb: azokat a közvetlen szel
lemi hatásokat is, amelyek a kialakulóban lévő gondolko
dását formálták. De segít megrajzolni és a valóságos sú
lyának megfelelő módon értékelni a gyermekkorát és nevel-,
tetősét meghatározó családi körülményeket is, s nem utolsó
sorban: alkalmat teremt a tudományos működéséhez csali tá
volabbról kapcsolódó, azzal alig, vagy egyáltalán nem
érintkező, de a munkássága egészéhez szorosan hozzátarto
zó, az életmódjából következő kiskunhalasi tevékenységének
bemutatására, és élete helyi mozzanatainak felvillantásá
ra. S talán e tekintetben is segít népszerűsífeni a máig
élő legendákon és zseni-kultuszon alapuló hagyományos fel
fogás helyett egy olyan szemléletet, amely a realista szán
dékú korunkhoz vélhetőleg közelebb áll.

м
GYERMEKKORA, CSALÁDЗА ÉS

I

ISKOLÁI /1837-1859/

A gyermekkoráról kevés dokumentum maradt fenn, de a
személyiség egészét ebben a korban leginkább alakító kör
nyezetről, a családról meglehetős információkat tártál maznak a jól megőrzött családi levelek és egyéb iratok.
Ismert, hogy 1837, november 3-án. született a Somogy
megyei Ságváron, Édesanyja Magyar Zsófia, apja a helybeli
A

református lelkész, Szilády László, A szülők ezévben költöztek a faluba, mert az apát ekkor nevezték ki élete el
ső önálló munkahelyére, az évek óta lelkész nélküli gyü
lekezethez, Alig ezt megelőzően házasodott meg, s vette el
még nagycsepelyi káplán korában a helyi pap fiatal özve gyét, Láczai Szabó Zsigmondnét, aki két lányt hozott a
házasságba, így Áron a harmadik gyerek, de az első fiú
volt a családban, A korfelfogás kitüntetett szerepet bizto
sított a fiúk számára, s mivel az apa is úgy érezte, hogy
f

elsősorban ők tesznek bizonyságot az életéről, Áront foko%

zott gondoskodással vették körül,
A pályakezdő Szilády László törekvését az a szándék ha
tározta meg, hogy mielőbb megteremtse az önálló élethez
szükséges alapokat, és egyúttal minél jobban bizonyítsa
2>

szakmai rátermettségét. Nyilván mélyen bízott Is.abban,
amit a korabeli ízlésnek megfelelő, az iskolai gyakorla -

k

tokra emlékeztető időversnek nevezett disztichonba foglalt:
MInD y*j Lett: anyakönyV, LeLkész,és Végre enyészett
í

nyugtalan évek \/tán tán béke kecsegteti ságVárt,/1837/

i

Át

Hamarosan egyházmegyei főjegyzővé, majd főbíróvá válasz tották, és amikor kilenc év múltán Dászkisórre ment papnak, már ismert egyházi szónak volt. A kortársak szerint
erős testalkatú, magas termetű ember. Dicsérik "impozáns
alakját", " terjedelmes s igen hajlékony" hangját, mimi káját és "méltóságos taglejtését". Különösen^rögtönzésekben tartották tehetségesne^. Beszédei, ájtatos elmélkedései és imádságai nyomtatásban is megjelefitek, több kiadást
%

is megértek. Mégis, egyházi beszédei megítéiésében igaza
van a századvég jól képzett generációjának: ezek a mun kák nem emelkednek a középszerűség fölé, mert " szárazok
és sallangosak, sok bennük a magyartalan kifejezés és sze
rencsétlen kép" és hogy nem is annyira a minőségnek szól
a kortársi elismerés, hanem " inkább a nagyhírű szónoknak
g
személyisége kölcsönző • • • a nimbuszt." Valóban, nem a ho miietikai erények tették népszerűvé őket. De nem is Szllády szónoki hírneve, hanem inkább a felfogása. Mert fel-
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tehetően a kortársak is azt a " józan vallásosságot" méltányolták bennük elsősorban, amely a felvilágosodáskor
protestáns etikai alapú racionalizmusából fakadt ., s jól
beillett a reformkorszak szellemi megújulást sürgető törek
véseibe, s amelyet Fábián Gábor akadémikus is azért iartoti a
legfontosabb értéküknek, mert jól összeegyeztethetőnek
látta a polgári függetlenség eszméjével. Alapvetően ez a
szemlélet határozta meg Szilády László gondolkodását és a
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mindennapokban is ezt érvényesítette. Igénye volt a mű
velődésre, de az elméleti tudományoknál jobban vonzódott
az élet praktikusabb oldalához. Szívesen és sokat foglal
kozott a gazdálkodással kapcsolatos " spekulációs számitAO

gatásokkal"; egyházi pályafutása is a gyakorlati gondolkodású^T a szervező erényeit tükrözi. Elsőgenerációs kisne mesi vidéki értelmiségi, akinek a távolabbi családi hagyo
mányok is jelentősen befolyásolták a célkitűzéseit, az
órtékszemlóletét pedig döntő módon az határozta meg, hogy
csak a saját keze munkája által, jelentős erőfeszítések
árán sikerült megteremtenie a család egzisztenciáját és
azt az erősen viszonylagos szellemi függetlenséget, amely
ben éltl Töprengő, konfliktusokkal küszködő, ugyanakkor
robbanékony, nagyon önérzetes, gyakran az indulatosságig
/f ^
heves ember volt, s ezt a túlságosan is érzékeny idegrend
szerű feleség a családi élet színterein csak nehezen tudta
Áb
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egyensúlyban tartani. 0 református papi családból származó,
a kor igényei szerint képzett, irn.i-olvasni tudó asszony
volt, de a családi munkamegosztásban ráháruló feladatok
gyakorlati megszervezéséhez kevesebb adottsággal rendel kezett, ezért ez is a férj gondja maradt, s a kor patri
archális modelljében különben is kitüntetett szerepkörű és
tekintélyű férji és atyai státuszát ez mégjobban megerő sítette, s a kívülállók szemében túlságosan is ridegnek
Ak
és kemónykezűnek tüntette fel Szilády Lászlót. Magyar
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Zsófia az elhamarkodott házassága gondjai elől a gyermeknevelésbe temetkezett, de a szenvedélyes anyai szeretőié
ben is sorozatos, súlyos megrázkódtatások érték. Ilyen
volt az a családi emlékezet megőrizte, dokumentum értékű
nek felfogható esemény is, hogy Áron kétéves kora körül
torokgyíkot kapott, s egy szerencsés kimenetelű orvosi be
avatkozás mentette csak meg az életét^ A később született
gyermekeinek korai halálával jelentkező sorozatos tragé
diák, a huszonötóves korában elhunyt legidősebb lánya el
vesztése és a harmincötéves Móric fia eltemetése felold hatatlan traumává vált a számára, s úgy érezte, sorsceapásszerű átok ül az életén*?
Áron gyermekkoráról a születési anyakönyvi kivonatokon
kívül az első hiteles és dokumentálható információ az apa
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nagybátyjához irt leveléből származik. Ebből kiderül, hogy
Áron nem volt még egészen ötéves, amikor már tűrhetően tu
dott olvasni. Ezért hihető, amit időskori interjújában
mondott: írni is itt tanult meg még hétéves kora előtt a
Mátics Ciános vezette, papiak mellett működő iskolában, ahoÁZ

vá a kíváncsiság gyakran bevitte a kisgyereket. Az apa
azonban mégsem ide, hanem a szülővárosába, Halasra adta
44
iskolába 1344 őszén.
A családnak csak négy év múlva sikerült Dászkisérről ide
költöznie, amikor Szilády Lászlót halasi pappá választották,
'Шг
s addig a nagyapa Szilády Benjámin /У-1357/, a helybeli
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szabómester nevelte Áront. Az ő közelségében töltött hoszszú idő alatt nemcsak az elpolgáriasodott életmód hatott
a fiúra, hanem a nagyapa gondolkodása is, akibon elevenen
élt még a család nemesi múltjának tudatai 1824-ben a test
véreivel együtt ő is megerősittette magát és László fiát
a nemességben, és erről oklevelet szerzett Veszprém vár
megyétől. Ebből kitűnik, hogy "a régi Szent Gáli Helybéli
Nemessektűl,vagy is Királyi Vadászok' Nemzetségéből ered-
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A dédapa, Szilády Dános /1718-1778/ a XVIII.század

közepén elhagyta a bakonyi falut, mert Szalkszentmártonban református lelkész lett. Három fia közül - a család
anyagi helyzetének megfelelően, de méginkább a korabeli
szigorú családi szokásrend következményeként - a legidő
sebb, Dános, katona lett, az öocse, Péter, az apja hiva
tását vitte tovább, a legkisebb, Benjámin pedig már csak
szakmát tanulhatott. A céhes hagyományoknak megfelelően
külföldön is megfordult, és onnan hozta német ajkú fele
ségét, Ozer Rózát/T-iezá^. A múlt század elején telepedtek le Kiskunhalason, s egyetlen fiúk, László már itt
született. Hogy papnak tanították, abban a kor kínálta
lehetőségek mellett szerepe volt a családi múltnak is,
mert az ebben együtt élő kisnemesi és református papi ha
gyomány együtt hatott a tudatra, de amíg az előbbi az ön
tudatot inkább érzelmi oldalról színezte, az utóbbi az
intellektualitás igényét, a tanulás-taníttatás utáni vá-
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gyat és igényt mélyítette el. így hatott ez a helyi is kólába került unokára is.
A halasi "oskola" nem különbözött lényegesen a kor mező
városi protestáns iskoláitól sem felszereltségében, sem
oktatási módszereiben: legfőbb berendezési tárgya a ba
nyakemence és a diákokat a kötelességekre és mulasztások
ra rideg, de egyértelmű keménységgel figyelmeztető deres
23
volt. Tananyagában is a kor követelményeihez igazodott,
szellemében a családi értékrend által is képviselt legfon
tosabb elemeket közvetítette. Volt azonban egy, a család
szempontjából ekkor nem lényegtelen gyakorlati előnye:
algimnáziumi osztályok is működtek Halason a debreceni fő-
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iskola partikulájaként, s ez Áron továbbtanulását helyben
biztosította. Kedves tanára volt a literátor hajlamú Ко vács PáfT de tanította a nyers nevelési módszereiről is mert Szilágyi Márton is.
A nagyapai felügyeletet 1848 nyarán felváltotta ugyan a
szigorúbb apai közelség, de csak rövid időre, mert az ezt
követő politikai és katonai események a családi életre is
hatással voltak, s ezért a bukás után-rövid időre báli, de
73

Szilády László is bújdosni kényszerült. A visszatérése
után néhány hónappal pedig a főgimnáziumi osztályok elvég
zésére Nagykőrösre adta a fiút.
Két évig /1851-53/ tanult Áron ebben, az önkényuralmi
terrort követően az országban elsőként nyilvános oktatási
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jogot szerzett intézményben a nagy tanárok ideje alatt.
Tanította az akkor odaköltöző Arany Dános is. Korszerű
ismereteket kapott itt Áron és az öccse. Dános is, akit
szintén ideirányltott a fiai oktatásával tudatosan és igé
nyesen foglalkozó apa, hiszen ismert, hogy Arany az akkor
a nyomdából frissen kikerülő, még csak részletekben meg7S

jelenő Toldy Ferenc-féle irodalomtörténet alapján tanított,
amely ezután még igen sokáig meghatározta az irodalomtör
téneti közgondolkodást. Mégis, talán ennél is fontosabb
az, amit érzelmi szempontból jelenthetett a kamaszodó fiú
számára Arany tanári magatartása, emberi példája, főleg
erkölcsi következetessége. "Arasznyit nőttünk ott egy óv3<?
ben"-mondta időskori nyilatkozatában.
Az iskolai elvárásokat mindig szigorú atyai szó erősí
tette meg: "Tanuljatok, jól viseljétek magatokat, kihágás
tól, nyilvános politizálástól őrizkedjetek, mert ma a
fiút 3o-5o bot mellett könnyen bakancsba • • • rázzák "-irta
levélben is Szilády László.
A fiúk jó tanulók voltak, arra inspirálta őket a kortársi
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környezet is - az apa is elégedett volt az előmenetelükkel.
Mégis feltűnő, hogy a bármilyen vonatkozásban - akár a tanulmányaik, akár az írói, költői igyekezetük és tehetsé gülc révén - kimagasló tanulók között nem szerepel a neve,

és az Arany javította irodalmi dolgozatokra irt megjegyzések
ből sem látszik, hogy a kitűnő tehetséget érzékeny pedagó-
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giai rátermettséggel meglátó Arany kiemelkedő adottsógo33

kát fedezett volna fel benne. /Ellentétben például az

öccsével, akit tehetséges költői vónájú diáknak talált,
vagy más halasi diákokkal :Péter Dénessel, l-loffer Endré
vel./ Valószínű, Áron nem is tűnt ki a kortársai közül.
Mert bár jól tanult, ugyanakkor erősen befelé forduló,
kicsit félszeg, gátlásos gyerek volt, a kiegyensúlyozat
lan családi környezet hatására. Már ötéves korában az az
apja által egyik legfontosabb, említendő vonósa, hogy
ЗЦ
hallgatag. A kamaszkor érzelmi szélsőségei ezt még csak
fokozhatták, mert a levelekben később is igen gyakori,
a személyiség egészét leginkább meghatározó motívumnak
látszik az, amit az apja

: 1853. február 28-án irt ne-

ki: "Áron! Egészségedre vigyázz, s mindenek előtt a méla,
komor öningerléstől, önelcsüggesztő kislelkűségtől óvd
magad, szerezz magadnak munka közben szórakozást is.”
A munkavégzésnek ez az Áronra felnőtt korában is annyi
ra jellemző szigorú, már-már aszkótikus öntudatossága az
apa erkölcsi felfogásából fakadt, az ő elvárásai és rend
szeres késztetése folytán alakult ki benne. Mert Szilády
László saját élettapasztalatai alapján úgy látta, hogy a
gyermekei is csak önerejük és tehetségük révén boldogul
hatnak majd az életben. " Vedd jónóven fiú, amire tenja
vad nézetéből intelek - irta Áronnak a gimnáziumba. Ta
nulj, mint szegény gyermek, megérd kevéssel, nagy remé-

Á°\

nyeli és igényekkel ne szívd fel, ne ámítsd magadat, mert
szegény vagy • • • de a szegénység nem baj, csak az ember benne
erővel gazdagot ne akarjon játszani.
1853 őszén a debreceni teológiára került Aroű, s ott is
ez, az állandó tanulásban a maga célját megtaláló vágy jel
lemezte. Itt is megőrizte, sőt, egy egész életre szólóan
elmélyítette sokirányú érdeklődését, amely gimnazista ko~
Vol+ ^

rábantjellemezo , s amelyhez az indíttatást szintén az ap
jától kapta, aki puszta gyakorlati megfontolásból arra tö
rekedett, hogy ne egyoldalú papi képzést kapjanak csak a
fiai, hanem a polgárosodni látszó körülmények között a gya
korlati életben jobban kelendő ismereteket is szerezzenek.
Ezért már az odakerülése őszén ezt írta neki:" Édes Fiam!
Leveledből megértettem, miképp helyed és lakótársaiddal
elégedett vagy, mint szintén tantárgyaid s óráidat is.
Az ózsidó nyelvet jó tudni a papnak, az újfranciát pedig
nagyon tudni nagyon jó múindenkinek. De hát a német nyelv
hallgat? Legalább mint mulattató magányolvasmányt is gya
korold, mert még az is nagyon szükséges ám, s szükséges is
lesz egész életedben, A görögből sem azért tanultad amit
tudsz, hogy míg ismét rákerülje a sor, elfeledd, ezért
közben-közben azt is elővedd, mulatságból, üres óráidban
jó lesz nézegetni a geográfiát s mappákat • • • mint szinte
a matézist • • • Ipar, művészet körül is szót kell nézni, ze
ne, szépírás, rajz stb, mind jó, ha valamit elsajátít belő-
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lük az ember.'*

A teológiai képzés keretében az apai igényt azonban leg
inkább csak egyetlen téren, a nyelvtanulás formájában le hetett elképzelni. Ezért választotta a kötelezően előírt
héber nyelv elemei mellé másfél évig fakultatív módon, he
ti négy órában a franciát. Latint és görögöt csak a gimná
ziumban tanítottak, itt már nem, sőt az országosan kötele
zővé tett németet sem, mert a liberális szellemű debreceni
teológia ezt kereken megtagadta, az Entwurf rendelkezéseivei szemben. A német tanulására azonban a gyakorlati
szempont mellett közvetlen személyes ok, családi tényező
is inspirálta Szilády Lászlót: német nyelvű édesanyja ré
vén ő anyanyelvi szinten beszélte, ezért ilyen megfontolás
ból is hasznosnak találta, hogy a fiai is megtanulják.
Éppen ezért 1854 nyarán a Szepességbe küldte őket a nyelv
"gyakorlati betanulása céljából".
A rendszeres apai ráhatás következtében Áron egyre több
időt töltött a nyelvtanulással, ebben találta meg az érdek
lődésének leginkább megfelelő területet. Az utolsó két év
ben maga is felfedezte az előnyeit, mert ő is elkezdett
járni Lugossy Oózsef nyelvészeti diákkörébe, ahol főként
kétirányú tevékenység folyt: a professzor vezetésével fel
dolgozták a korabeli folyóiratok nyelvészeti dolgozatait
- köztük az akkor egyetlen kifejezetten nyelvtudományi
folyóirat, a Hunfalvy Pál szerkesztette Magyar Nyelvészet
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számait is -, és a közlönyükben értekezések formájában ishO

mertették a cikkeket. Másrészt, a korban szokásos módszer
rel összehasonlító gyakorlatokat végeztek a romantikus po
lihisztornak, Lugossynak a magyarság török eredetére vo natkozó elképzelései alapján a középkori perzsa, arab és tö
rök nyelvekből.
Kitűnő műhely volt ez, különösen módszertani értelemben,
abból a szempontból, hogy felkeltette a diákokban a tu
dományosság kérdései iránti érdeklődést, és megismertette
velük a publikálás elemi szabályait. Ismeretanyagát tekint
ve pedig a kor legfrissebb és legszínvonalasabb magyar tu
dományos eredményeit közvetítette, természetesen Lugossy
professzor felfogása szerint, akinek a gondolkodását tel
jesen áthatotta a német romantikában - főként a Grimmek
felfogásában - gyökerező nemzet- és tudományszemlólet,
A professzor, bár a kötelező órák keretében is tanítot
ta Áront a héber nyelv elemeire, itt, a diákköri munkája
révén figyelt fel igazán rá. Áronra is jobban hathatott
a romantikus nemzetteória és a nyelvtörténet érdekessége,
s ezen keresztül Lugossy személyiségének varázsa, mint a
kissé száraz, kötelező ízű nyelvészeti stúdiumokban. De
meg abba a korba érkezett már, amikor egyre határozottabb
irányulást vesz és egyre jobban elmélyül az ember érdek
lődése. Abbahagyta a franciát, és elkezdte tanulni a ke
leti nyelveket. Az igyekezetével és szorgalmával, főként
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pedig a tudatosságával kitűnt az önképzőkörbeli társai
közül, ezért Lugossy is megkedvelte, sőt, bizalmába fo
gadta, tanácsaival segítette és rábízta a diákkönyvtár
Wi
о
körüli teendőket. CJó pedagógusi Fába.'Jutása következtében
egy egész életre szóló

indíttatást kapott tőle Áron, s

ebben nem csekély szerepet játszott az is, hogy Lugossy
diákkörének az ő kelet iránti szubjektív vonzalmán kívül
volt egy tudományszervezői mozzanata is, amely abból fa
kadt, hogy mint akadémikus a vezetőrnagyör tudományos
körökkel rendszeres kapcsolatban állt. Ő is feladaténak
tekintette - mint Hunfalvy Pál vagy Toldy Ferenc -, hogy
a Repinczky Ciános /1817-1355/ halálával abbamaradt ma
gyar orientalisztikai kutatásokat folytatni kell, ha
másként nincs rá lehetőség, oly módon is, hogy a diák
körökben kell felnevelni az ehhez értő utódokat. Az ő
szempontjából a diákkörnek tehát az egyszerű érdeklődés
felkeltő igényen túli határozott célja is volt. Nem tud
ható, hogy ez milyen mértékben kapott hangot a foglalko
zásokon és mennyire befolyásolta a diákok igyekezetét és
célkitűzéseit, de az biztos, hogy ennek is szerepe volt
abban, hogy 1856 nyarán Áron Konstantinápolyba utazott
török nyelvet tanulni.
Törökországi útja jelentőségét rendszerint eltúlozza
az irodalom. Főleg a Sziládyban nyelvzsenit látó felfo
gás, amely a magyar orientalisztikában betöltött szere-
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pét jóhiszemű túlzással, de igen alapos léptéktévesztés
sel Körösi Csorna Sándor vagy Vámbéry Ármin teljesítményé
vel egy sorba állítja. Ez a nézet a Szilády pályáját el
sőnek felvázoló, a Hazánk

s a Külföld cinül lapban 1867-ben

megjelent ismeretterjesztő-népszerűsítő,

várakozást fel

keltő célú Szilágyi Sándor-fóle cikkben eredezik, amely a
korizlósnek és a propagandisztikus szerepnek, de a baráti
kapcsolatnak is jól megfelelt. Végigvonul azonban а XX.
századi visszaemlékezések legtöbbjén, időközben vaskos
túlzások rakódtak rá, s még az utóbbi évek publikációi
éi Mivel a Szilády életmű egészének érté
ban is felbukkan.
kelését alaposan befolyásoló mozzanatról van szó, nem
szükségtelen rövid kitérőt tenni ennek a diákköri utazás
nak a körülményeit részletesebben megvilágítani és a va
lóságos értékét tisztázni akaró szándékkal.
A kiutazás elé ekkor politikai akadályok nem hárultak,
mert az erősen megcsappant konstantinápolyi 1849-es ma
gyar emigráció az osztrák hatóságok szemében elvesztette
már a korábbi jelentőségét. Éppen ekkortájt tért haza
Kmetty Pál, debreceni orvos is, aki az öccsét, Kmetty
György tábornokot látogatta meg. Ez adta Lugossynak a
konstantinápolyi utazás kivitelezhetősége:
ötletét. Ismerte Szilády László

közvetlen

fia nyelvtanulását

támogató igényét és gesztusait, és már korábban is arra
biztatta az apát, hogy támogassa Áron bécsi üagy belgrádi
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útját, mert,amint irta az egész levelét átható túlfűtött
pátosszal, benne egy kis megengedhető tanári túlzással«
" Áron a török nyelvben annyira haladt, hogy ebben bővebb előmehetésére tőle az utat elzárni
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a szükséges

eszközöket elvonni, valóban megbocsáthatatlan vétek volnaH*.
• A fiú előtt álló tudományos karrier lehetőségére
hivatkozott, és az út finanszírozására kérte az apát ilyes
féleképpen:'* Kérő, esdeklő figyelmeztetésemet Kedves Ba
rátom Uramnál csak anyagi tehetetlenség utasíthatná
vissza, s miután, hála az égnek, arról szó nem lehet, ón
a barátság nevében követelem Kedves Barátom Uramtól édesatyai tisztének • • • egész fenségében! kifejtését •

"

•••

miveit érzésű, széles ismeretű, nyílt látókörű férfiú
tól hogyan várnék kellemetlenséget, ha gyermeke ritka
U6

becsű kiképzéséről van szó?"

Szilády László nem tekintett ugyan olyan, egyelőre tá
voli és bizonytalan célok felé, mint a leendő tudományos
pálya, ellenkezőleg, mindig attól óvta a fiait, hogy hó
bortos ábrándokat, délibábos vágyakat ne kergessenek, hanem maradjanak a lehetőségeik hétköznapibb szféráiban,de
nem zárkózott el, és vállalta az utazás költségeit.Erre
biztatta a számára feltétlen tekintélyt jelentő nagybácsi,
Szilády Károly is, igaz, ő egy kicsit más megfontolásokból.
És amikor 1856 tavaszán hirtelen lehetőség látszott Bécs
és Belgrád helyett Konstantinápolyba utazni, Szilády

tó

László ezt is vállalta.

Az út gyakorlati lebonyolítását Lugossy Oózsef vette
kézbe: ajánlóleveleket írt Áronnak, viszonylag gyorsan
elintézte az ekkor még azért elég bonyodalmasán és bürök
ig
ratikus úton megszerezhető útlevelet. Ezt július 2o-i
érvénnyel állították ki. Áron azonban csak 29-én kapta
kézhez, és csak augusztus 4-ón indulhatott egy- akkor
már rendszeres időközönként közlekedő - dunai gőzhajó50
val. Nyolc napig tartott az út Sztambulig, a naplójába
az utolsó bejegyzés szeptember 14-i, ekkor azonban már
hazafelé készülődött

ezért mindössze egy hónapot tölt-

hetett kint. Ebből több mint egy hétig szállás után járt,
a rendszeres tanulásra tehát nem sok ideje maradt* Nem
tett kisőzsiai utazásokat som - mint ahogy többen gon
dolják -(mert erre nem volt pénze.
Egy hónap, persze, nem kevés idő a nyelv begyakorlá
sa szempontjából abban az esetben, ha korábban már jól
felkészült, és megalapozott ismeretekkel rendelkezik
az utazó. Áron esetében azonban ez nem feltételezhető,
még akkor sem, ha az átlagosnál fogékonyabbnak képzel
jük el őt, és ennél jobb nyelvi adottságokat gondolunk
róla.
Nem a mai értelemben vett nyelvtudós volt az övé.
Mindössze néhány hónappal korábban kezdett el

törö

kül tanulni abból a " három vastag folio kötet szótár-
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ból", amely a kollégium könyvtárában volt, bizonyára
Lugossy útmutatásai szerint. Persze, a tanulásban
a segítségére volt a középkori arab és perzaa

z<*

nyelvekben szerzett jártassága, de megfelelő gramma
tikai alapozást nem nagyon szerezhetett, mert modern,
a kor színvonalán álló török nyelvtan nem létezett
Magyarországon. Legfeljebb a már akkor is egy kicsit
avatagnak tartott Repiczky-féle állt e rendelkezésé
it
re. De igen jellemző, hogy az útra sem török nyelvű
könyveket vitt magával - ami egyedül célszerű lett
volna -, hanem arab Koránt^ Természetesen nem különc
ködésből, hanem pusztán azért, mert nem volt megfele
lő török anyaga a debreceni könyvtárnak, de a korabe
li nyilvános országos könyvtárnak sem. Mert mintegy
tíz-tizenöt év múlva, a nagyobb magánkönyvtárak mód
szeres feldolgozása után, de móginkább csak akkor nyí
lik erre lehetőség, amikor a hazai orientalisztikai
kutatások túljutnak már a kezdeti lépéseken, és az
ekkor teremtődő új tudomány kialakulását tervszerű
könyvvásárlásokkal is elősegítik.
Nemcsak a nyelvfői, hanem a török kultúra valóságos
értékeiről sem voltak ekkor még a korabeli szólamoknál
helytállóbb ismeretei Sziládynak. Mégis, a kint töltött
rövid idő ellenére is, igen jelentős szerepe lett ennek
az útnak az életében. De elsősorban nem a tényleges
nyelvtudás okán, hanem sokkal inkább a nyelvtanulás
érzelmi meglapozása, a cél kialakítása és a£ ehhez
szükséges döntő motiváció szempontjából vált alapve-
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tőén fontossá a számára.
Mély benyomást tett rá az európaitól olapvotőon el
térő keleti világ a maga sokszínűségével, tarkaságé val, de a turisztikai élményeknél maradandóbb nyomot
hagyott benne az emigrációval történt találkozása.
Nagyon meleg fogadtatásban részesült. Kikkel ismerke
dett meg személyesen is azok közül, akik akkor még
Konstantinápolyban tartózkodtak? Pap Dános, Barcsay
Gergely, Veres Sándor, Ács üózsef, Szász Dániel, Antos László, Tüköry Lajos, Dercsényi, Góbi Balog, Bangya, Velics, Horváth, Zsurmai - néhány kivétellel alig
ismert nevek az újabbkori török-magyar kapcsolatok ku
tatása számára. Igen eltérő képzettségű és felfogású
emberek, van köztük szállodai portás, gyógyszerész
és katona. Az ő kalauzolásukkal járt a Magyar Egyletben} és a kapcsolatot később is fenntartptta

velük.

Felkereste Kmetty György tábornokot is. A látogatás
olyan mély hatást váltott ki belőle, hogy egy egész
életre szólóan megőrizte az emlékezetében. Kmetty,
aki Ismail pasa néven a török hadsereg tisztje volt
ekkor, súlyos betegen feküdt, igen szívélyesen fogad
ta. Magyarországi dolgokról beszélgettek, Arany Dános
felöl érdeklődött. Igen dicsérte a törököket, és azt
mondta Áronnak, hogy odahaza törekedjék az előítéletek eloszlatására.
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A legfontosabb azonban a Szilágyi Dániellel való
megismerkedése volt. Őhozzá szólt Lugossy másik aján
lólevele. A magyar emigrációnak ez a talányos alak'Ja
ezidőben könyvkereskedő volt. Szilády sokoldalú se gitséget kapott tőle: hosszú ideig nála lakott, ő ke
resett neki szállást, és az ő értő kalauzolásával is
merte meg a várost és az emigráció zárt világán kivüleső sztambuli életet. Mivel ő jól beszélt törökül,
átsegítette a kezdeti nyelvi nehézségeken is. Önzetlensógót később is nagyra becsülte.
Az egész kinttartózkodását egyetlen, véget érni nem
akaró felfokozott érzelmes hangulat és romantikus lelkesültség hatotta át. Tudományos ambíciók fűtik, hír
névre és dicsőségre vágyik. A kiutazását is szinte
missziónak tekinti, amelyet hazafias kötelességből
kell vállalnia egy, majd később valóra váló cél érde
kében. Megnyugodva vette tudomásul, hogy jó színvona
lon áll a török könyvkiadás, és a Magyarországon még
oly kevéssé ismert török irodalom sem kisebb és minő
ségében nem alacsonyabb rendű, mint bármely európai
nemzeté, ezért úgy érezte, hogy ezek után már nincs
olyan erő és hatalom, amely eltántoríthatná a török
53
nyelv tanulásától.
Ennek a nagyon őszinte érzelaekből táplálkozó, de
szinte a túlcsordulásig fűtött hangulatnak a hatását
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fokozták csak a búsongó hazafias esték az emigránsok
társaságában, ezért Kmetty egyszerű kívánságát sem ö
beszélgetés puszta fordulataként fogta fel csupán,
hanem úgy értelmezte, mint a már eltökélt tudósi pá
lyához és célhoz méltó, abba beleillő, sőt, azt ilyen
oldalról is megerősítő hazafias megbizatást.
Azaz: a konstantinápolyi utazása legfőbb jelentő
sége abban áll, hogy a személyiség egészére ható vál
tozást eredményezett: segített az életcél kiídacUében
ben, és döntő indíttatást adott a tudósi elhivatott
ság érzésének kialakításában. Igaz, leginkább csak
a romantikusan magas hőfokon lobogó érzelmek oldalá
ról volt ez egyelőre motivált, de a hazatérése után
már ennek a hatása alatt, valóban nagy akarattal és
igen eltökélt szándékkal, határozott céllal látott
- az itt szerzett nyelvi ismeretek birtokában is - a
török tanulásához. A célja igen szemléletesen abban
öltött testet, hogy a kollégium könyvtárában lévő,
Go
Repiczky által abbahagyott néhány hódoltságkori
török levél lefordításán kezdjen el dolgozni. Ezért
az utolsó évét arra használta, hogy jártasságot szer
zett a középkori török nyelv olvasásában is.
Volt az utazásának egy másik, az előbbinél nem ki
sebb, de más aspektusú jelentősége is: az, hogy a
környezete számára igen meggyőzővé és elfogadhatóvá
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tette Áron tudósi ambícióját. Mert bár nem korlátoz
ták már ekkor eC hatósági intézkedések a polgári kiu
tazásokat, de ezek főként kereskedelmi vagy rokonlá
togatási célúak voltak, s nem annyira gyakoriak és
megszokottak. Az meg egyenesen kuriózumnak számított,
hogy valaki kifejezetten nyelvtanulás végett utazzon
Törökországba. A diáktársai szemében ebben a vonatko
zásban feltétlen tekintéllyé vált: ő lett a török tu
dós. Egy kis fiatalkori különcködéssel ezt még hang
súlyozta is: a Sztambulban vásárolt fezt viselte.
A diákköreiben is jelentős sikerélményhez és elisme
résekhez jutott a tanulása révén, s mindez együtt jó
tékonyan növelte az önbizalmát, fejlesztette az öntudatát és határozottságát.
1857-ben befejezte a főiskolát, de a nyarat még
Lugossy környezetében töltötte. Nem akart sem tanító
lenni, sem papi pályán elhelyezkedni, hanem a pesti
egyetemen szeretett volna továbbtanulni. Vonzotta
Pestre az ott tanuló Dános öccse lehetősége, mert ő
a fővárosi tudományos élet vezető nagyságait hallgat
hatta. De az apja ettől határozottan elzárkózott.
Indulatos hangú levélben azt írta neki, hogy ne fus
son könnyelmű ábrándok után, ne építgessen légvára
kat, hanem álljon már végre a saját lábára, dolgozzon,
teq£el-jclelű

tartsa el magát, ésзуа munkája mellett éljen a tudós-

kodási vágyainak, mert így is fölöttébb sokba került
a taníttatása és az utazgatásai a család anyagi hely63
zetóhez mérten. Ezért a következő óv elején is Debre
cenben marad

Áron, és a teológia adta kereteken belül

pénzkereset után néz.Lugos&y irányításával befejezi a
korábban elkezdett dóvaványi levelek lefordítását, s
ezzel némi tapasztalatra is szert tesz a tudományos
kutatás gyakorlatában. A főiskola kapcsolatai révén
az utrechti egyetemre készül, aztán mégis Párizsra
gondol inkább, mert a nyár folyamán barátságot köt
Kuun Gézával, akinek a nagybátyja az anyagi támogatá
sáról biztosítja, amikor néhány hetet Szatmárnómeiiben tölt náluk.
Közben az apai harag is oldódik, s az újabb külföl
di úthoz-egy kis dorgáláson kívül-Szilády László mind
össze annyi hozzáfűznivalót tart fontosnak: " Csak
arra vigyázz aztán, hogy a gróffali utazásban gróffá
ne asszimilálódj elébb, mint állásod s erszényed grófivá tehetnének."
De az útiterv célja még ezen a nyáron megváltozik,
me^rt Nagy Ferenc révén kapcsolatba kerül a vele egy
korú Budenz ^Józseffel, aki Hunfalvy Pál hívására jött
Magyarországra kifejezetten azért,hogy az orientalisz
tikai érdeklődése végett magyarul is megtanuljon.
Bundenz Göttingában végzett, de jól ismerte a bonni
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és bécsi egyetemeket is, Az ő tapasztalatai és útba
igazításai alapján dönt úgy Áron, hogy Göttingába
megy orientalisztikát tanulni, s 1858 őszén kiutazik.
Budenz hasznosnak bizonyuló gyakorlati tanácsokkal
és Lugossyra hivatkozó ajánlólevelekkel látja el, s
6Q>

igyekszik az útját egyengetni.
Gól döntött Szilády, mert Göttinga a korabeli mo
dern európai tudományosság egyik központja volt, ahol
élt és hatott még a hót híres tanár példája, akik a
3o~as években szembeszálltak a királyi önkénnyel. Az
egyetem szellemiségét a protestáns hagyományokon ki
bontakozó polgárias törekvések, a klasszikus német
filozófia idealizmusa, a századközép romantikus és
pozitivista liberalizmusának félig még haladóan nem
zeti, félig már visszahúzóan nacionalista törekvései
határozták meg.
Régre nyúló, hagyományosan jó kapcsolata volt a
debreceni főidolával, ezért ez a szellemiség nem is
volt egészen idegen Debrecenben. Meglehetős számú
magyar diák tanult kint ekkor is, közülük Szilády
különösen Széli Kálmánnal került itt szorosabb kap-

es,

csolatba •

Hogy kiket hallgatott Ssüéníy a professzorok kö
zül, egészében pontosan nehéz megállapítani, de ta
lán nem is fontos. Annyi azonban az akkori levelező-

ъъ
bői bizton látszik, hogy Wieseler, Meyer, Schlottmann, Benfey, Ewald és Wüstenfeld előadásait láto
gatta, de emellett belehallgathatott - mint Bálint
Sándor gondolta
a filológus

a neves történész, Curtius, vagy

Sauppe előadásaiba, s hathatott rá -

amint Németh G. Béla véli - Gervinus felfogása is.
Mert Szilády érdeklődése ezidőben a korszak tudományos
szerkezetének megfelelően igen általános, műve
lődéstörténetinek nevezhető: irodalmi, történelmi,
folklorisztikai, de főként nyelvészeti irányultságú
volt, s mint ahogy Budenz Gózsef leveléből látszik:
itt vesz határozottabb, céltudatosabb és elmélyül
tebb irányt az ilyen, művelődéstörténeti értelmű és
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tartalmú “orientalistás ág" felé. Schlottmann nyelvtörténeti, Wüstenfeld arab, Benfey szanszkrit előadá
sai arra tanították Sziládyt, hogy a középkori keleti
irodalmakat mélyen áthatotta a népköltészeti hagyo
mány. A Grimm testvérek még itt is elevenen élő ro
mantikus felfogása arra, amit már Lugossy keze alatt
is jól megtanult : hogy elválaszthatatlan egymástól a
népköltészet és a nemzeti irodalom, a nyelv- és az
irodalomtörténet.
Gervinus pedig - ahogy Németh G. Béla látja - a híres
irodalomtörténetében is tükröződő felfogása szerint
a nemzeti romantika, a kezdődő pozitivizmus és a
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német művelődéstörténeti iskola sajátos szintézisű
szemléletével hatott, amelynek középpontjában a prog
ramszerűen esztétikátlan célkitűzéssel a nemzet szelle
mi tudatosodásának folyamata, szellemi egységének ki
fejlődése áll.
A legjobban azonban a legendás hírű, Debrecenben
is ismert, öreg Ewald Ószövetség - magyarázatai ra
gadták meg, akidnek - mint Bálint Sándor írta

libe-

rális-racionális vallásos felfogása Sziládyét is mé
lyen befolyásolta. Nem kevésbé fontos ennél azonban
az, hogy megtanulhatta tőle: az európai középkor iro
dáimét és művelődését mélyen áthatotta a Biblia vi
lága és ennek révén a Közel-Kelet kultúrája.
Szilády ebben a szellemi környezetben ismerte csak
fel igazán, hogy a Lugossy diákkörében szerzett kö
zépkori arab és perzsa nyelvtörténeti ismeretei meny
nyire használhatók az összehasonlító nyelvészet szem
pontjából, és hogy a török tanulása sem volt hiába
való. Budenz biztatása is kíséri állandóan: " Ugyan,
szóltál-e már Ewaldnak a törökről? Ezt teheted bátran"
- Írja neki 1859

januárjában?* De Áron enélkül is

tanul, mindent, amit csak lehet. A közvetlen tárgyi
ismereteken kívül főként szemléletet, tudományos
felfogást és a tudományos munka iránti ösztönzést
kapja ettől a tömény szellemi légkörű környezettől.
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És amikor 1859 nyarának elején

- az osztrák-fran-

cia-olasz háború kitörésének hire miatt a szemesztért kissé megrövidítve - hazaérkezik, ez az euró
pai szellemiségre figyelő igény marad törekvései moz
gatórugója. Ezt követő levelezésének :tárgya a tudo
mányos tájékozódás: Schwartz Gyulától az ekkor Ber
linben tanító,

összehasonlító nyelvtörténeti mun-

káivaivéurópai nyelvtudomány fejlődésének egészére
alapvető hatást gyakorló Boppról érdeklődik, de tu
domást szerez az egyiptológus Lepsiusról és Max Müllernek a természeti és társadalomtörténeti fejlődés
eltérő voltáról szóló tanításáról i3. Budenz pedig
Nöldike-tanulmányt küld neki. De a nyelvtudományi
ismeretcsere a célja .

Kuun Géza, Nagy István és
l'i

Marosi Gergely ekkori levelesek is.

Hazafelé Budenz javaslatára még útba ejti a bécsi
egyetemen orientalisztikát tanító Bollert és néhány
hétig Pesten marad, s a szünidő kezdetéig behallgat
a pesti teológia előadásaira. Úgyszólván semmilyen
kapcsolata sincs a fővárosi tudományos élettel, de
az öccse révén megismerkedik Ballagi Mórral, a sémi
nyelvek tanárával, aki egy beszélgetés során arra
biztatja, hogy készítsen műfordításokat a Protestáns
33
Képes Naptár számára. Szilády ezzel a nyárra szóló
tervvel érkezik haza, Kiskunhalasara.
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A PÁLYAKEZDÉS ÉVEI, AZ ELSŐ PUBLIKÁCIÓK/1859-63/
A nyár elmúltával apja határozott utasítására papi
vizsgát tesz, és egyházi pályára lép: segódlelkészi
állás után nézi Szeretne a fokozatosan kultúrális
és tudományos központtá váló fővárosba kerülni, de
megfelelő kapcsolatok hiján - és a bizonytalan or
szágos politikai hangulat hatására is - ez nem sike
rül neki- vidékre kényszerül. Nem különbözik ebben
kortársai többségétől, mert az ekkor még hagyományos
szerkezetű kultúrális-tudományos intézményrendszer
alig-alig nyújt álláslehetőséget az olyan pályakezdő
fiatalok számára, akik nem birtokaik jövedelméből,
hanem politikai vagy egyházi foglalkozásuk révén tart
ják el magukat. Ezért inkább úgy vetődik fel a kérdés,
hogy mennyi időt kell vidéken tölteni. Kivételes sze
rencsének az tekinthető, ha valaki rövid vidéki tar
tózkodás után /mint például Budenz CJózsef/ a főváros
ban, közvetlenül a tudományos műhelyben helyezkedhetik
el olyan állásban, amely kevesebb kötöttséget jelent
a papi vagy tanári pályánál: Sziládynak az a legfon
tosabb, hogy milyen messze kerül a fővárostól .Ebben
a vonatkozásban szerencséje van, mert Pest tőszomszéd
ságában, Gödöllőn kezdheti a pályáját.
De az európai tudományos légkörből kikerült fiatal
ember a provinciális élet adta keretekben nehezen ta-

lálja a helyét. Be-bejár Pestre - főleg a teológia
révén alakulnak a kapcsolatai

és rendszeres leve

lezést folytat kortársaival : Budenz Józseffel,Kúton
Gézával, Nagy Lajossal és Balogh Ferenccel nyelvészeti
kérdésekről. Szabadidejében sokat olvas, most már ha
tározottabb céltudatossággal, és amiben a legjobban
tudja kamatoztatni a nyelvtudását: műfordításba fog,
és I860 tavaszára elkészül Firdauszl Sáhnámeja Szám
és Zál című részletével Ballagi Mór naptára számára.
Amikor felkeresi a szerkesztőt, hogy a kézirat után
érdeklődjék, igen jelentős, a tudományos pályakezdé
sét döntő módon befolyásoló találkozásra kerül sor
Ballaginál: személyesen is megismerkedik a tudomá
nyos életben kulcspozíciókat betöltő Toldy Ferenccel,
aki elkéri a dolgozatot

az ekkor már kéziratgondok

kal küszködő, a megszűnése esztendejébe érkező,revűszerű folyóirata, az Új Magyar Múzeum számára, s azt
1/

igéri, hogy előszóval látja el. Az eposz teljes le
fordítására biztatja Sziládyt, és beszélgetésük során
más jellegű, szakfordítói munkát is felajánl neki:
az akadémiai megrendelésre hódoltságkori török törté
neti anyagon dolgozó bécsi Beíknauer fordításai lek
torálását. Toldyra bizonyára jó benyomást tesz a
képzett, ambiciózus Lugossy-tanítvány, s jól bele
illik tudományszervezői elképzeléseibe is, mert el-
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mentében megemlíti, hogy meglehet, Sziládyra bízza
majd az Akadémia az évek óta késlekedő, és egyre fo
kozottabb tudományos érdeklődéssel várt török okmánytár szerkesztését,
A találkozás szubjektív jelentőségét az adja, hogy
megerősíti Sziládyt a tudományos ambícióiban és- ami
ennél fontosabb - mederbe tereli az érdeklődését:
egyrészt a műfordítás irányába, másrészt a gyakorla
tibb igényeket kielégítő, segédtudomány szerepét be
töltő szakfordítás felé.
Hamar világossá válik számára, hogy a nemzeti önis
meret igényéből támadt, főként a középkori magyar tör
ténelem iránt mutatkozó felfokozott érdeklődés miatt
jól kamatoztathatók a középkori török nyelv olvasásá
ban szerzett ismeretei, s nem volt hiábavaló a debre
ceni gyakorlat sem. üt egyenesen erre készítette fel
Lugossy, de tudása igazán konvertálhatóvá csak most,
a 6o-as évek elején vált, amikor már egyre határo
zottabban, a tudománytárak forráskiadványaiban kez
dett testet ölteni az új, a hipotézisek ellenében
tényeket sürgető modern szemléletű történelemtudomány.
Úgyszólván saját bőrén érzi török tudása kelendősé
gét, mert meg ezen a tavaszon újabb megrendelést kap;
nagybátyja, Szilády Károly, a neves kecskeméti nyom
dász szerez munkát neki: az ő közbenjárására Hornyik
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Ciános rábízza a kecskeméti levéltár még lefordítatlan török anyagát, amelyet a készülőben levő Kecske
mét város története oklevéltárral című munkája máso
dik kötetébe szán^. A jó ismeretségi és a munka sürgős
ségére való tekintettel azt a könnyebb!tést is megS

teszi,hogy kiadja a leveleket Szilády Károly házához,
így aztán amint júliusban letelik Áron kápláni meg
bízatása , a nagybátyjához utazik, és az ősz végére
elkészül a 25o darab hódoltságkori levél fordításá
val.
Az apja sem sürgeti már annyira, hogy a nyár eltel
tével munkába kelljen állnia, s ebben igen nagy sze
repet játszik a polgári mentalitású nagybácsi, aki a
fiát mérnöknek taníttatta, s Áron tudományos ambíci
óit is pártfogolta. Még a tavasz folyamán, amikor
megszervezte a kecskeméti utat, azt irta Szilády
Lászlónak, hogy örül Áron döntésének, amiért elvállal
ta

a fordítást, mert " ezen munkája által becsüle

tes jutalmon kívül jó hirt-nevet is fog magának sze
rezni, melynek még a papi paláston túl is hasznát ve

heti?" Az apa ■ számára is elfogadható érvnek hat, hogy
arra hivatkozik: " nem lesz haszontalanná a konstan
tinápolyi útra reá fordított költség", és a kötet
publicitását emlegeti: " Nevezett munkánkból Császár
Ő Felségének s hazánk főbbjeinek is fog a város egy-

ko
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egy példányt küldeni."
Még ezévben megjelenik az első publikációja, a
Firdauszí-rószle/, és nemvárt sikert hoz Szilády szá
mára. A bevezetőben Toldy а XI. századi perzsa eposz
irodalomtörténeti jelentőségét méltatja, azután a
a fordításról szól meleg szavakkal. Különösen a köl
tői értékeit dicséri, kiemeli a rímtechnikai és rit
mikai erényeit, azt méltatja, hogy Szilády

az erede

ti versritmus, a mutagarib követelményei szerint dol
gozott.
Valóban, ihletettség jellemző a munkára, és a kora
beli java műfordítások közé tartozik. Sőt, éppen a
markánsságával, határozott erejével tűnik ki a bieder
meier ízű, túlzott érzelgősségtől átitatott fordítá
sok közül. Persze a sikere mégsem az esztétikai ér
vényességében rejlik csupán, hanem

főként abban,

hogy pontoson megfelelt annak az ízlésnek, amelyet a
korfelfogás - és benne természetesen Toldy is - a
magáénak tudott. Megmutatkozott ez már a témaválasz
tásban is: hogy a középkori iráni epikához nyúlt
Szilády. Mert való igaz, hiánycikknek számított ez
akkor még a magyar irodalmi elit számára is, mert csak
közvetítő nyelven keresztül tudott hozzájutni, de az
irodalmi régiség,főleg pedig az epika iránt feltá
madt szükségletet a romantika irodalomfelfogása di-

u
vatba hozta Magyarországon is.
A másik ok szintén ezzel kapcsolatos: elterjedt né
zetnek számított már, hogy a középkori költészetet
mélyen átitatta a népi hagyomány, ezért ettől, egye
nesen a népi érzelemvilág és gondolkodásmód megszóla
lását várta a közönség. A harmadik - talán a legfon
tosabb - ok pedig az, hogy a keleti költészetre nem
csak mint egzotikumra tekintett a magyar értelmiség
nagy része, a nyuga^európaival ellentétben, hanem
úgy is, mint a magyarság múltjával közvetlen kapcso
latban lévő tárgyra, amelynek a valóságos jelentősé
géről még csak később, a magyarság eredetének tudo
mányos igazolása után - az ehhez alapfeltételként
szükséges anyag összegyűjtése után - mondhatja ki a
tudomány a hipotéziseknél és puszta képzelgéseknél
helytállóbb végső szót.
Mindezek közrejátszottak a sikerben. De nem elhanya
golható az a szempont sem, hogy a korparancsként órVlMM-ltbi

telmezett'^szellemiség követelményeinek megfelelően
Szilády finoman és mértéktartóan ugyan, megmagya
rosította az eredeti ritmust a sormetszet közbeikta
tásával. Toldynak ez annyira az ízlése szerint való
volt, hogy egyenesen a magyar " népies dallamok jel
lemző tulajdonát" hallotta ki belőle, s azt ajánlotta,
hogy " Próbálja valaki kikapni e ritmust, s kelle-
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mesen lesz Szilády úrnak szépen hullámzó verselése
által meklletve^. ” Sőt, még lábjegyzetben is azt ta
nácsolja az olvasónak, hogy " Gyönyörűen énekelhető
a magyar Firdauszí a jó Tinódi
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Ez elmúlt gonosz (időket beszélőm • • •

dallama szerint:
<o
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Azaz Toldy is elsősorban a mű történeti értékének
tulajdonított jelentőséget, s egyenesen az akadémia
pártfogásába ajánlotta a "jeles kószületű s egyszer
smind költői érzékű"fordítót.
Az év

utolsó hónapjaiban sikerült Pécelen elheАЛ

lyezkednie. Itt több ugyan a papi teendője, mint ko
rábban volt, de most már az első publikáció után más
ként tud megfordulni Pesten is. Időközben a barátja,
Budenz Oózsef felkerül az Akadémiai Könyvtárba, és
így Szilády az ő közreműködésével még tágabbra nyit
hatja kapcsolatait: személyes ismeretséget köthet
Hunfalvy Pállal is, aki természetesen tud már róla:
1858-ban már mint " Lugossy kedveltjét" emlegeti
Ab

egy levélben. 0 is tudományos munkára biztatja, és
a Magyar Nyelvészet számára kór tőle dolgozatot.
Ugyanakkor folyamatban van a Toldy Ígérte két mun
ka is. 1861 tavaszán kialakul, hogy valóban tagja
lesz ő is a török okmánytár háromtagú szerkesztőbizottságának Szilágyi Sándor és Salamon Ferenc
mellett, így aztán közvetlen kapcsolatba kerül velük

нъ
is. Az év végére pedig kézhez kapja a lektorálandó
fordításokat•
Kétségtelen, hogy a megbízások és elismerések szem
pontjából egyaránt ez az esztendő Szilády számára a
beérkezés éve. Mert bár a rövid péceli tartózkodás
után a lehető legmesszebbre, Ómoravicára kerül, a
fordítói és nyelvészeti munkáját rendszeres könyvtárbajárás nélkül is tudja végezni, sőt, a lelkószi te
endői miatt is abbahagyhatja bármikor. Mégis, szeren
cséjére, hamar visszakerülhet Pesthez közelebbi tá
jakra: diákkora színhelyén, Nagykőrösön kap helyettealelkészi állást. A város ugyan erősen megváltozott a
nagy tanárok ideje óta, Szilády számára mégis ideális
helynek tűnik.
Elkészül egy igényes ismeretterjesztő jellegű mű
fajtörténeti témájú munkával: Az arab ^aszída és QhaЛЪ
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zal címmel az iszlám előtti arab költészetről érte
kezik, és a mondandója szemléltetésére három műfor
dítást csatol hozzá: a muallacjat költő Zuhair mellett
Kemal-eddin Abul Hasszán Ali-bn al Nahib illetve Abu
Isák egy-egy versét ülteti át magyarra. Irodalom - és
forditástörténeti bevezetővel indítja a dolgozatot,
magát a témát pedig azzal indokolja, hogy az arab
irodalom esztétikai értékei kitűnnek már a "külső for
mát" alkotó "roppant bőségű", "bámulandó szabatosság-

gal folyó” költői nyelvből, de méginkább megmutatkoz
nak a "belalakítást" illetően, mert megőrizte a "tel
jes függetlenségét" egyéb irodalmi hatásokkal szemben,
és a nép szabad szelleme tükröződik benne. Az egyik
legfőbb értéke az, hogy eredeti irodalom: nem kölcsö
nözte, hanem "önmaga alkotta formáit", ezáltal " me
rőben arab, alakja, szelleme egyaránt nemzeti". És
bár ha eposza és drámája nincs is, ezek mind olyan
elvitathatatlan értékek, amelyek miatt nekünk is érde
mes az eddiginél tudatosabban fordítanunk és módszere
sebben tanulmányoznunk ezt a kultúrát.
Amellett, hogy a bevezető szóhasználata és értékrend
szere egyaránt azt a népköltészet-centrikus romanti
kus irodalomfelfogást tükrözi, amely a 6o-as évek leg
elején a kor színvonalán állónak mondható, érdemes
felfigyelni Szilády mértéktartó és igen árnyalt fogal
mazására abban a tekintetben is, hogy mit és főleg
hogyan vár a szerző a keleti költészet megismerteté
sétől; " Mily nyereség származhatik irodalmunkra s
illetőleg költészetünkre a keleti irodalomnak s jele
sen a keleti népek költészetének tanulmányozásából?
Annak csak körvonalazása is jóval idő előtt lenne:
mégis nem hiszem, hogy mérsékelt remények táplálása
mellett idővel csallj^eíkozni fognánk várakozásunkban.
Ha ezen nemrég nyitott bányák mélyéből a nyugati

hí

tudtís világ kincseket tud kiaknázni, - ki tudja, nem
lappangnak-e ott oly erek, melyek fölismerése, nap
fényre hozása s közkeletűvé tétele nemzeti tudományunk
búvárkodásának lesz feladata több- történelmi viszoAk

nyokon alapuló - okoknál fogva."
A részletből egyértelműen kitűnik, hogy Szilády
irodalmi nyereséget is lát benne a német költészet és
irodalomtudomány mintájára, és történelmi hozadékot is
vár tőle keleti származásunk miatt. De fontos hangsú
lyozni - különösen az orientalisztikai munkáit,"törökösségót" igen méltatlan egyoldalúsággal megitólők
számára -, hogy nem alaptalanul eltúlzott, hanem egye
nesen mérsékelt reményeket emleget, amelyek igazolása
majd csak későbbi időpontban várható, és amelyek meg
ítélésére - ez a legfontosabb elem - egyedül a tudo
mány hivatott.
Ezt a hangot és realista szándékot tükröző higgadt
magatartást igazán méltányolni csak az 5o-es években
lezajlott, sokszor az indulatosságig felizzott ere
detviták ismeretében lehet: a pályája elején álló fi
atal tudósjelölt azok közé tartozik, akik a tudomány
eredményeire támaszkodnak,a hozzáférhető anyag híján
legfeljebb hipotézisekre építkezőkkel szemben. Igye
kezetét az a szándék hatja át, hogy ő is egyike le
gyen azoknak, akik az anyagok hozzáférhetővé tételére
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vállalkoznak •
Szilágyi Sándor biztatására elküldi a dolgozatot
Arany Ciános alig megindult Szépirodalmi Figyelőjébe,
és 1861. augusztus 18-i keltezéssel a következő szer
zik

kesztői levelet kapja:
” Tisztelt "Barátom!

Becses cikkét igen nagy örömmel vettem, s közleni
fogom a lapban, mihelyt a külirodalmi rovatban most
folyó cikk lejárja. Nem tudom, érdekli-e a Figyelő
annyira, hogy bí^ni óhajtsa, ha igen, megküldöm, s
ha lesz példány a kiadónál, eleitől fogva.
Kegyed velem nagy szivességet, s az irodalomnak hasz
nos szolgálatot tenne, ha folytatná koronkint ismer
tetéseit a keleti költészetből. Olvastam mutatványát
Firdauszi sikerült fordításából: ha volna móg több
is készen, örömmel közlenék belőlük. Ne tegyen le a
szándékáról Firdauszit, ha lehet egészben, vagy lega
lább kitűnő epizódjaiban átültetni irodalmunkba.
Szilágyinak nem írok, ha feljön, majd megtudja,
amit kérdez. Köszönöm neki, hogy kegyedet megnyerte
a cikk dolgozására.
Vegye szives üdvözletemet, tisztelője
Arany Dános

"

A dolgozat hamarosan meg is jelenik a Figyelőben,
a rovat szűkössége miatt két részben, de a kapcsola-

tait építgető Sziládynak nem kisebb jelentőségű az
sem, amit Arany levelének meleg hangvételéből, bizta
tásából és a munkája iránt érzett nagyrabecsüléséből
kiolvashatott. Mindenesetre lehetővé tette számára a
személyes kapcsolatfelvételt, és még jobban tudatosí
totta benne a magyar tudományos életben való aktív
tájékozódás igényét, különösen a fő törekvéseket és
irányokat illetően, hiszen ehhez maga a Figyelő ad
hatta a legtöbb segítséget, lévén a kor legszínvona
lasabb tudományterjesztő folyóirata.
Még ezóvben elkészült egy rövid értekezésével a
magyar nyelvtudomány metodológiai kérdéseiről Nunfalvy Pál folyóirata, a Magyar Nyelvészet számára, Nasonlatok címmel.
Természetesen nem avatatlanul szólalt meg ebben a
témában az eddig műfordítással és orientalisztikával
foglalkozó Szilády, mert a nyelvtudomány korabeli,
még hagyományosan differenciálatlan szerkezete és szem
lélete miatt kortársaihoz hasonlóan ő is a legtágabb
értelemben vett nyelvésznek tartja magát, aki magától
értetődően, szakszerűen foglalkozik minden olyan kér
déssel, amelynek köze van a nyelvhez: hangtörténettel
és etimológiával, összehasonlítással és nyelvművelés
sel, személy-, családi-, ragadvány- és földrajzi név ku
tatással, alaktani kérdésekkel és nyelvjárásokkal.
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Az orientalisztikai ismeretei révén pedig irodalomtör
ténettel és műfordítással, sőt, az ezidőben az iroda
lomtudomány feladataként felfogott, de a következő év
tizedben már a nyelvészet által is serényen szorgal
mazott néprajzi gyűjtésekkel és elméleti etnográfiai
kérdésekkel is. Magát az orientalisztikát sem külön
tudományként értelmezi, hanem a nyelvtudomány "orientalistás ágának" tartja. Ez a természetes, hiszen
éppen a бо-as évek folyamán kezdődnek el azok a
folyamatok, amelyek nyomán a nyelvtudomány fő kutatá
si területei egyre határozottabban kirajzolódnak, és
a 7o-es évek során az önálló fejlődés irányába mozdul
nak. Az orientalisztika ás a "népvSrn^-ként emlegetett
etnográfia is e kb. húsz esztendőnyi idő alatt válik
önálló tudományággá Magyarországon.
Budenz Oózseffel folytatott levelezéséből kiderül,
hogy már korábban kialakult nézetének ad hangot Szilády e rövid, mindössze hat. oldalnyi dolgozatában.
Amolyan "bemutatkozó cikk" szerepét szánta neki Budenzzel együtt, aki a maga észrevételeit és módszer
tani elképzeléseit

közvetlenül Szilády értekezése

után helyezte el ugyanolyan terjedelemben. Ezért bár tudománytörténeti tanulsága is van az eszmecse
rének,- inkább szubjektív jelentősége hangsúlyosabb,
hogy szakfolyóiratban jelent meg az első, kifejezetten
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nyelvtudományi kérdéseket tárgyaló munkája, mert azt
jelzi ez is, hogy a fent kifejtett értelemben vett
"nyelvtudósi" irányultságú Szilády érdeklődése.
A dolgozatban egy korábban lezajlott vita értékelé
sének ürügyén fejti ki az elképzeléseit a magyar nyelv
tudomány módszereiről. Úgy Ítéli meg, hogy a hazai
nyelvészetben két - nevekkel is jól kijelölhető - irány
zat él: az egyik a Hunfalvy Pál képviselte nyelvhasonlitás, a másik a Lugossy Dózsef vallotta 3Zócsaládosítás. A köztük lezajlott szóváltás eredménye Szilády
szerint az lett, hogy Hunfalvy nyilvánosan is elis
merte a szócsaládrendszer létjogosultságát, s belátta,
hogy az nincs ellentétben az összehasonlító nyelvészet
tel. Úgy véli, hogy a két - talán továbbra is külön
utakat járó - irányzatnak össze kellene fognia, de
legalább egymás eredményeit kölcsönösen figyelembe
vennie, mert "egymásra nem támaszkodva sikamlós utak19

ra tévednek s tévelyedhetnek." Megítélése szerint a
vitatkozó felek vádjai többó-kevésbé jogosak voltak,
mert a hasonlító nyelvészek gyakran estek abba a túl
zásba, hogy a hangváltozási törvényeket "végeken és
határokon túl" keresték, ezért a"hangoknak erőszakolt
váltakoztatása az eredményt tekintve nem egyszer cso
daszörnyet szült és szül". De a családosító nyelvé szetben is sok volt a tudománytalan ötletszerűség, a

го
"szóórtelmezés címét bi.tOKÍó, szabadjára eresztett •

••

dologkerülő képzelődés", amely"igaz értelem helyett
csak szinleg összeolvadó s gyenge lehelletre is szét
rebbenő kóprézatokat tudott з tud összeaklálni• Jo
Szilády nem zárkózott el a nyelvhasonlitástől, Pontosan tudta, hogy a valóban tudományos igényű össze
hasonlító nyelvészet alapja csak a hangváltozási tör
vények szakszerű megállapítása lehet. Úgy gondolta
azonban, hogy ehhez a legjárhatóbb útja szócsaládosítás módszerén'fvezet. Azaz a feladatot úgy képzelte el.
hogy előbb családos!tani kell, de már nem csak a ma
gyar, hanem a rokonnak tudott finn, ugor, török nyel
vek körében is, mert csak az ilyen módon összegyűjtött
anyag teremthet igazán megbízható alapot az összevetés
hez. " Inkább óhajtanám azon törvényeket - írja - maj
dan az összehordott s meglevő anyagból kifeselve, mint
most minden egyes példa vagy annak vélt tény idézése
után az egészet tekintve mégiscsak a priori felállít
va látni."
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A nyelvészeti tennivalókra vonatkozó elgondolása nem
volt tévedésektől mentes. Elhibázottnak bizonyult a
szócsaládosítás teóriájának túlbecsülése, mert maga
a gyakorlat is túlzott szubjektivitásra adott lehető
séget, s ez a módszer létjogosultságát erősen megkér
dőjelezte. De a tévedések ellenére is kitetszik a
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dolgozatból egy ezeknél fajsúlyosabb igazság: Szilády
igénye arra, hogy csak a szigorúan azonos jelentóskörbe tartozó szavak összevetésével foglalkozzék a nyelvhasonlítás, mert különben nem éri el a célját.
Elemi tudományos követelmény ez ma is, az volt ter
mészetesen a múlt század 6o-as éveiben is. De amíg ezt
a mai nyelvtudományunk természetes alapfeltételként
definiálhatja már, a kor romantikus etimológiai kísér
leteire ez korántsem volt általánosan elfogadott elv.
Inkább az mondható jellemzőnek, hogy a hazai alapku
tatások hiánya miatt még a jól képzett nyelvészek kö
rében is gyakran előfordult, hogy egymással semmilyen
jelentésben

kapcsolatban nem álló szavakat vetettek

össze pusztán az alaki hasonlóság vagy a rokon hang
zás alapján.
Ennek különösen nagy súlya azáltal lett, hogy a le
vonható következtetések a szűk szakmai berkeket jelen
tősen meghaladó, széleskörű érdeklődés homlokterében
álltak a nacionalista eszmeiségtől átitatott korban
amiatt, hogy a történelemtudományhoz és orientalisz
tikához hasonlóan az összehasonlító nyelvtudomány is
a magyarság eredetkérdéseire kereste a választ termé
szetesen oly módon, hogy a nyelvrokonságon etnikai
azonosságot is értett.
Másrészt a nyugat-európai - főként német

történeti
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összehasonlító nyelvtudomány látványos eredményei ná
lunk is egyre határozottabban jelentkező igényt tá
masztottak a tudományos módszeresség kérdései iránt ennek első zászlóvivője éppen Hunfalvy Pál volt
ezért a módszertani elgondolásokat fokozott szakmai
figyelem, állandó vita kísérte. Ez indokolja Szilády
kérdésfelvetését

és Búdenz válaszát is. Ő a családo-

sitást a nyelvtudomány végső céljának látja, ezért
mint módszert elveti, mert vélekedése szerint csak
egyetlen módon érhet célhoz a hazai nyelvrokonságkutatás: ha a német nyelvtudományból jól ismert "statisz22,
tikai indukciót" alkalmazza. Szilády éppen ez ellen
berzenkedik•
A tudományos elismeréseket illetően sikeresen zárul
ez az esztendő. Az óv végére könyvárusi forgalomba
kerül Hornyik kötete is a török fordításokkal, amely
nek előszavában már "jeles török nyelvészünkéként
23
emlegeti Sziládyt a szerző. A sikert pedig az tetézi,
hogy az Akadémia december 2o-i ülésén levelező taggá
2K
választották a nyelvtudományi osztályba. Emögött egy
értelműen Toldy Ferenc szervezői igyekezete tűnik
fel, aki arra törekedett, hogy ilyen módon is utat
nyisson a jól képzett fiatal generáció irányába is:
ekkoriban lett akadémikus Kufln Géza és Budenz CJóesef
is. Természetes, hogy a megválasztás nem a tudományos
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teljesítménynek szólt elsősorban /hiszen ilyen érte
lemben csak a Eirdauszi-forditás volna említhető Szilády ecetében/, hanem inkább a jövőre tekintő, a po
tenciálist célba vevő gesztus volt, amely a legmaga
sabb szintű elvárást deklarálta, és ezzel a pályakez
dőkben megteremtette a tudományos munka iránti igó25"
nyessóget.
Az elismerés a megbízásokkal együtt ösztönző hatást
gyakorolt Sziládyra is, aki túljutva immár a tudomá
nyos publikációk támasztotta módszeresség elsajátítá
sának kezdeti nehézségein, egyre többet tudott dolgoz
ni. Dó ütemben haladt a török fordításaival, és már
május végére minden vállalt munkájával elkészült. Le
adta a lektori jelentését Toldynak Beitfinauer munkájá
ról, s ennek következtében a további fordításra és
26
kutatásra ő kapott akadémiai megbízást. Befejezte az
Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon cí
mű kötethez gyűjtött Nagykőrös, Cegléd, Dömsöd, Sze
ged és Háas városok levéltári anyagának fordítását és
24

sajtó alá rendezését. A közös munka révén nagyon kö
zel került Salamon Ferenchez és Szilágyi Sándorhoz.
Az ő történelmi felfogásuk, különösen a magyarság eredetéről, a hódoltság koráról és a 48-as szabadságharc megítéléséről Sziládyra mélyen hatott.
Mindemellett már januárban elkezdte tervezgetni a
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székfoglalója témáját is. A "kiskun dialektus" bemuta
tására gondolt, de úgy érezte, hogy " biz’ azt nem ár
tana egy kissé tövire menve" hallania, mert tíz év
U
alatt sokminden kiesett már az emlékezetéből. Nemcsak
leíró szemléletű feldolgozásra, akart vállalkozni, ha
nem mivel azt feltételezte, hogy a kiskun helységek
közül Halason beszélik a "legtöbb eredetiséggel" ezt
a tipusú Érzést, szerette volna kimutatni Ó3 megvonni
a határait is, és a szegedivel való összehasonlítás
révén azt megállapítani, hogy milyen vonatkozásokban
tér el attól. A szándékát a történetiség igénye is
áthatotta, mert a Halason élő Gyárfás István közre
működésével nemcsak élőbeszédben, hanem levéltári régi anyagokat is jegyezgetoek a dolgozathoz.
Ez a terv rávilágít Szilády felfogásának leglénye
gesebb pontjára is a törtóneti-összehasonlító nyel
vészet módszerével kapcsolatban : csak és kizárólag
a nyelvi határokon belül tudja elképzelni a használ
hatóságát. Bizonyára ez a legfontosabb oka a Hason
latokban kifejtett ellenvéleményének is.
Mivel azonban az idő nem sürgeti, a tavasz folyamán
egyelőre jegyzeteket készít, s úgy tervezi, hogy csak
a

kitűzött időpontra, az óv végére fejezi majd be

a dolgozatot.
Ugyanakkor elkészül egy újabb műfordítással Arany
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Figyelőjébe. Ismét az iráni epikához nyúlt, a XI-XII.
század fordulóján keletkezett perzsa epikus költészet
egyik legismertebb darabjából, a Barzú-nameból tolmácsolt egy epizódot^ Igen átgondolt, céltudatos és
távlatosan tervezett műfordítói és irodalmi ismeretterjesztői koncepcióra enged következtetni, hogy
éppen ehhel.aszisztáni mondakörhöz tartozó, Rusztem
unokája, Barzú történetét előadó , ismeretlen szerző
tollából származó, szájhagyományozással terjedő eposz
hoz nyúl Firdauszí után. Ezt a szándékot láthatta
meg benne Arany Dános is, amikor a bevezetőjében a
3áhnáme-fordítással hozta kapcsolatba.
E majdnem félévnyi időszak alatt Szilády jó tempóban^sami a legfontosabb;
I

eredményesen tudott dol

gozni. Az erre inspiráló személyes kapcsolatain, az
elismerésen és megbízásokon kívül ebben bizonyára az
is közrejátszott, hogy az eddigi kápláni állomáshe
lyeknél huzamosabb időt tudott eltölteni Nagykőrö
sön, s mivel a közvetlen pályakezdés gondjain már a
papi foglalkozása tekintetében is túljutott, több
ideje került a rendszeresen végzett tudományos mun
kára. Ez a néhány hónap egyenes felfutású tudományos
pályakezdés lehetőségét sejteti az ekkor alig több
mint huszonnégyéves fiatalember számára.
De a nyárelő igen jelentős változást hozott az
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életében. Sőt, nem túlzás azt mondani, egyenesen meg
határozta a sorsa további alakulását az a váratlan,
tragikus esemény, hogy rövid, súlyos betegség után
32
június 7-ón meghalt az apja. Mert ezzel egyszeriben
az Ő nyakába szakadt a család minden gondja: a gaz
dálkodáshoz a legelemibb fokon sem értő, a gyerekszülésektől és kiegyensúlyozatlan családi élettől
lelkileg terhelt édesanyja eltartása éppen úgy, mint
Ciános és Móric öccse további taníttatása, és a Teréz
húgáról való gondoskodás.
Mivel a korabeli egyházi gyakorlat szerint a káplán
tartás fejében az özvegyet illették egy évig a papi
jövedelmek, Áron a Nagykőrösön már éppen lejárt meg
bízatása után Kiskunhalasra jött helyettes lelkész
nek, s egészen december végéig itt káplánkodott.
Innen a közlekedés fejletlensége, de főként a pa
pi és családi teendődnek megsokasodása miatt már
csak nagyon nehezen és igen ritkán tudott Pestre moz
dulni. Igaz, a folyamatban lévő munkái révén és eddi
gi kapcsolatai segítségével most már rendszeres leve
lezéssel is pótolhatta a személyes megjelenést, de
az eddigieknél aránytalanul nagyobb, az egzisztenci
áját mélyebben érintő és a számára teljesen újszerű
feladatok zúdultak rá hirtelen a megváltozott hely
zetből adódóan, s az eddig is csak a szabad idejében
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végzett tudományos munkája folytatására az apja ha
lálát követő hónapokban szinte semmi kilátása nem
volt. Még az ősz végén - majdnem félévvel az eset
33
után - Arany Jánosnak irt leveléből is ez derül ki:
Halas,November 17./1862.
Tekintetes ÚrS
BocsánatotNkórek, hogy válaszommal eddig elmarad
tam. Múlt hó elején szóval tett Ígéretemet azonban
most megújítom, s amiben és amennyire tőlem telik,
örömest fogok közreműködni a Koszorú érdekében.
Mily mértékben? Ezt határozottan nem mondhatom
meg mostani napjaimban. Amire azonban érek, azzal
a Koszorúhoz járulok - ha lehet, még új évig is.
További jóindulatát kérve maradtam a Tekintetes
úrnak hű tanítványa s tisztelője:
Szilády Áron
A levélben felpanaszolt időhiány lehetett a fő
oka annak is, hogy megváltoztatta az akadémiai szék
foglalója témáját: hirtelen elhatározással elvetette
a korábban oly szívesen tervezgetett, több mint fél
éves anyaggyűjtéssel előkészített és most már a hely
színen tanulmányozhatott "kiskun nyelvjárás" gondo
latát, s választotta helyette a már egyszer végig
gondolt, a korabeli magyar nyelvtudomány fő kutatási
irányait és módszereit taglaló Nyelvészkedésünk célja

és eszközei című témát.
A változtatást persze más tényezők is befolyásol
hatták. Ilyennek tűnik fel az említett októberi ta
lálkozása Arany Dánossal. Mert bizonyára nemcsak az
e hónapban megszűnő Szépirodalmi Figyelő és a jövő
év elejére tervezett Koszorú sorsáról esett szó a
beszélgetésük során, hanem szóba kerültek olyan kér
dések is, amelyekre Arany mindig is tudatosan figyelt,
de amelyek szerkesztőként különösen aktuálissá vál
tak számára, és akkoriban a szervezői érdeklődése
homlokterében álltak: a magyarországi irodalmi és
tudományos élet közállapotai, fő törekvési irányai,
általános célkitűzései és természetesen ezek megítélése is. S az sem kétséges, hogy szó esett az első
nyilvános akadémiai szereplése előtt álló tanítvány
terveiről is.
De kaphatott az eredeti szándékot alakító inspirá
ciót a Szilágyi Sándorhoz és Salamon Ferenchez fűző
dő kapcsolata révén is, amely a puszta találkozások
esetszerűségénól sokkal mélyebbé, igazi munkakapcso
lattá vált már ekkorra áz ezévben megjelent közös
kötetük bizonysága szerint.
A székfoglalót november lo-én tartotta.
Az erősen polemizáló hangú dolgozatot Bálint Sándor
úgy értékelte, hogy ” szigorú, bár kissé fiatalos,'

n
36
szertelensógű bírálat", Horváth Cyrill szerint " gyen
gén volt megirva, súlyosnak sem igen mondható, inkább
3?
fölényesnek". Igazuk van. Mégis, fogyatékosságai el
lenére is figyelmet érdemel kettős szempontból is.
A szubjektív jelentőségét az adja, hogy az itt kifej
tett nézetek az elgondolásaihoz mindig makacs követ
kezetességgel ragaszkodó Sziládynak a magyar nyelvé
szetről vallott, alapvetően később sem változó fel
fogása gyökereit láttatják. Másrészt tudománytörté
neti hozadóka is van: kordokumentum. Ebben a vonat
kozásban jelentőssé az teszi, hogy a nyelvészeti té
májú akadémiai felolvasásokat hivatalból elbíráló
Hunfalvy Pál válaszolta meg, s mivel ő pontosan látta,
hogy nem csupán metodológiai természetűek a Szilády
által fölvetett kérdések, hanem leglényegesebb ele
meikben legalább annyira eszmei, ideológiai tartal
múak is, hogy e téren Szilády nem csak á saját el
gondolásának ad hangot, hanem egy egész csoport ál
tal képviselt szemléletet közvetít, bírálatát rész
letezőre fogta. A nézetek ütközőpontjában a kora
beli magyar nyelvtudomány minden fontos kérdése fel
vetődik. S hogy Hunfalvy sem szenvedélytől mentesen
vitatkozik, nem az ő tudományos szerepét kisebbíti,
hanem éppen azt bizonyítja, hogy Szilády
először fölvetődő.

nem

igen aktuális kérdésekhez nyúlt.
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A dolgozat tele van főleg Budenz Török-magyar nyelv39
használat • • • című munkájára vonatkozó utalásokkal és
l«о
Vámbéry akadémiai beszédére rímelő gondolatokkal,
Hunfalvyt illető túlzásokkal és elhallgatásokkal.
Leirő és történeti szempontok keverednek benne, de
előfordulnak félreértések és ellentmondások is. Alap
vetően mégis Lugossy Oózsefnek arra az elképzelésére
épül, hogy a magyar nyelvtudomány a feladatok meg
oldásában az " egymásmellettiség " helyett az "egy
másutániságra" törekedjék, azaz, hogy a hangváltozá_
si törvényeket ne a rokon nyelvekkel történő össze
hasonlítás alapján állapítsák meg, hanem magából a
magyar nyelvből a nyelvemlékek és nyelvjárások segít
ségével, s csak ezután kerüljön napirendre a nyelvrokonságkutatás•
A kérdésfeltevést indokolja a magyar nyelvtudomány
előtt összetorlódott feladatok sokasága, hiszen
ugyanazon tényező - a megkésett polgárosodással járó
nacionalizmus - hozza létre mindegyik igényét: egy
szerre jelentkezik az összehasonlító és történeti
nyelvészet a nyelvjáráskutatással és a leíró célú
nyelvészeti tennivalókkal, amelyek mindegyike sürgősen
megoldandó feladatot tűz maga elé, és természetes,
hogy legelőször a munkához szükséges elemi feltéte
lek: a kor igényeinek megfelelő modern szemléletű
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nyelvtanok, szótárak és egyéb segédeszközök teljes
hiánya tűnik fel a kutatóknak. Az adott helyzetben
a tennivalók között sorrendiséget felállítani szin
te lehetetlen, s éppen ez, a tudományos fejlődésből
fakadó kényszerűség vezet elengedhetetlenül a foko
zatos differenciálódáshoz, a kutatási területek el
különüléséhez, a specializálódáshoz. Természetes,
hogy ez nem megy szakmai viták, a nézetek sorozatos
ütköztetése nélkül.
Szilády főbb téziseit így lehetne összefoglalni a
témába vágó módon:
1. Az összehasonlító nyelvészeti kutatások semmi
lyen eredményt nem hoztak a magyar nyelvre nézve,
ezért ez mindenki számára azt bizonyítja, hogy az Altalulc
eddig tételezett nyelvrokonság teóriája dugába dőlt.
2. Újra kell tehát kezdeni az összehasonlítást,
mégpedig tudományos alapról. Ennek megteremtéséhez
az lehet az egyetlen kiindulási pont, hogy a rokon
nak tartott nyelveket először " összességükben egyen
ként átbúvárolva" meg kell ismerni, 8 csak ezután
lehet hasonlítani.
3. A hasonlítgatási kisérletek után forduljon vég
re a magyar nyelvészet a hozzá legközelebb eső teV'
Vénum, az anyanyelv felé.
4. Mindenek előtt ezt ismerje meg, kutassa át leíró
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és történeti szempontból, és foglalkozzék a nyelvmű
veléssel.
5. Az ehhez szükséges eszközöket és módszereket ne
Idegenből vegye, hanem a magyar nyelv egyediségének
és sajátosságainak figyelembevételével teremtse meg
ő maga a munkája 3orán./ A nyelvhasonlítás ezért sem
használható, mert nem a magyar nyelvre dolgozták ki./
6. A munkát a nyelvjáráskutatással, a földrajzi
nevek gyűjtésével és a nyelvemlékek feldolgozásával
kell kezdeni.
7. Csak ezután szabad a rokonságkutatáshoz fogni.
Ebben a magyar nyelvészeknek felkészültségüknél fog
va irányító.vezető szerepük lehet az ural-altáji
nyelvek egészét illetően.
A Hasonlatokban felvetett családositásról már nem
esik szó, Szilády a nyelvhasonlítás kategorikus elu
tasítására teszi a hangsúlyt. Indokai között különö
sen nagy jelentőséget kap egy érzelmi Argumentum:
talán túlzottan lelketlennek, ridegnek találhatta
azt a módszeres statisztikai eljárást, amellyel a
hangtörténeti kutatások alapvetése az indo-európai
nyelvekben Bopp nyomón megtörtént, s amelynek beve
zetését l-lunfalvy és Budenz is szorgalmazta nálunk.
Mert a nyelvet olyan élő, organikus egységnek fogta
fel, amelyben az emberi "lélek teremtő működése"
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nyilatkozik meg. Amelynek nemcsak külső,anyagi formája,
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hanem "bellélegzete",saját "éltető szelleme" is van.
Attól félt, hogy a számszerű kimutatásokra törekvő,
hangtani megfeleléseket kereső összehasonlításokban

éppen a nyelv lényege, a gondolkodás eredetiségét tük
röző szellemi elem szorul óhatatlanul háttérbe.
Az ennél fontosabb ok azonban természetesen nem
érzelmi eredetű, hanem Sziládynak a nyelvtudomány
érvényességi köréről vallott felfogásából ered. Ennek
megvilágítására azonban azüksóges rövid kitérőt tenni.
Arról van ugyanis szó, hogy az eredetkutatási prog
rammal fellépő összehasonlító nyelvészetben az 186o-as
évek elején hozzávetőleges egyetértés alakult ki

a

tekintetben, hogy a magyar a finn és török nyelvek kö
zötti ugor csoportban helyezkedik el. Ennél többet a
német nyelvtudomány sem tudott érdemben állítani az
akkor altájinak mondott nyelvek eredetéről és rokon
sági fokáról. A probléma szemléltetésére elég idézni
Budenz Dózsef akadémiai székfoglalóját, mert akkori
nézete jellemzőnek mondható: "

• • • tudjuk,

hogy a ma

gyar a szorosan finn jellemű -milyen a szuomi, észt,
lapp - és a török jellemű nyelvek között középen áll "
s "

« • t

azon középálláson • « • még az osztjákkal meg
I

morcjyin- és vogullal egyesül egy kis középcsoporttá."
Vizsgálódásai végső következtetése pedig az, hogy

(Л
"bátran állíthatjuk, hogy a magyar nyelv valamint
szintaktikai szerkezetében, úgy grammatikai alkotásaiban is • • • inkább törökös, mintsem finnszerű • « • ", az
"eredeti szóanyag" tekintetében azonban a finnel egye
lj

zik jobban.
Alapvetően Hunfalvy Pál sem gondolkodott ekkor erről
másként, de ő, Reguly Antal hagyatékának ismeretében,
a finn-ugor eredet felé hajlott. A fiatal orientalis
ták azonban - Budenz, Vámbóry és Szilády - ezt erős
fenntartásokkal fogadták, természetesen más-más in
díttatásból, de abban mélységesen egyetértve, hogy a
magyar csak időlegesen állítható egyelőre a finn mel
lé, kizárólag csak azért, mert eddig egyáltalán nem
volt még "tüzetesen űzött török-magyar nyelvhasonliЧГ
tás", amely megfelelő tudományos anyagot tett volna
46

a "finnes" szókészlet mellé. Vámbóry kifejezetten
azzal a céllal ment vissza Konstantinápolyba, hogy a
török eredetre szerezzen bizonyítékokat az oszmánnál

W.

régibb, keleti török nyelvekből. Budenz is a csagatáj
tanulmányozását látta célravezetőnek, de ő

az al-

Lg

táji ősnyelvet rekonstruálta volna belőle.

Szilády másként gondolkodik. Mint turkológus, ter
mészetesen szorgalmazza a törökség kutatását már
csak a szakmai igényessége miatt is /о a többiekkel
ellentétben az oszmánt tartja a módszeresebb kutatá-

sokra érdemesnek/. De igen egyértelműen kifejti,
hogy sern egyiktől , sem másiktól nem várható, hogy a
nyolvrokonság kérdésében megoldásra vezessen. Ugyan
is egyre inkább kikristályosodik benne az a Lugossy
Üózseftől, Szilágyi Sándortól, Salamon Ferenctől de ekkor
magától Arany Dánostól ós másoktól is vallott nézet,
hogy a magyarság eredetkórdéseinek tisztázására nem
a nyelv-, hanem kizárólag a történelemtudomány hivakcll kerectii

tott , tehát a választ nem a nyelvi tényekbenV ha
nem a krónikák történelmi dokumentum értékűnek fel-
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fogott tényeiből kell kikutatni. Elgondolásuk sze
rint az összehasonlításhoz amellett jó anyagot szol
gáltat még az irodalom is, amelyben közvetlenül tük
röződik a nemzeti gondolkodásmód és érzelemvilág.
Szilády egész műfordítói tevékenységének ez a meg
győződés

az alapja. Ennek gyökere pedig nem csu

pán a romantikus történelemcentrikus világképben
rejlik, hanem egy, a tudományon kívül eső okban is
keresendő .Mert nem a megismerés tudományos módsze
ressége ellen irányul ez a felfogás sem, nem azt
utasítja el, hiszen az említett tudósok i3 arra tö
rekedtek, hogy a tudományos vizsgálódás követelte
racionális szabályok szerinti módszerességet teremt
sék meg. A tiltakozásuk és nézetkülönbségük leglé
nyegesebb oka ideológiai-politikai megfontolásból

(о Io

eredt: a nemzeti autonómia védelmének szándékából fa~
kadt. Л nemzeti érzelmeket természetesen nemcsak az
186o-6l-es évek politikai eseményei pezsditették fel
újra oly mértékben,hogy a már kifáradtnak látszó paszsziv rezisztencia elmélet is forgalomba került ismét,
hanem napirenden volt ez a kérdés az 5o-es évek végé
re jelentősen megszaporodó sajtókiadványokban a nyelvművelésként értelmezett cikkekben és a tudományos
célkitűzésekben is. Dói mutatja ezt a kiegyezés utá
ni időkre már mozgalommá szélesülő ortológia is, ame
lyet kifejezetten a magyar publicisztikai és irodalmi
nyelv védelmének szándéka hozott létre a nómetesség
veszélyével szemben már az 5o-es években, amelynek
nyelvvédő programja jelentős szerepet kapott Szilády
dolgozatában is.
Vagy időről időre felfokozta a nemzeti érzelmeket
az értelmiség jelentős

rétegeiben az is, hogy a na

cionalizmustól szintén nem mentes német tudományosság
néhány képviselője /Schlözer,3üdinger/ mennyi ideoló
giai előítélettel és magyarellenes éllel gondolkodott
és nyilatkozott korábban,de még a 6o-as évek folya
mán is a magyarságról, gyakran heves és nem kevésbé
elfogult válaszadásba

ösztönözve ezzel a nemzeti ér

zelmeikben megsértett magyar tudósokat.
Szilády a magyar nyelvre nézve veszélyt látott már

(о^

az idegen módszer átvételében is, mert attól félt,
hogy ez is alkalmat teremt az idegenszerűségek elszaporodására: "
nyelv

• • •

• • • óhajtandónak

tartanám, hogy minden

felkészült vizsgálókra tehetne szert, kik

komoly, s nem elvakult előszeretettől vezéreltetve
kutatnák át saját nyelvöket, s ismernék fel, határoznák meg s fejtenék ki

• • • sajátosságait • * • eredetisé-

geit, s őriznék meg a bármely úton és ürügy alatt
ГО
belopózható idegenszerűségektől."
S mivel számtalan más aktuális nyelvészeti teendőt
tapasztalt maga körül, azt sürgette, hogy a magyar
nyelvtudomány mielőbb fogalmazza újra a Hunfalvy
által elhamarkodottan és elhibázottan kitűzött általános céljait.
Hunfalvy a válaszában hol a nagy tudóshoz méltó tanitó-magyarázó türelem hangján szól a dolgozatról,
/szép az a részlet, amelyben kifejti, hogy az erede
tiség viszonyféle fogalom/, hol indulatosan, több
nyire azonban leplezetlen iróniával, s úgy summázza
az ítéletét, hogy a Szilády által űzött "szentimen
tális" nyelvészet homlokegyenest ellentétes az ő
"naturális", azaz tényekre támaszkodó felfogásával.
Mivel ez a minősítés a kor szóhasználata szerint,de
a tényekre támaszkodó tudományosság igényét hangoz
tató Szilády számára is egyértelműen azonos a tudó-

и
mánytalanság fogalmával, a lesújtó vélemény olyan mé
lyen érintette í

hogy tíz esztendeig egyálta

lán nem publikált magyar nyelvészeti témájú értekezést,
de még negyven év múltán, a Szónyomozás című felolva
dj
sásában is felemleget±C,az esetet-.

и
HALASI PAPKÉNT A KÖZÉLET ÉS AZ ORIENTALISZTIKA
VONZÁSÁBAN /1863-72/
Ebben a pályaszakaszban Szilády tudományos törekvé
se feltűnően egységes volt, kizárólagosan az orien
talisztikai érdeklődés határozta megl A magyarság
eredetéről vallott felfogása miatt jól ideillik az
egyetlen más témájú dolgozata, a Rokonaink

epiká-

ja című munkája is.
De van ennek az időszaknak egy másik feltűnő sa
játossága is; a publikációk viszonylag csekély szá
ma ahhoz képest, ami a pályakezdés alapján várható
volna. Mert az indulása méltán jelezhette a fokoza
tosan növekvő számú és súlyukat tekintve is egyre
inkább az elmélyülés irányába mutató dolgozatokkal
az egyenletesen kibontakozó és szépen felivelő tu
dósi pálya lehetőségét, ezt a folyamatot azonban
az apja halálával beállt helyzet megakasztotta.
De méginkább cepzúraszerű változást hozott az egész
időszak tudományos teljesítményét leglényegesebb
okként meghatározó életrajzi mozzanat, amely a pá
lyaszakasz elejét jelöli ki élesen: az, hogy meg
pályázta a halasi papságot, és 1863 januárjában
2j

rendes lelkésszé választották.
A döntése családi szempontból kényszerhelyzet
volt, nem adódott igazán választási lehetősége.
A családfőként rázúduló, számára újszerű gondok

kezdetben nyomasztó hatása alatt fí maga is úgy érez
te, hogy ez az állás minden szempontból megfelelő
biztonságot nyújt: a korábbi számtalan kötöttségtől
függő , bizonytalan időre szóló és gyakran változó
helyekhez kötött, kiszolgáltatott káplánkodás után
végre a maga ura lehet, és legalább egzisztenciális
biztonságba juthat.
" Végre valahára megállapodhatva, nekem

se kellvón

szárnyaimat költözőre emelgetnem, majdan több kedv-

3

vei láthatok a dologhoz"- irta nagybátyjának.
Pappá választása politikai eseményszámba ment Kis
kunhalason. Ennek az az oka, hogy az 1861-es országgyűlés erőszakos feloszlatása és a pártok betiltása
után nyílt és szervezett politizálásra nem volt le
hetőség, ezért a politizálás olyan kereteket talált
a maga számára, amelyek hagyományosan adottak vol
tak. Ilyennek bizonyult az is, hogy a református
egyházi gyakorlat szerint ekkor még a hitközség vá
lasztott lelkészt magának. Aváros lakossága ezidőt(
ben tízezernél már több, nagyrészt hagyományosan re
formátus összetételű, ezért nem túlzás azt állítani,
hogy szinte az egész városra kiterjedő esemény volt.
A választáson Szász Károly is jelöltette magát,
akit a felesége révén rokoni .kapcsolatok fűztek a
helybeliekhez. A két akadémikus közül kétségtelen.

Szásznak volt több esélye a tudományos tekintélye,
főleg pedig az egyházi ismeretsége miatt, de a vá
lasztás Sziládynak hozott elsöprő győzelmet: 897 sza-

Г

vazatot kopott 65-tel szemben. Ebben közrejátszott,
hogy Sziládyt támogatta a város szegényebb rétege
is, mert a korabeli popválasztó kortesvers szerint
" Csak a pénzes uzsorások

G

Lesznek Szász-pártra szavasok.”

Mégsem ez döntötte el alapvetően a választást, bár
a jelentőségét elvitatni nem lehet, hiszen az I860ban a helybeliek által "kisfоrradalomnak" nevezett,
függetlenségi programmal lezajlott tüntetésekben és
zavargásokban is fontos szerepet kaptak a szegényrétegek politikai indulatai. Az elégedetlenséget
még fokozhatták az 136o-as évek elejének sorozatos
aszályai és a helyi társadalmi rétegek tagozódását
és, ^polarizálódását meggyorsítóYf elosztások. Ezek a
kifejezetten politikai tartalmú, érzelmek azonban
nem közvetlenül a választáson, hanem az azt megelő
ző előkészítés során játszhattak szerepet. Sziládyt
később nem kevés iróniával a "kutuvágók papjának"
nevezték Halason, ő ezt dacosan fel is vállalta, de
természetesen nem politikai meggyőződésből, hanem
erkölcsi indíttatásból. Tisztában volt vele, hogy
megválasztása nem az ő, hanem az apja érdemeink

szól,

az említett, nagybátyjának irt levelében ezt így is
értelmezte:" Ezen tudat az, mely csudálkozással ve
gyes meglepetésem s örömem közt ezen első napokban
4Ю

is édesen csillapító gondolatokra vezet".

Az első időszakban arra törekedett, hogy minél
jobban megfeleljen az újszerű, vezetői feladatoknak
a nagy létszámú hitközségben, s kialakítsa a szük
séges kapcsolatokat az ekkor még igen kisszámú ha
lasi értelmiséggel: Gyárfás Istvánon kívül Vári Sza
bó Istvánnal és a tanárokkal került szorosabb kapcso
latba^
A halasi gyülekezetben végzett teendői mellett
igénybe vették őt az egyházmegyei hatóságok is:
Szabadkára küldték az akkor szerveződő gyülekezet
Al

megalakítására.

Már ekkor is sokat foglalkozott a helyi iskolaügyekkel, részben hivatalból, mint az iskolaszék
elnöke, de nagyobbrészt meggyőződésből, mert mindig
is szívügyének tekintette az oktatást. Emellett a
számára szokatlan és ismeretlen gazdálkodási fela/fíj!

datok is sok idejét kötötték le. A sokrétű hivata
los teendői melletti kevéske idejét arra fordította,
hogy folyamatosan sajtó alá rendezte az apja hagyaté
ké t^F Csak az ősz elején nyílt módja arra, hogy PesM
ten töltsön egy hetet. Igazi pihenés volt ez a szá-

mára: színházba, könyvtárakba járt, újraélesztette
baráti kapcsolatait. Ezt követően néhány hétre Er
délybe utazott, ahová Kuun Géza a baráti szíveslá
tásán kívül a családi könyvtár adta művelődési lehe
litőséggel csábította.
_

VvuA4crvtc(.^i-o^aw.

Ez évben néhány KoszorúbelíYkivül egy kisebb dolgo
zata jelent meg a Protestáns Képes Naptárban: Hogy
voltunk a török alatt egyházi s vallásos tekintetben? címmel.
Azt a véleményét fogalmazza meg benne aktuálisnak
ítélt politikai célzatossággal, hogy a török hódolt
ság koráról kialakult közfelfogás a reformáció iro
dalmi hagyományaiból táplálkozik .esnem a történelmi
tények ismeretén alapul, s az ezekből leszűrhető
tanulságokkal nem is vág teljesen egybe. Mert a ko
rabeli egyházi, gazdasági, hivatalos és magánlevelek
ből és iratokból az derül inkább ki, hogy egyházi
és vallásos vonatkozásban, a Koránban meghirdetett
hittérítő elvekkel nem egészen összhangban, a tö
rök hatalom viszonylag toleráns volt, vagy legalább
is
is más korokbeli elnyomóihat álmáknál mé rtéktartóbb.
A templomokat és iskolákat nem romboltatta le,sőt,
eltűrte a vallásgyakorlást is, ugyanis a fő célja nem
az iszlám terjesztése, hanem a birodalom gazdasági
és politikai erejének gyarapítása volt. S bár az

ismert sablonhoz hozzátartozik a török kíméletlensé
ge, különösen a janicsárság kegyetlensége, mégis, té
vedés lenne azt állítani -mondja Szilády-, hogy az
elrabolt keresztény gyerekekből kialakított janicsár
iskolát az iszlám terjesztése céljából hozták volna
létre. Hanem azért, hogy " teremtsen az oszmán bi
rodalomnak olyan hadi népet, mely vitéz, harcra vá
gyó legyen, az élethez semmi ne kösse, szelídebb ér
zésekről s indulatokról mit se tudjon, kegyelmet se
ne kérjen, se ne adjon - harcoljon, s életét adja,
19
ha kell.."
A sokszor felemlegetett nőrablások is érthetővé
válnak, a török többnejűsóg ismeretében. Az ezen kí
vül muzulmánná lett renegátok száma nem volt jelen
tős arányú, az ilyen típusú hitelhagyást mindenféle
hatalom kitermelte és prakticista céljaira minden
kor fel is használta.
Az egyház a körülményekhez képest viszonylag jó
helyzetben volt, de nem ezt tükrözik a XVI-XVII.
századi zsoltárok, jeremiádok, sirámok és panaszos
prédikációk.Az ellentmondás csak látszólagos - vé
lekedik Szilády- , könnyen fel is oldható, mert
ezekben «i'll, erősen szubjektív, lírizált vallásos mű
fajokban a tisztán vallási érdekek körén kívül eső,
annál tágabb érvényű élmények kapnak hangot : az

ország általános helyzetéről szerzett tapasztalatok
szólalnak meg. Ezekben a megnyilatkozásokban egymás
hoz olyan közel esik a vallásos megnyugvást kereső
magánólmény és a tragikus sorskórdéseken kesergő ér
zelem, hogy szinte egybeolvad a két különnemű ok,
mert a "gyűlölet s keserűséggel tölt kebel nem tu2o
da határt vetni kifakadásainakEz a bensőséges kap
csolat, egyháznak és nemzetnek ez az "egybeolvadása"
volt az igazi ok- véli a szerző- , amelynél fogva
" az egyház ellenének tekintette azt, ki a nemzetneh( nem volt barátja, meg nem támadott jogait is
féltette attól, ki a nemzetét tiporta, s tűrhető
sorsa vagy éppen kedvezések sem bírták soha arra,
24

hogy a nemzet ellenségéhez legkevésbé is közeledjék."
A dolgozat ismeretterjesztő célú, megállapításai
ezért túlságosan általánosak, kissé propagandisztikus ízűek. Nem lehet benne észre nem venni Szilády elgondolását: a nemzeti érdekeket szolgáló
egyház ideálját, amely az ő szempontjából vágyott
és megvalósítandó célként i3 értelmet nyert. Amely
eredetét tekintve a közelmúlt protenstantizmusának
németellenes gyakorlatából fakadt, s a századközép
politikai és ideológiai küzdelmeiben is jelentős
szerepet játszott. Azon - a mai tudásunk szerint
erősen vitatható, de a korban igen elterjedt - a

IG
felekezeti érzelmek táplálta nézeten alapult, amely
ezt a XXX. századi állapotot vetítette vissza a hó
doltság korába, s a reformáció valóságos politikai és
kulturális jelentőségét rendszerint egyoldalúan eltú
lozva a nemzeti törekvések egészével azonosította.
Mégis, ezzel együtt is, legalább igényében árnyal
tabb hódoltságkor-képet közvetít, mint a hagyományos,
túlzottan szimplifikáló romantikus szellemű történe
lemfelfogás .
A Koezorúban ez évben tette közzé a XIII. századi
perzsa költő, Sza>dí hat lírai szerelmes versének
11.

^

fordítását, és egy 1852-ben Konstantinápolyban kia
dott gyűjteményből II. Mahmud', Dede efendi, Manug és
Ali Bozukdzs.i egy-egy népi ihletésű költeményét Török

Z3 A következő évben pedig tizenegy rövid
népdalok címen.
részletet jelentetett meg az Antar-regényből, ebből
a középkori arab népi elbeszéléseket tartalmazó gyűj
teményből, amelynek az egyes részletei Antafa szemé
lye köré fonódnak, és csak laza szállal kapcsolódnak
egymáshoz. Az értéküket növeli, hogy .máig újra forditatlanok ezek a jobbára szerelmes témájú részle
tek .
Úgy tűnik, Szilády figyelme is - Arany felfogásának
módosulását gyorsan követve - az epikától a lírai
műfajok irányába fordult, mert a következő években

is lírát

- jobbára a szerelmi témájú ghazalköltészet-

ből - ültet át. nyelvünkre: 1865-ben Dzsámi verseiből
ZJT
és Háfiz dalaiból válogat, a Koszorú megszűnte után
is egy-egy Háfiz-verset fordít a Hazánk s a Külföld
26
számára /1866,1867/, és egy íörök népdalt /1868/.
A Budapesti Szemlében megjelent könyvismertetésébe
sem epika-részlet kerül, hanem a muallac^át-költők
közül Imrul-Qaisz és Zuhaif egy-egy versét válasz
totta. A szerelmi téma csaknem kizárólagossá válását
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a Kuun Irma iránt fellobbant érzelmei motiválják.

Mégis, az egyik legjelentősebb munkája az epiká
hoz kötődik: 1867. december 18-án tartotta a Kisfa
ludy Társaságbeli székfoglalójaként a Rokonaink epiká
ja című dolgozatát, s erre az alkalomra fordította
le "némi rímekbe szedve" a különben rímtelen észt
hőséneknek!, a Kalevipoegnek azokat a részeit, ame
lyek eredeti népköltészeti anyagok, és nem a szer
kesztő-szerző, Kreutziwald alkotásai. Ez utóbbit
prózai fordításban adta közre,
Feltehetően a,nem sokkal korábban /1857-6о/, az
észt nyelvű kiadással párhuzamosan megjelent Reinthal
német fordítása alapján dolgozott, bár nem lehet
kizárni azt sem, hogy e célból észtül is tanult, s
az eredeti szövegre is figyelve dolgozott. Bárhogy
tette is, munkája úttörő: ez az első magyar Kalevi-

я?
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poeg-forditás, s a maga nemében színvonalas munka.

A bevezető tanulmányában Arany dánosnak a naiv eposz
ról vallott felfogása tükröződik. Azt fejti ki benne
Szilády, hogy a keresztény krónikásaink kezén elve
szett őseposzunk nem rakható már össze a még felgyűjthető népköltészeti alkotások alapján. E tekin
tetben nem szerencsésebbek a rokon népek sem, mert
nem eposz a Kalevipoeg, csupán csak lazán egybeszer
kesztett verses mesék gyűjteménye, amelyek ugyan
figyelmet érdemelnek kozmogóniai vonatkozásaikkal,
de éppen az a "nép történeti életéhez" kapcsolódó
faktor hiányzik belőlük, amely a nyugat-európai vagy
keleti eposzt nemzetivé teszi, s a műfajt sajátos
szerkezetűvé alakítja.
S mivel e felfogás szerint a mese nem nemzeti,hanemjáltalános emberi tartalmakat fejez ki, nem is
alkalmas a rokonság bizonyítására. "Nópköltószetök
alakjai a testvériség hajdani emlékezetét egyálta
lán nem költhetik fel bennünk- írja -, nem ismer
hetjük azokat olyanoknak, melyekkel valamikor test
véri szeretetünk gyermekkori ártatlanságában együtt
30
báboztunk volna."
Ilyen értelemben a Kalevala sem visz közelebb a
colhoz, bár a szerkezete egységesebb, jobban meg
felel az eposzi követelményeknek. Az eposzi rangot
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kár is volna elvitatni tőle Grimm lelkesedése után
- mondja Szilády-, de Lönnrot eljárását túlzottan
önkényesnek tartja a népköltészeti anyag felhaszná
lását illetően . / Különösen a Kullerv©-epizódot eme
li ki./ Ezért a mítoszkutatásra kevéssé látja hasz
nálhatónak .
Nagyra értékeli mindkét szerző " roppant fáradt
sággal járó" gyűjtőmunkáját és költői - alakítói te
hetségét ;a verses epikai formák meglétnek jelentősé
gét, és értekezését azzal Xárja, hogy a népmesékben
fellelhető mitológia elég bizonyíték az őseposz va
lamikori meglétére,ennek jelenben! hiánya miatt nem
szabad a nemzeti kultúrák között értékrendet felállí
tani, mert bármely nemzet már a puszta létezésével
is " kezesség arra.hogy az epikát mívelte.
Ez a munkája hangsúlyosan mutatja Szilády "törökös"
felfogásának mibenlétét. Szándékosan és célzatosan
választotta ezt a témát, hogy ez^által is jelezze:
elgondolása nem hóbortos képzelődés csupán, hanem
tudományos eszközökkel megvalósítandó program, amely
megköveteli, hogy ne csak az általa rokonnak tar
tott török, hanem a korabeli tudomány eredményei аге-?
rint bizonyítottnak felfogott finn népek irodalmára
is figyelemmel kell lennie.
«. :
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Hat évos szünet után, csak 1868-ban nyílt lehető
ség arra, hogy a Török-magyarkori történelmi emlékek
új sorozata meginduljon, s az erdélyi diplomáciai
levelezés kiadására is sor kerüljön. Ez£

már csak

ketten, Szilágyi Sándorral szerkesztették, a munka
nagyobbik részét - az anyaggyűjtést, a török leve
lek fordítását és szinte a szerkesztés egészét is Szilády végezte. Sokfelöl kapott hozzá segítséget,
gyakorlatit és tudományos-szakmait egyaránt. 1373-ig
évente egy-egy, összesen hat kötete jelent meg, a
hozzácsatolt 1863-as kötetekkel és a Névmutatóval
így teljes sorozatot képez a magyar hódoltságkor
forráskiadványaiból^
A korszakra vonatkozó anyag felgyűjtését az aka
démia átfogó terv alapján, módszeresen végezte: a
hazai könyv- és levéltárak átkutatásával párhuza
mosan a külföldi - főként a konstantinápolyi,béc3i,
párizsi és stockholmi - nemzeti, egyetemi és egyházi
könyvtárak kerültek sorra Mátyás könyvtárának össze
gyűjtése céljából. A Konstantinápolyban őrzött Cor
vinákról és a lehetséges egyéb anyagokról Vámbéry
Ármin pontosan tájékoztatta az illetékeseket, meg
is szerveződött már a kiutazó tudósi

küldöttség?

a kutatásuk előfeltétele volt azonban, hogy az
olaszországi gyűjteményekről, különösen a bolognai
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í-larsigll-hagyaték mibenlétéről pontos információk
birtokába jusson, hogy a kutatását tervezni tudja.
Ezért 1868-ban Sziládyt küldte az Akadémia OlaszЗЦ
országba. Nőm sok eredménnyel, inkább csak fárad
sággal járt, a jelentősét már útban hazafelé a voh
ЗГ
naton elkészítette.
A folytatódó dokumentumfeltáró igyekezet eredmé
nyét tükrözi az 1871-es akadémiai felolvasása _a^
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defterekről. Ez a legjelentősebb elméleti indítta
tású orientalisztikai munkája.
A hódoltságkor gazdaságtörténetének tanulmányo
zásához alapvető forrásokul szolgáló, kevert
/török-porzsa-arab/ nyelven írott akkurátus szám
viteli jegyzékek, adókönyvek, lajstromok és naplók
bemutatását rövid történeti áttekintéssel indítja.
Ebből is kitűnik, hogy történelemszemlélete alap
vetően a romantikus felfogásban gyökerezik: külö
nösen fontos szerepet foglal cl benne a nemzetek
történolmiYGs az emberi élet analógiás értelmezé
se. Ugyanekkor el is táyjojodik már ettől a nemzetkaraktelógia irányába, de a "belső hajlam és
előszeretet" mellett figyelembe veszi azokat a
"külső erőhatalom nyomásának tulajdonítható" té
nyezőket is, amelyek befolyásolták és alakították
az említett népek írásmódban is tükröződő "jellem-

n
ki

vonásait ".

A keleti népek legfőbb ilynemű sajátossága - vé
li Szilády - a hagyományőrzés, a jó értelembe vett
konzervatri£zmus: "Kelet moszlim népei

• • •

örömest

maradtak a szokás mellett, a amit lehetett, akkor is
megtartottak a régiből, midőn arra többé semmi sem
kényszeríti őket, és ha újításra adták is magokat,
az sohaeem volt gyökeres újítás, legfeljebb a ké
nyelem valamivel nagyobb, de sohasem teljes mértéke által követelt csekély változtatás."
Nem kétséges, hogy ebben az idealizált, a nyugati
val minden adandó alkalommal szembeállított kelet
szemléletben kimondatlanul is a követendő erkölcsi
és politikai ideált fogalmazza meg Szilády. Mielőtt
bemutatná magukat a deftereket, azokat az értékeiket
veszi sorra, amelyek a gazdaságtörténeti szempontok
mellett kiemelkedők a magyar történeti földrajz, a
helynév- valamint a család- és személynév kutatás
szempontjából. Ebben a vonatkozásban valóságos kin
csesbánya ez az anyag, de csakis a megfelelő - a
történelemtudományos ismeretekkel is rendelkező magyar orientalista kezén, mert a szijáka írás hi
ányzó diakritikus jelei, az egyértelmű olvasathoz
nélkülözhetetlen magánhangzók elégtelen volta, a
mássalhangzó-csoportok feloldásának variációs lehe-
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tőségei, a betűzsúfolás, a rövidítések, a számjegyek
betűkkel történő jelölése, stb. a más nemzetiségű ku
tató számára akkor sem könnyű, ha latin betűkkel van
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dolga." A XVI. században járásszékhely szerepét be
töltő

baranyai Veresmart nevének olvasatát hozza

példának, amelyet Felső Merának, Feles Máriának sőt,
Feles Mártának is tartanak. Emellett helyreigazítja
a defterek korábbi hibás magyar olvasatának nagy ré
szét is.
Különleges, olvasást nehezítő tényező még az is,
hogy a " magyar és szláv vagy német nevű helyeknek
a török gyakran nem magyar nevét irta defterébe, más
felől nem ritkán jegyzett fel s őrizett meg oly ma
gyar helyneveket is, melyeket ma nem igen jutna eszünkifo

be magyar eredetű neveknek tartani." Példái közül
az l58o-9o-es defterekből a Csőszápa néven szereplő
Jankó-szállás, majd Jankovác, legújabban Jánoshalma
ként számonjtartott elnevezést érdemes e helyen is
felemlíteni.

• •

De a városok, puszták, falvak elnevezésén kívül
még a nagyobb városrészek és utcák nevére is kiter
jednek a feljegyzések, sőt a fejadó kivetése céljá

ból készültek a családos személynevekre nézve is
jelentős nyelvtörténeti anyagot rejtenek. A teljes
tudományos kiaknázásokhoz azonban alapos szemlélet-
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váltásra is szükség van - véli Szilády -, mert iga
zán csak akkor vezethet eredményre a tudósi igyeke
zet , ha "hazai történetírásunk s nyelvészetünk köl
csönösen még inkább közelednek egymáshoz mint azt
eddig tették, s még kevésbé hiszik mint ma, hogy egyk'i
más nélkül is megélhetnek."
Az elmondottakból kitűnik, Szilády tudományos ér
deklődésének fokozatos irányváltása: bár korábban is
kifejezetten a magyarság kutatása érdekében tartotta
fontosnak a szakfordításait, itt látszik csak igazán,
hogy a számára elérhetetlen írásos dokumentumok hi
ánya miatt kissé vigályosnak tűnő rokonságkutatás,
és az ezzel kapcsolatos általános és összehasonlító
nyelvtörténet helyett a Jobban elérhető, írásbeli
anyagokkal is szolgáló középkori magyar művelődés
és nyelvtörténet felé fordult egyre inkább a figyel
me. Felhagyott az orientalisztika aktív művelésével
is. Nem szólalt meg közvetlenül az "ugor-török há
borúban" sem, mégis, nem feltételezhető, hogy ne
lett volna határozott elképzelése a magyarság erede
téről. Nem biztos, hogy a felfogáaa egészen egybe
esett Vámbéry vagy Thúry József elgondolásaival, de
alapvetően az ő nézeteikhez igen közel álló elgon
dolása lehetett erről a kérdéskörről.
BárYtöbbet nem publikált, de élete végéig szivügyé-
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nek tekintette e "jellegzetes nemzeti tudományunk"

helyzetét. Nem is tudható igazán, hogy e téren milyen
jelentős tudóssá válhatott volna, mert a humán tudo
rt

mányok művelői rendszerint negyvenéves koruk tájé
kán kezdenek alapvető munkákat publikálni, az ezt
megelőző idő inkább csak a felkészülésé. Ilyen érte
lemben nem több ennél a harmincnégy éves Szilády
orientalisztikai munkássága sem. De indulásnak, pá
lyakezdésnek kitűnő: nem egy vonatkozásban úttörő
szerepű, egészében pedig hézagpótló a kor műfordxtásirodalma é3 tudományossága szempontjából. Emellett
az alapos képzettsége és sokirányú tájékozottsága jog
gal enged arra következtetni, hogy valóban nagyfor
mátumú,a tudomány egészének alakulására hatni képes
orientalistává nőhette volna ki magát. De érdeklődé--*
sének irányváltoztatása nem véletlenszerű mozzanat,
ezért nem is tragikus, amely fölött sajnálkozni kelle
ne, hanem mélyen Szilády felfogásából eredő, a kor
tudományossága szerint értelmezett és elfogadott egy
tudományágon, a nyelvészeten belül végrehajtott ku
tatási területmódositás csupán.
A viszonylag kevés publikáció oka nagyrészt az élet
módjából fakadt. Szerencsére ő maga is hamar megérez
te, hogy a vidéki életforma miatt nem tud a fővárosi
tudományos műhelyekkel olyan szoros munkakapcsolatot
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kialakítani, amely rendszeres és gyakori publikációk
révén biztosítja a folyamatos tudományos jelenlétet.
Megérti azt is, hogy sem a félévenkénti Pestre való
utazások, зет barátai halasi látogatásai nem pótolják a folyamatos ottjtartózkodást. /Pedig Kuun Géza
és Budenz József is megfordult nála ekkoriban Halason, az angliai körútjáról éppen csak hazatért, európai hírűvé vált Vámbéry Ármin is hosszabb időt tői

Ц sőt, több mint fél évig itt éit Isak
tött el nála,
Móllá is, aki Vámbéryvel jött Törökországból, aki
Arany Bánosnak a Rege a csodaszarvasról című munkája
tatár fordításával kedveskedett, s Szilády is tatá
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rul tanult tőle./

Gondolt pályaváltoztatásra is. Hívták KunszentmikbC,
lósra tanárnak, Budenz pedig az Akadémiai Könyvlárban szerzett volna helyet neki Hunfalvy révén. Az
ajánlatok komolyak voltak, nem is kételkedett ben
nük. E tekintetben még a korábbi Hunfalvy-bírálát
sem döntő, mert a korabeli tudományos ólet gyakor
lata olyan szorosan elválasztotta egymástól a magánés tudományos szférát, hogy feltételezhető: Hunfalvy
ehhez minden támogatóst megadott volna. Az ajánlat
tetszett is Sziládynak, sőt, mégVÍ38o-as években is
úgy érezte, hogy ez volna az egyetlen olyan állás,
ki
amelyért felköltözne a fővárosba, de a határozott

válaszadással nem sietett, s az események jótékonyan
megoldották a konfliktusát: 1865-ben kiskunhalasi
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országgyűlési képviselőnek választották, s ezzel az
ülésszakok idejére biztosítottá vált a fővárosi tar
tózkodása, és a halasi papi állását sem kellett fel
adnia. Ilyen értelemben a viszonylag hosszú, egészen
1878-ig tartó képviselősége alapvetően hozzájárult
a tudományos pályája további alakulásához, sőt egye
nesen a továbblépés lehetőségét jelentette neki a
munkakapcsolat rendszeressé válásával és a tudomá
nyos környezet hatásával.
Közel az országházhoz, a Sándor utca 19. szám
alatt, Salamon Ferenc, Gyulai Pál és Csengery Antal
lakásával átelletoben sikerült szállást szereznie^0
Ez a fizikai közelség azt is mutatja, hogy a minden
napossá vált találkozásaik és beszélgetéseik során
Szilády gondolkodása tovább formálódott, főként az
ekkoriban Erdélyből Magyarországra költözött Gyulai
Pál hatása alatt, aki Szilády. érdeklődése egészét,
de a szemléletét is jelentősen alakította.
De о kétségbevonhatatlan előnye mellett, önmagá
ban véve is tanulságokkal szolgál a politik^usi pá
lyafutása .
Az 1865

decemberére összehívott országgyűlésen

kezdte el képviselői tevékenységét. Nem előre át-
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gondolt, megtervezett és megvalósítandó

célként ke

zelt politikai programmal érkezett fel, mint ahogy
képviselőtársai többsége sem, hiszen pártok nem mű
ködtek még a választásokat megelőzően, hanem éppen
ezidőben, az országgyűlési kérdések megítélése során
kezdtek fokozatosan kialakulni. Mégis, nagyon tuda
tosan, a baloldalon választott helyet magának a kép
viselőteremben, kifejezetten politikai indítókból:
azért, mert úgy érezte, hogy bár nem mondhatja ma
gát a "tótágast álló montagnardok közül valónak" /a
szélsőbalt értette rajta/, de mindenképpen szembe
kell helyezkednie a "még ki nem lépett, de aligha
S4

sokáig rejtezkedŐ 47-es párttal".

A tényleges munka azonban csak nagyon lassan in
dult meg, mert sokáig elhúzódott a képviselők és a
választások ellen beadott panaszok kivizsgálása, s
ez mógjobban megerősítette abban a korábbi meggyőző
désében, hogy az országgyűlés nem fog sokáig tar
tani, mert az uralkodó ezt is- fel fogja oszlatni az
1861-eshez hasonlóan, mielőtt érdemleges döntésekre
kerülhetne sor. "Mindenki hisz, még az énnálam nyo
mottabb kedélyű ember is - irta Gyárfás Istvánnak-,
csak én nem tudom hinni, hogy partra verekedhetünk".
Erős kételyeit csak fokozta, hogy a tél végére nyil
vánvalóvá vált már a porosz-osztrák-olasz háború
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elkerülhetetlensége, s ebben újabb okot látott az
országgyűlés felfüggesztésének lehetőségére: " az a
kérdés, kihúzzuk-e júliusig, vagy pedig a pünkösddel
befejezzük királyságunkat"- irta ugyancsak halasi
választóinak, akiket Gyárfás Istvánon keresztül
rendszeresen tájékoztatott. Az ekkori politikai ese
ményekről kialakult felfogását, de a képviselőház
ban eluralkodott bizonytalan hangulatot is jól tük
rözi az 1866. június 5-i levelének részlete: " Én
nem tudom, hogy egymást kedvetlenitjük-e el, de
annyi bizonyos, hogy a midiknél insógesebb képeket
aligha lehetne összeszedni az országban • • • Urambátyámók még boldogok, mert egyben.másban bizodalmuk
még úgy látom, van: nekünk, legalább legnagyobb ré
szünknek semmihez semmi. Onnan már megjöttünk, hogy
e kormány tudjon és akarjon segíteni. Ily őrült po
litikával az nem fér össze. Azt írta Urambátyám,
hogy ha az ország garantirozza, kap kölcsön milli
ókat. Hol van az a Magyarország, melynek magának
külön, vagy a birodalommal együtt is hitele van?
Mije van az országnak, amit biztosítókul kimutathat?
Hacsak az államadósság elvállalandó részét nem. Or
szágos munka? Ahhoz pénz kell. A bankóprésnek elég
dolga van azzal, hogy a hadsereg számára dolgozzék,
s a kormánynak eléggé önző, józan esze ahhoz, hogy
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nem költekezik egyébre, mint hadseregére, mely egye
dül, de igen-igen vékony reménységet nyújt neki az
iránt, hogy a birodalom részei felett jövőben is ő
lesz az úr. Az ő helyzetében körülbelül mi sem ten
nénk egyebet, feltéve, hogy a humanitásnak s becsü
letérzésnek bennünk sem volna nagyobb mértéke. Az
országgyűlés teszi e tekintetben is ami a hatalmában
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áll, a sikertelenség reményével."

Mivel a képviselőházi kiegyezési tervjavaslatokat
az udvar hosszú ideig rendszeresen elutasította,
Szilády a feliratszerkesztések előre látható siker
telenségéről vallott meggyőződéssel, de az alkotmá
nyos jövő megteremtésének szándékával politizált,
olyan tudattal, amely tisztában van azzal, hogy az
ország sorsát a jelen helyzetben nem ez a fórum dönti
el ugyan, de az országgyűlés adta alkotmányos keretek
a továbblépés egyedüli alapját biztosítják.
Mély felelősségérzet és az ország sorsáért érzett
aggódás hatja át a december 5-i felszólalását isí^
A politikai helyzetet úgy ítélte meg, hogy a hábo
rúsai Magyarország számára a korábbinál kedvezőbb
lehetőségek adódtak, s ennek a pozícióelőnynek a ki
egyezési feltételekben is tükröződnie kellene, még
pedig olyan módon, hogy a közös ügyek jobban bizto
sítsák az ország szuverenitását, mert " a mostani
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alakban követett elintézésük okvetlenül közös sírba
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visz bennünket Ausztriával”. A történelmi múlt ta
pasztalataival érvelt : "Éppen a mostanihoz hasonló
válságos pillanatokban kellett nekünk mindenkor elő
lépnünk, odaadás és önfeláldozásunk által megmente
ni a veszendő ügyet, saját magunk romláséra vezető
magunk gyöngitésével. Mindannyi esetben az volt
mondva, és elhittük, hogy ráérünk a saját ügyeinket
aztán rendezni, ha legyőztük a közös ellenséget,
hogy ráérünk a kormány és magunk között majd csak
akkor egyezkedni, ha külveszély nem fenyeget. Most
még ennél is többet követelnek tőlünk. Ezért nem
hiszem, hogy ha a kibékülés mostan jelzett útján
haladva bekövetkeznék Ausztria szétmállása, mi itt
kompakt magyar birodalomként azontúl is létezhetünk."
Most is úgy járnánk Ausztriával - mondja-, mint
ahogy eddig: "kisegítjük a veszedelemből, kibékül
velünk a maga szokott módja szerint, mely

• • •

csak

látszólagos, és bennünket mindig gyengít, az elsatnyult fejünkre nő, s minden erő, melyet az egyesülésből mi is várnánk, őbele szivárog által."
Magát a kiegyező© szükségességét nem vitatja
/ugyanitt azt mondja, hogy “béküljünk ki Ausztriá
val"/, hanem Ъ, kölcsönösséget hiányolja,és olyan
feltételeket szeretne szabni, amelyek biztosítókul

szolgálnak arra nézve, hogy a "kibékülés ne tegye
tönkre állami fennmaradásunkat és létünket, mert
a múltban

• • • Ausztria

• • •

sohasem gyakorolta irányunkban

se. ,;a nagylelkűség, se a hála erényeit."
Arról nem beszél konkrétabban, hogy pontosan milyen
feltételekre gondol, de talán ez nem is fontos, mert
Szilády a bécsi politikában mindig olyan ármányko
dást látott /kedvelt szóhasználatával: bécsi zsiványságoknak nevezi/, amelyet még akkor is célszerű
erős fenntartással fogadni, ha a legnagyobb jószándék
állna is mögötte.
Ugyanerről a tőről fakadó félelmének ad hangot az
60) amelyben a kiegye
1367. március 27-i beszédében is,
zés jogi alapjául kezelt Pragmatica sanctira hivat
kozva azt hangsúlyozza, hogy a most kötendő kompro
misszum egyáltalán nem felel meg a Pragmatica sanctio szellemének, de főként az abban foglalt jogi ki
vánalmaknak nem, mert az egyértelműen deklarálja, hogy
a szövetséget kötő felek szabad nemzetek. A kiegyezés
azonban nem

szabad nemzetek parlamentáris döntései

alapján jön lét re,valójában nem a két nemzet egymás
közötti megállapodása során valósul meg, О-сИ nem
is a valóságos osztrák és magyar nemzeti érdekeket
elégíti ki, hanem mindkét félre az udvar erőteljes
politikai nyomása kényszerítette rá a maga saját külön
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érdekeinek megfelelő akaratát, amelynek következté
ben "el kellett készítenie az országgyűlésnek a több
ségi szavazatot, és el is kell azt fogadnia, mert kü
lönben nem kaptunk volna felelős minisztériumot. El
keilend azt fogadniuk a lajtán-túliaknak, mert külön
ben nem fogják visszakapni felfüggesztett alkotmányukát," S ebben természetesen

az abszolutizmus újabb

előretörését látta,
A részletből is kitűnik, hogy Szilády politikai
gondolkodásának egyik leglényegesebb eleme az Ausztria-ellenesség, Talán nem minden vonatkozásban végig
gondolt, de mégis nagyon következetesen vállalt, nem
nacionalista elfogultságból táplálkozó, hanem mély
patrióta érzelmeken nyugvó magatartást jelentett
ez a számára, amely szorosan összefüggött a negyvennyolcasságának tartalmával.
Gyerekfejjel, 11-12 évesen élte át a szabadságharGL

cot, s bár némi emléket megőrzött ugyan róla, de
sem ő, sem a korosztálya egésze nem ebből az élmény
körből kapott alapvető indíttatást, hanem az ezt
követő időszakból: a nemzeti jogokat sárba tipró
önkényuralom korából, amelyre a kamaszkora, a szel
lemi cszmélkedése esett. Ebből a nézőpontból, a
kamaszkor erősen

jellemformáló hatású érzelmeinek

és élményeinek a szemszögéből tekintett 6 1848-49-re,

talán nem is mindig a történelmi és politikai elemző
szempontok igényével, a tudósi objektivitás vágyával,
hanem azzal a belső elfogultsággal, amely kissé ide
alizálja is a “nagy időket", mert éppen azokat a leg
főbb. értékekeijét látja bennük megtestesülni, amelyek
a jelenből olyan feltűnően hiányoznak: a nemzeti ön
becsülés érzéséhez szükséges szabad nemzeti sorsot,
a nemzeti önrendelkezés tudata adta emberi méltóságot.
Ezek az érzelmei állandó és folyamatos megerősí
tést koptok minden oldalról: gyermekkorában a szűkobb
és tágabb családi környezetből, aztán a debreceni
Bécs-ellenes légkörből, majd a konstantinápolyi emig
ráció adta élményeken túl a korszak romantikus nem
zetcentrikus értékszemléletén át a liberális eszmé.

.
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''ewyi.e-H

nyékén keresztül - amelynek a

autonomitast megterem

teni tudó harcias és hazafias

erényekben öltöttek

testet - a félig barátinak is mondható tudományos
kapcsolatokig, amelyek a nála idősebb korosztályhoz,
a szabadságharcot

felnőtt tudatossággal vállalt Szi

lágyihoz, Gyárfáshoz és Gyulai Pálhoz fűzték. Részt
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vett Guyon temetésén, kapcsolatot tartott Görgeyvel,
és ezen kívül még számtalan életrajzi mozzanat utal
arra, hogy szándékosan és tudatosan kísérte végig a
negyvennyolcas idők politikai és katonai vezetőinek
sorsát^

Ir

Fontos hangsúlyozni, hogy nem általában Ausztria,
és főleg nem a németség egésze ellen irányult a po
litikai ellenszenve - tükröződik ez az idézett beszé
dében is-, hanem egyértelműen az uralkodóház ellen.
Úgy tekintett Bécsre, mint a fejlett Nyugat - Európá
hoz - a polgári liberális Angliához és Franciaországhoz-képest

a kor igényeivel lépést tartani nem tudó,

a rendi önkény szintjén megrekedt állam-kövület jel
képére, amelynek a legjellemzőbb vonása az alkotmányellenesség. Éppen emiatt látott benne Magyarországra
nézve állandóan fenyegető veszélyt, s mivel ezt a
történelmi

tapasztalat által is igazolva látta, ezért

a kiegyezési tárgyalásokat is illúziók nélkül szem
lélte .
Magyarország államiságáról vallott elgondolását nem
fejtette ki a felszólalásai során, de feltételezhető,
hogy a nemzeti függetlenségen alapuló, a nemzeti jo
gokat nem sértő monarchia eszménye nem állt távol tősiepbtn
£Q
le. A nemzetiség/fekkelYtöleráns volt.

Alkotmányjogi kérdéseket illetően a kor felfogása
szerint értelmezett szabad választási rendszeren ala
puló gyakorlat híve volt, mert meg volt róla győződve,
hogy "amint kezdettől fogva ez volt fő biztosítéka
alkotmányunk - s önkormányzatunknak, úgy •

• •

hatszáz

év múlva "is lehet majd hivatkozni ennek használható-

%

ságára
A társadalompolitikai elgondolásai is a legjobb li
berális kisnemesi hagyományokon alapultak: az ókonzer
vatív arisztokrácia iránt érzett ellenszenvből és az
elesett társadalmi rétegek iránt megnyilatkozó rokon
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szenv és részvét érzéséből fakadtak.

Művelődéspolitikai kérdésekben a magyar tudomány
egészének az érdekeit tartotta szem előtt, de különö
sen szivén viselte az oktatás helyzetét : az 187o-es
%r

interpellációban7Eötvös Gózsef-féle népoktatási tör
vény végrehajtása körüli késedelmeskedés mielőbbi megszüntetését sürgette. A közérdekeltség felkeltését és
erélyesebb miniszteri intézkedéseket várt. Úgy látta,
hogy a végrehajtás elodázásának egyik legfőbb oka a
vallási felekezetek ellenállása, ezért elengedhetetlen
feltételnek találta a vallásszabadságról szóló törvény
megalkotását. Az oktatásban kulcsszerepet játszó felekezeteknek pedig józan racionalizmussal azt javasolta,
hogy amiatt ne forduljanak szembe az új, a réginél
minden tekintetben jobb,mert a kor igénye szerint ki
alakított tantervvel, hogy az csökkentette a vallástani órák számát, hanem tankönyvi reformmal ós új pe
dagógiai módszerek bevezetésével tegyék hatékonyabbá
a munkájukat?0
A politikai magatartásához mintát a korábbi Határozati

V

Párt gyakorlatából merített: az elgondolásai 1865-66ban legjobban Ghyczy Kálmán ellenzékiségében találták
U

meg a számára követendő példát,aztán pedig Tisza Kál
mán Balközép pártjában. Nemcsak Tisza politikai fel
fogása volt hatással rá, hanem magatartása és szemé
lyiségének egésze is, s ennek nem kis szerepe volt
abban, hogy a pártfúzió után még rövid ideig képviselő maradi )
1878 után pedig a halasi Szabadelvű Pórt elnöke lett.
A politika szinterein is érvényesült a mentalitása
egészében fontos szerepet játszó puritán erkölcsisége, az elvekhez való ragaszkodása és a megveszteget
hetetlensége. Oellemző példája ennek az egyik levelében elbeszélt eset : " •

• •

Papp Mór és Sipos Orbán vet

tek körül a gyűlés alatt. Beszélgettek, midőn hozzá
juk közeledtem, s mondták, hogy farkast emlegettek.
- Arról beszélünk - mondá Sipos-, hogy milyen rideg

ember vagy.
- Én eddig csak marhát ismerek ridegnek- mondám •

• •

Tehát makacs, megátalkodott s nem tudnám még, miféle
más szavakkal kezdték magyarázni azt, hogy nem for
dul a köpönyegem. Utoljára az sült ki, hogy nekünk,
képviselőknek •

• •

konferenciázni kellene •

• •»

megválasztásunkat egymásnak biztosítsuk •

hogy jövő

• •

Én kijelentettem, hogy mig nem vagyunk egymással tisz
tában, s nem tisztálkodik ki közülünk az, kit a pub-

likum nem tisztának ismer vagy legalább gondol, addig
ennek a konferenciának aligha lenne értelme, s nekem
legalább semmi kedvem hozzá."
Mély erkölcsi meggyőződésből az országos érdeket kö
vetkezetes elvi és gyakorlati szigorral mindig a párt
áit

érdek fölé helyezte, ezért egyre kiábrándítóbbnak és
ellenszenvesebbnek tűnt fel fi számára a pártfúzió kö
rüli időszakban az ellenzékiségét fokozatosan elveszí
tő balközóp kicsinyes intrikái és a képviselők nyílt
pozícióharcai miatt az egyre gyorsabb ütemben korrum
pálódó képviselőség, ahogy ő nevezte :a haza üdvére
történő dicsőséges láblógázás. Bizonyára ez is hatha
tósan hozzájárult ahhoz, hogy felhagyott a képviselő
séggel, hogy hátat fordított a dzsentri által elözönlött,
egyre gátlástalanabbá váló országos fórumnak. S hogy
mindvégig kitartott a Tisza vallotta elvek mellett,
abban nagy szerepe volt annak is, hogy Szilády nem
változtatott a már egyszer kinyilvánított elkötele
zettségén j ahogy szerette mondani: hű maradt a köpönyeg színéhez. Talán mert ebben látta az értékmegőr
zés egyik lehetőségét.
A politikai pályafutását illetően a róla elterjedt
sablonos kép miatt fontos hangsúlyozni, hogy Szilády
igen lelkiismeretesen felelt meg a képviselői fela
datoknak: rendszeresen részt vett az üléseken, a
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képviselőházi és a bizottsági vitákon.

De voltak emellett más hivatalos egyházi és akadémi
ai feladatai is, ezért nem ritka az olyan mozgalmas
napja, mint amilyent az egyik levelében megemlít:
"Ne csodálkozzék azon, hogy így írok. Tegnaptól kezd
ve fél kilencre már a püspöknél vagyunk, hol a protes
táns törvényjavaslat körüli előmunkálat felett pipá
zunk, onnan tízre az akadémiába kell menni osztályülésbe. Egykor ebédelni nyargalok, háromkor ismét
Töröknél, hatkor pedig a clubban konferencia 8-9-ig.
Ennél többet öt forintért azt hiszem, kívánni sem le
het. Egészséggel győzöm. Tegnap kezdtem érezni a sok
Tf
disputát, de mára megint kipihentem magam.'
Természetesnek vehető, hogy leginkább a kiegyezést
előkészítő, általános elvi politikai kérdéseket föl
vető, vagy a számára otthonosabb, az érdeklődéséhez
közelebb álló területet jelentő közoktatási törvény
tárgyalások idején szólalt fel gyakrabban, és kevés
bé érdekelhették az adó-, illeték-, vám-, kisajátítá
si és egyéb, a szakértelmétől is távol eső polgári jo
gi kérdések. Igaz, ha nem sok kilátása volt arra,
hogy érdemleges politikai munkával töltheti az időt,
gyakran vitt magával a képviselőházba fordítani- vagy
olvasnivalót, hogy a véget érni nem akaró szónoklatok
alatt legalább haszonnal töltse az idejét. Különösen

/! о О

így volt ez az 187o-es évek közepe táján, amikorra fo
kozatosan el is fordult már a figyelme az országos po
litikai élettől.
Ha az országgyűlési téma lehetővé tette, Kiskunhalas
érdekeit is képviselte: indítványt nyújtott be a redempóiéval kapcsolatban, sok energiáját lekötötte - mert
igen előrehaladott stádiumba jutott már az előkészíté
se - az a Duna-Tisza közi csatornaépítési terv, amely
szerint Soroksárnál ágazott volna ki a Dunából és
Kunszentmiklós-Hálas-Szabadka irányvonalon épült volna

t
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meg. Része volt a Halast átszelő vasútvonal megválósításában is. Már

első alkalommal, amikor az ország-

gyűlésen szóba került a kölcsönökről szóló XIII. tör
vénycikk tervezete, olyan lehetőséget látott benne,
80

amelyet a városa érdekében ki akart használni. Igaz,
csak jóval később, a képviselősége végén kezdődött el
a Pest- Újvidék - Delgrád vonal kiépítése, mivel azon
ban a helyiek közvetlenül Szilády kapcsolatainak, sőt,
egyenesen az ő személyes közbenjárásának tulajdoní
tották, hogy Halason keresztül tervezték meg a nyom
vonalat, közreműködött benne.
De a magánkapcsolatai révén része volt abban a közútkorszerűsítésben is, amely Pest- Kiskunlacháza- Kunszentmiklós- Kiskőrös-Soltvadkert-Kiskunhalas irányá
éi
ban kötötte össze Halast a fővárossal.
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Akár az egész helyi munkásságára né»ve is jelképes
nek vehető ez a '^kapcsolatépítő“ igyekezete. Mert kul
turális téren is arra törekedett, jogy Halast bekapcsol
ja az ország vérkeringésébe, hogy a provinciális bezár
kózás helyett a nyitottság jellemezze a helyi

köz-

szellemet, hogy a basáskodó, vagyoni tehetősséggel hi
valkodó, a műveletlenségből erényt kovácsolni akaró
tanulatlan korlátoltság helyett a fővárosi értelemben
vett képzettség, tanultság, és kulturáltság legyen
hangadó és meghatározó szerepű a város közéletében.
A helyi hagyomány máig az ő személyes érdemeinek
tartja, hogy a gimnázium érettsógiztetési jogot kapott
1860-ban. Állami támogatást szerzett a helyi községi
iskoláknak, megfordult a fejében az is, hogy tanítóképzőt kellene Halasra telepi tenzf- Már korábban gazda
szati tanszéket alapított Gyárfással, de a helyi poli
tikai szereplésével függ össze az is, hogy az egyik
kezdeményezője volt az árvaház és a kisdedóvó intézet
létrehozásának. Szerette volna azt is elérni, hogy az
új közigazgatási törvények kidolgozása során Halas tör
vényszéket kapjon, ezért ennek megvalósításán fáradozott
több mint egy évigI*1
л város érdekeit szolgáló szándékát szinte ars poéticaszerűen fogalmazta meg az egyik levelében:" Akik szidnak, hogy képviselői tisztemnek • • • nem felelek meg, hadd
szidjanak: nem az a jó, hogy ki mint van velem megeléged
ve, hanem, hogy mi úton használhatok legtöbbet mindnyájunk-
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nak."

Mégis, a képviselőségét illetően kissé egyoldalú és
méltánytalan a helyi közfelfogás vele szemben. Ennek
okai történeti szempontból, persze, könnyen be-
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láthatók,te mégis célszerű rövid eseménytörténeti kité
rőt tenni az utolsó# 1873-as választásra, mert a köz
felfogás bizonytalansága főként abból adódik, hogy
ekkor Sziládyval szemben Mocsáry Lajost, a neves nemzotiségpolitikuot választották a halasiak képviselő
jüknek, 3 az ő haladé ellenzékiségével szemben Szi
lád-/ kormánypártisága konzervatívnak tűnhetik fel
a politikatörténetben kevéssé járatos olvasónak.
Elengedhetetlen abból a szempontból tekinteni erre
a választásra, hogy az 1070-os óvok pártjai még nem
voltak a mai értоlombon vett homogén osztálypórtok,
vagy egységes világnézeti pártok. Természetesen nem
egyes elkülönült társadalmi rótegórdekokot képvisel
tek a halasi pártok sem. Sőt, azt is fel kell tételez
ni, hogy a politikai képzőitaég hiányából fakadóan a
közérdeket szem előtt tartó politikai tudatosság még
olyan fokon sem játszott bennük szórepot, mint az
országos fórumokon. A cenzushoz kötött választásokon
a közvetlen magán- vagy családi érdekek érvényesültek
leginkább, mert a korteokedésokkol a határozatlan po
litikai arculatú, do vagyona alapján választásra
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gosult tömeg gyakran a hangulattól vezettetve szava
zott hol az egyik, hol a másik párt igényei szerint.
Ezért feltétlenül hangsúlyozni kell: mint azt számos
korabeli póída is igazolja, egészen más dolog a képvi
selői: személyének megítélése, és megint más a párthíveiké ós az ő módszereiké.
Sziládynak az országgyűlésekről s.zóló magánlevele-

лоъ
iben ekkortájt már egyre inkább előtérbe került a
kiábrándultság hangja az országos politikai döntése
ket és a végrehajtást illetően, de különösen egyértel
műen látszik ez a saját használatra készített feljegy
zéseiben, amelyekben “majomtánc"-nak nevezi a lassan
a fúzió felé tartó országos pártkonferenciót, ahol
"tragikomikus bolondságokkal komolykodunk"-írta.
A választások előkészítése ekkor már országosan, így
Kiskunhalason is sokkal intenzivebb módon, az eszkö
zökben is egyre kevésbé válogató korteskedési progra
mokkal folyt, mint az akár csak öt évvel korábban is
tapasztalható volt.
A három helyi párt közül Kolozsvári Kis István ve
zetésével a Negyvennyolcas és a Függetlenségi egyesült
a Szilády vezette Szabadelvű Pórt ellen, és Mocsáry
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megválasztását támogatta. Hogy valójában milyen minő
ségű politikai programok ütköztek egymással, azaz
azokban

milyen torzulásokkal tükröződtek az országos

pártpolitikai elvek, és milyen szerepet kaptak a ki
fejezetten helyi politikai célok - nehéz megállapíta
ni, megítélni pedig mindaddig lehetetlen, amíg el nem
készül a múlt századi helyi pártok kifejezetten helytörténeti szempontú feldolgozása legalább az egyszerű
leiró-tényfeltáró dokumentáció szintjén. De az ezidőbői fennmaradt néhány коrtesversből kitűnik, hogy az
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egyesült ellenzék helyi programjában döntő szerepet
kapott az Ausztria-ellenesség, a közös vám- és hadügy,
a kvóta, illetve a közös bankok elleni tiltakozás, és
a Oo milliós államadósság felemlegetése. Természetesen,
a műfajból következően csak a politikai frázisok szint
jén szólal ez meg,szándékos és erőteljes túlzással és
személyeskedéssel a vádaskodás hangján.
E politikai követelések Üt évvel a kiegyezés után
meglehetősen idejétmúltak, hiszen ekkor már a helyben
is egyre gyorsabb ütemben kibontakozó polgári fejlődés
cáfolja meg őket: az Ausztriával történő együttműködés
nem hogy nem gátolja a magyar ipar és mezőgazdaság fej
lődését, hanem inkább előmozdítja. Az ezekben a célok
ban megmutatkozó ellenzékiség tartalma amiatt sem vá
lik rokonszenvessé, hogy mindezt a túlzott nemzetieskodés, a nacionalista érzelmek és az üres hazafiaskodás szólamaival támogatják meg a szerzők. Oól látta
Gyárfás, amikor’yígy jellemezte a korteskedések hangulatát: " Sok haza-puffogtatás , ok semmi, de szörnyű
magyarság,j Bundás gondolatok- oh, be tatári mű ez!"
Szilády is hasonlóan értékelte, ugyanilyen ellenszen
vet váltott ki belőle, és az 1S77 végén írt levelében
is kifakadt ellene: "Van itt is korteskedés elég

• • •

ezelőtt vagy nyolc évvel úgy megcsömörlöttem tőle,
hogy azolta felé sem mentem. Most megint kénytelen

/t or
22.
vagyok vele, majd megszokom, vagy jobban megutálom."
1878 nyarára

pedig már úgy elfajultak a dolgok,

hogy a július 7-re tervezett beszámolóját egy héttel
el kellett halasztania, mert a gyűlés a két párt /a
Mocsáry- és Szilády-párt/ nyílt összecsapásává vált,
és verekedésbe torkollott. Gyárfás István így érté
kelte a történteket: "Hanem bámulatos, hogy a tehe
tetlen pimaszság és gög mire nem viszi az embereket !
Én magam azt hiszem, hogy az eset csak szaporítja
Áron öcsém pártját, hanem a választás napjára mégis
jó lesz, ha az elnök életbiztosítási rendőri intézke
93
désekről jó előre gondoskodik • • •
Az esetről cikk jelent meg a Honban, Bacsó László,
a halasi népköltő pedig versoe foglalta e történteI
ЗЦ
két.
Szilády a visszalépés lehetőségén gondolkodott, de
a párthívei megítélése szerint ez 'nagyobb zavart okozna, mint a mostani". Ezért maradt.
Ré egy hétre a Szaoadelvű Párt ellendemonstrációt
tartott. Szilády így írt róla:" Templomból kijövet te
mérdek nép lepte el a piacot, s a templomtól az ajtó
ig csak szűk úton eresztettek haza, melyet virággal
szórtak tele asszonyok s lányok. Itthon minden szoua
tele van koszorúval, pedig ottkinn nagyon sokat elta
postunk. Délután értem jöttek, hogy menjek a közbe s
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beszéljek. Ezen is átestünk baj nélkül."

A választás sikeréért nem lelkesedett, ellenkezőleg,
azt írta, hogy ilyen kevéssé még sohasem foglalta el
a választási izgalom, mint most. Pedig a kortesversek
elsősorban őt vették célba: az ő nyakába varrták az
országos politikát, s azzal vádolták, hogy a németek
nek eladta a hazát. Hol köpönyegforgatónak nevezték,
hol trónoló basaként jelenítették meg a mamelukjai
között, amint az eddigi sikeres megválasztásai fejé
ben kiosztja a párthívei között a jutalmat: a jól jö
vedelmező állásokat, uket - élükön Gyárfás Istvánnal ebben a beállításban

a vagyon utáni sóvárgás jellem

zi. A párthívek közül leggyakrabban a városi tanítókat
és a gimnáziumi tanárokat emlegetik: hol csak mint
"tanárhad" kerülnek szóba, hol névszerint szerepel
nek, hol pedig ilyesforma általánosságban:
"Ti pedig, iskolánk tudós tanári,
Mint eddig, legyetek elvem hirdetői.
На a Páka-kérdés mi javunkra dől el,
Nem leszünk zsugorik a jó fizetéssel."
E részlet jól mutatja

azt az egyetlen helyi okot is,

amely az említett üres szólamok mellett politikai cél
ként szóba került a választáson az ellenzék részéről:
a "Páka-kérdést".
Páka puszta a halasi határ északi szélén, Kecskemét

/И
és Félegyháza között lévő közbirtok volt, amelynek
a jövedelméből még Szilády László igyekezete folytán
a birtokossági közgyűlés alapítványt létesített a
gimnáziumi tanárok fizetésére. A tanárok számának
fokozatos növekedtével Szilády Áron, élve az alapító
levél adta jogaival, a pákái pénztárból a szükségle
teknek megfelelően egészítette ki ezt az összeget.
Néhányan a közbirtokosság ellenzéki képviselői közül
jogtalannak és feleslegesnek ítélték meg a gimnázium
ra fordított összeg növelését, törvényellenesnek
Szilády Áron eljárását, s pert indítottak emiatt.
A választáson a "Páka-kérdés" politikai tartalmát
az jelentette, hogy az ellenzék megítélése szerint a
tanárok nem a meggyőződésük alapján, hanem azért sza
vaznak Szilódyra, mert az egyháztól kapják a fizetésü
ket. Az a 4o-5o választó, aki a pákái pénztárból vesz
fel kölcsönöket, szintén úgy érezheti, hogy a pap
személyes lekötelezettje, mert nem tudják, hogy az
a pénz a közbirtokosságé. Túlzott önkényeskedésssel
vádolják Sziládyt, aki még a presbitériumtól is el
vé ja, hogy őrá szavazzon, mivel - úgymond - most
már világ életében képviselő akar maradni.
Ezektől a vádaktól nyerte el a helyi tartalmát és
aktualitásét a kor tesversekben emlegetett politiaki
toposz a hatalmaskodó basáról és mamelukjairól. S

mert е versezetekből szinte tüntetőén hiányzik a ha
gyományos, a "műfaj megkövetelte" konstruktív politi
kai cél megjelölése, az emellett történő érvelés és
mozgósító szándék /ennek a helyét is az ellenfél szapulása vette át/, egyéb dokumentumok hiányában is
sejthető, hogy az ellenzéket nem az országos pártpo
litikai célok helyi érvényesítése ösztönözte, még
csak nem is a város előtt álló gondok megoldásának szán
déka vezette. Mert bár való igaz: a Szabadelvű Párt
politikája országos viszonylatban - főként a polgári
érdekek nézőpontjából - nagyon szembetűnő hiányossá
gokat tükröz az 187o-es évek végén, igaz az is, hogy
Szilády politizálása sem mentes hibáktól, mégis úgy
látszik, hogy a helyi ellenzék törekvése nem a poli
tikai értelmű ellenzékiség fogalmának felel meg, ha
nem csupán az. iellentét, a szembehelyezkedés, az ellent
mondás jelentéskörét meríti ki: nem azért akarta Mocsáryt megválasztani, hogy ezzel a maga politikai ho
vatartozását kifejezze, hanem áz az igyekezet fűtötte
csupán, hogy Sziládyt elüsse a képviselőségtől. Ekörül
csoportosultak a legnagyobb indulatok, s ezek felszítászolgáltatott
sához'Yindokot, okot, de leginkább ürügyet a "Páka
kérdés "
Szilády

maga is jól érzékelte ezt: "Habarék párti

vármegyés uraimék azért halasztották ezt a dolgot

99
mostanra, hogy majd pártot is cselekszenek" irta
öccsónok a július 15-i levelében. És bár úgy látta,
hogy ogy emberként sorakozik fel mögötte a presbité
rium egésze és a közbirtokosság nagyobb része is, a
nyári előválasztások idejére már az. uszításig felszí
tották ellene a hangulatot a korteskedésekkel. "Azon
izgatás elől, mely itt folyt - irta augusztus 13-án-,
ki lehetett volna térnem, honom akkor aztán örökre
AoO

cl lehetett volna hurcolkodnom innen."
Alulmaradt a választáson,de a novemberire nézve is
mét bizakodóvá vált, mert közben hire terjedt, hogy
Mocsáry visszalép a halasi képviselőségtől.
Ekkortájt írt leveleiből az tűnik ki, mintha az is
kola ügye lenne az a pont, amely kőiül a helyi politi
kai szereplésének indítékai kikristályosodnak: "No
vemberig védem, s hiszem, hogy meg is védem az isko
lát, о ha akkor sikerül restaurálnunk, csakugyan nem
lesz egyéb hátra, minthogy valami nagyobbszerű alko
tásba kezdjek, mert az itteni szúnyogokkal többé bajóm nem igen lesz."
De a novemberi választások eredménye sem hozott ked
vező fordulatot a számára: Halas képviselője Mocsáry
Lajos lett. Ám igen jellemző és Sziládyra valló eset,
hogy a választás idején nem is tartózkodott Kiskunha
lason: egy álló hétig Pesten volt a számára a képvi-
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selőségnél fontosabbá vált Páka-ügyön fordítani, amit
lehet,

Szépen ír erről november 14-ón Dános öccsének :

"Én nagyon hirtelen mentem akkor fel •

• «a

csavarítani, ami már valahára •

csak rendbe jön.

• • majd

pákái ügyön

Vasárnap éjjel mentem, s szombaton jöttem haza. Azalatt
dőlt el az is, hogy Mocsáry megmaradt halasi képviselő
nek. Szinte örültem, hogy Pesten voltam, mert ott még
kevésbé tudtam afelett szomorkodni mint itthon.
Pákász uraimék meglátták, hogy egy lépésre sem hát
rálok, a sok gyáva féreg pedig, akinek érdeke, hogy
legyen iskola, de egyet se szél, azt tudta meg, hogy
náluk, segítsógök nélkül is meglesz, aminek lenni kell.
Az agyonveréssel való fenyegetőzést most odáig vittük,
hogy amint Páka eldől, azokra fordul, okik eddig hen-

Лог.

cegtek."

A pereskedés azonban sokáig nem dőlt még el, időnként
ugyan nyugvópontra jutott, de folyamatos maradt, és
csak az 1884. október 25-én kelt kúriai ítélettel fe
jeződött be, amely a református egyház kezelésében
hagyta az alapítványt.
A választás után Szilády teljesen elzárkózott a kép
viselőségtől, többet soha nem jelöltette magát. Ki
tért még a Szabadelvű Kormánypárt Végrehajtó Bizott-
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sága hivatalos felkérése elől is, és Dókai Mórt aján
lotta önmaga helyetti

ááa

Mint pártelnöknek - hivatalánál fogva - jelentős po
litikai súlya volt a helyi közéletben, de gyakori és
hosszas pesti tartózkodásai miatt kevéssé volt rend
szeres a kapcsolata a pártkörrel. A tevékenysége alig
terjedhetett többre, mint a beszámplók megtartására,
a központi intézkedések értelmezésére és ismertetésé
re, alkalmi politikai összejöveteleken való szónoki
szereplésre, vagy disputára, és a pártkor által szer
vezett kulturális események támogatására, esetleg ilye
nek kezdeményezésére. Mivel azonban az 1878-as vá
lasztásokon pártpolitikai kérdéssé vált a gimnázium
fenntartási alapját képező Páka, ettől kezdve az"oskola-ügyhöz" való egyre makacsabb és kitartóbb ragasz
kodás jelentette Szilády helyi politizálásának legfon
tosabb indítékát és tárgyát s szenvedélyessógének leg
főbb okát is.
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TUDOMÁNYOS KIBONTAKOZÁSA A MAGYAR NYELVÉSZETBEN
/1072-1876/

A magyar nyolvtudomány kérdései iránt újólag fel
támadt érdeklődése valójában 1871-ben kezdődött. Az
az életrajzi mozzanat áll mögötte, bogy a december
25-i akadémiai ülésen a nyelvtudományi bizottság tag
jává választották. Más tudósi életmű - például az
ugyancsak ekkor megválasztott Gyulai Pál - vonatko
zásában ennek az élet ténynek legfeljebb a tudományos
karriertörténet szempontjából volna csak említést ér
demlő jelentősége, Szilady esetében azonban ebnél
többről van szó, hiszen néhány évvel korábban még
az orientalisztika bűvöletében tervezte a tudományos
pályáját, és a jövőjét is ez alapján képzelte el :■
л
" így leszünk ketten Occident és Orient"- írta az
öccsének Franciaországba, abban bízva, hogy Bános a
nyugat-európai, ő pedig a keleti kultúrák hazai ter
jesztőjévé válhat. De a defterekről,-szélé tanulmánya
azt a nagyon határozott szándékot tükrözi már, hogy
az anyagot kifejezetten a magyar nyelvtudomány egyelőre még hiányzó - sajátos kutatási területeinek
kialakítása céljából tegye hozzáférhetővé. Ennek a
kialakulóban lévő érdeklődésnek adott igen határozott
formát a maga elvárásaival az akadémiai bizottsági

tagság. Sőt, a kronológia egyértelműen azt igazolja,
hogy a megbízás támasztotta "megrendelés" ismét meg
előzte a szubjektív szándékot, azaz, nem a már le
zajlott változást regisztrálta, hanem éppen fordít
va: Szilády ennek az ösztönző hatására változtatott.
Úgy érezhette, hogy most ezeken az éppen hogy csak
kialakulóban lévő részterületeken var. szükség az ő
szaktudására. Természetesen hangsúlyozni kell: nem
volt ez alap nélküli, mert a felkészültségének meg
felelt. Teljesen a belső motiváció sem hiányozhatott
hozzá,mert a tudományos kapcsolatai alapját jelentő
környezete rendszeresen foglalkozott a magyar nyelvtudomány legáltalánosabb kérdéseivel /maga Arany
Oános is, akinél erdőben rendszeresen megfordult,
de a kör többi tagja is, akikkel szinte naponta érint
kezett/. A nyelvészeti tennivalókról alkotott eltérő
felfogásuk ellenére sem változott meg a Budenzhez
fűződő jó viszonya - ő az európai színvonalú szakmai
késztetést jelenthette neki.
Ilyenformán pontosabb volna ezért a korábbi évet
is idecsatolva 1371-72-ben megjelölni a Szilády ér
deklődésében bekövetkezett változást, de az időpont
megválasztása nem a folyamat kezdetét, hanem a már
lezajlott korrekciót kívánja regisztrálni, ezzel
együtt azt hangsúlyozni, hogy Szilády gyorsan módo-
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sított a kutatási irányán, és hogy ez a módosítás
nőm jelentett neki megoldhatatlannak látszó akadályt
- sem dilemmát, sem alkotói válságot nem idézett elő.
Sőt, éppen a gyors kibontakozást hozta az 1372. esz
tendő. Ennek a megalapozása azonban az említett ese
ményeken túl még két fontos mozzanattal kötődik a
korábbi évhez: az egyik egy rövid nyelvészeti dolgo
zat, a másik inkább tudományszervezői munka: egy fo
lyóirat megindítása.
Az 1871 végén keletkezett, de csak a rákövetkező
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évben megjelent Magyar széfejtegetések részleteiben,
de a szemlélete egészében is,Hunfalvy ellenes munka,
amely mór a címében is hangsúlyozza a nemzeti ele
met mint a polémia legfontosabb tényezőjét, szándé
kosan szembeállítva Hunfalvy Szófejtögetések című
tanulmányával. Vitairat, amely Hunfalvy három szófejtési kísérletéről bizonyítja be azok tarthatat
lanságát. Az egyik egy lo86~ban kelt oklevélből vett
szó, a Churchu-feu /caput voraginis/ olvasata és ere
dete, amelyet Hunfalvy a finn kurkku-pää-vel /torok
fej/ rokonított, Szilády a "torok-fő” jelentésből
kiindulva, a földrajzi nevek kialakulásában szerepet
játszó,"nyelvszokást" tartva szem előtt, analógiákkal
bizonyítja, hogy ez az összetétel az elő- és utótag
"egymást kizáró voltánál fogva nem is képzelhető el".

-Nr

A szó olvasatát és jelentését csurgófő-ként adja meg,
a mai tudósunk szerint is helytállóan, többek között
azzal érvelve, hogy "akár általános, ma is használt
forrós értelne mellett maradunk a szónál;, akár mint
valami patak saját nevét tekintjük: a szó egymagában
is, e csurgófő összetételben is, a nyelv természeté
vel egyező értelmet mutat, s ezen utóbbi összetett
alakban tökéletes párja a ma mór szintén kevésbé
használt, de még egészen el nem avult kútfőnek."*5
A sedu is itt fordul elő; Hunfalvy jóindulatú,de
igen alapos tévedéssel a finn sütő /híd/ és mord\jin séd /u.a./ alapján próbálta magyarázni. Szilády
az oklevélből vett példákkal bizonyítja, hogy a
híd jelentéshez semmi köze, hanem azonos a máig hasz
nált Séd szóval, jelentése pedig a nem тздуаг erede
tű pa^t^kkal.
A harmadik a tóinyelvi ke tu értelmezése, a Hun
falvy javasolta finn kitö /ignis occultus/-vel szem
ben Szilády summázata szerint : "hazánk • * • legmagyarabb vidékein a nádgyökér, nádtörzs neve, minek ér
telmezése végett sem kell messzire fáradnunk, mert
megtalóliuk azt a csuta, esutaj, csutak, kutak hason
jelentésű s hangzású szavainkban".
v dolgozatból kitűnik, hogy Szilódynak a magyar
nyelvtudomány egészéről vallott felfogása a öo-as
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óvekbelihez képest alapvetően nem változott meg, bár
sok tekintetben árnyaltabb lett. Úgy látta, hogy az
összehasonlító nyelvészet számára az elmúlt tíz óv
"sok és nem haszontalan munkában telt el", mindamel
lett "ez idő szerinti legfőbb eredménye abból állna,
hogy a rokonsági kórdóst szőkébb körre szorítva határozta meg." Ez alatt az értendő, hogy a török-ma
gyar rokonitás lehetőségét kizárva, Hunfalvy és Budenz tanulmányi, éppen ebben az évtizedben jutottak
arra a következtetésre, hogy a magyar az ugor nyelv
csoporthoz tartozik eredete szerint. "Részemről
-mondja Szilády-

ma éppen olyan kevéssé tagadom meg

egyiket vagy másikat, mint tettem azt tíz évvel ezeG
lőtt." Ezzel együtt úgy látja, hogy a nyelvtudomány
korabeli fejlettsége szintjén elhamarkodott és túlzó
célkitűzés a nyelvrokonságkutatás, elegendő volna
"csupán nyelvünk érintkezési pontjainak s eseteinek
tanulmányozása." Legfőképpen azért, mert jóformán
hiányzik minden előfeltétele a módszeres nyelvhason
lításnak;' nincs nyelvtörténeti szótár, még mindig
feltáratlanok a nyelvjárások, és a helynévgyűjtés
sem indult meg. "Ezek nélkül nagy bátorság, hogy ne
?

mondjam, vakmerőség kell nyolvhasonlításunkhoz"mondja. Nemcsak azért, mert emiatt igen sok szófej
tési kísérletet kell helyreigazítani, hanem azért

is, mert e segédeszközök híján saját nyelvünk értéke
ivel sen vagyunk igazán tisztában. S ennek jelentő
sége már túlnő a nyelvtudomány keretein, mert vallja a mester, Lugossy Üózsef szavait idézve- balul
bocsátkozunk a világpiac forgalmába, mielőtt saját
árunknak nemhogy értékét tudnánk, de gyakran csak
3

milétét is ösmernők."

Hunfalvy dolgozatát nem csupán a feltűnő melléfo
gásai miatt látja bírálandónak, hanem főként azért,
mert veszélyesnek tartja a módszer ilyen alkalmazá
sát. Szerinte nem volna szabad mindenben csak a finn
és ugor összehasonlításra szolgáló anyagot látni,
nem szabadna kategorikusan elutasítani más nyelveket,
és körültekintőbben kellene alkalmazni a nálunk is
már-már divattá váló eredetkutatás szempontjait.
Tudományos agressziót lát abban, hogy kizárólag a
történeti összehasonlító módszert használja a nyelvtudomány: Hunfalvy eljárásában éppen úgy mint Franz.
Miklós ícH

uszlavizáló hevében" elkövetett túl-

kapásaiban. S mivel különben is lassúbb ütemű fejlő
dést tapasztalt a magyar nyelvtudomány egyéb terüle
tein mint az eredetkutatásoan, méltán sürgette azok
fejlesztését, és a kutatási irányok spektrumának
szélesebbre nyitását. Az említett földrajzi név és
nyelvjárási etimológián kívül erre azzal adott pél-
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dát a dolgozatban, hogy а 1időre szavunk eredetének
tisztázására tett művelődéstörténeti szempontból má
ig érdekes kísérletet.
De nemcsak elméleti-kutatói feladatként értelmezte
c munkát, hanem gyakorlati akadémiai szervezői tonniAO

valóként is - a nyári ülésen két javaslatot terjesz
tett elő: az egyik a Nyelvemléktár megindítására vo
natkozott, azzal az elgondolással, hogy a drága Régi
Magyar Nyelvemlékek mellett legyen egy iskolai hasz
nálatra is alkalmas, a szélesebb olvasóközönség szá
mára is hozzáférhető olcsóbb fоrráskiadvány, amely
igényesen közvetíti az újabb tudományos ismereteket.
A másik egy új folyóirat megindításai sz-orgalfnazia.
a "szorosabb magyar nyelvtudomány" köréből, nyelvjó ráe-jós hagyománygyűjtés, a "nyelvmívelésnok, idegen
nyelvek hatásának, nyclvrontásoknak ellenőrzése cél
jából" .
Ez a folyóirat a napjainkban is megközelítően ugyan
ezeket a feladatokat ellátó' Magyar Nyelvőr. Már az
1871 .’november 2l-i igazgatósági ülés ilyen címmel
tervezte be a költségvetésbe, о a következő eszten
dő elején meg is jelenhetett, s a korszak egyik leg
jelentősebb szakfolyóiratává vált.
Mégis, a tudománytörténet a Nyelvőr vonatkozásában
méltatlanul bánt Szilódyval. Mert

-bár ő később is
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nagyon fontosnak tartotta a megindítás körüli bábáskodást-

már a századforduló tájékán elfelejtődött

e tevékenysége. Valószínű azért, mert Szarvas Gábor
szerkesztésében jelent meg a lap. Nagyobb méltány
talanság azonban, hogy az újabb, a folyóirat törté
netét és tudományos szerepét taglaló munkák sem tartM

ják számon az fí szerepét,csupán a Szilády-irodalom
említi kellő hangsúllyal. Pedig az érdemei elvitathatatlanok, ezt az egykori munkatársak is jól tud
ták. Erre vonatkozó dokumentumképpen Szarvas Gábor
levelét érdemes idézni közvetlenül a folyóirat megAL

indulása előtti időből, 1871. december 15-ről:
Igen tisztelt Ugytársj

Hogyne volna Kegyed előtt ismeretes az óvilág
egyik klasszikus népének ama szokása, hogy a családapa
az újonszülött gyermeket karjára vevés által ismerte
el magáénak?
Megtagadhatná-e tehát az elismerést attól, aki
mindegyikünk tudomása szerént Kegyednek köszöni, ha
e napvilágot meglátja? Legyen tehát igazi édesapja
a kisdednek, s ölelje őt mindjárt születésekor szere
tő karjára !
A karácsonyi nagy ünnep közeledtével szükséges,
hegy különösen iparkodjunk erényesnek lenni, ezért
hiszünk és reményiünk
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ós szeretünk:
Szarvas Gábor.

Nem biztos, hogy maga az alapítás ötlete Sziládytól ered,/a Magyar sajtó története szerint Arany
körében terveződött/, de kétségtelen, hogy tudomá
nyos céljaival teljesen egybevág. Ezért méltán fel
tételezhető, hogy Gyulai mellett ő játszotta a leg
fontosabb szerepet a folyóirat profiljának kialakí
tásában. Kibogozhatatlan, hogy kinek milyen szerepe
volt az első számban közzétett programnyilatkozat^
összeállításában, de az elgondolkodtató, hogy a szer
kesztő, Szarvas Gábor nem jegyezte a cikket. Az is
feltűnő, hogy a beköszöntőben kifejtett koncepció
szinte teljes egészében Szilády törekvéseit tükrözi,
és minden lényeges célkitűzése igazodik a cikkeiben
már korábban kifejtett elvekhez és irányokhoz. A
folyóirat az új ortológia jegyében öt fő tárgykörben
jelölte meg a maga tennivalóit :
1. A nyelvtörténeti kutatások szorgalmazása az "el
hanyagolt nyelvkincseknek" a feltárásával, " s belő
lük a célszerűeknek szükség kívánta ajánlása s ter
jesztése" .
2. A nyelvjárási gyűjtőmunkők megszervezése, a hatá
rok kijelölése és a nyelvjárási jelenségek hatásának
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kimutatása .
A népköltészeti műfajok gyűjtése /népdalok, közmon
dások, köszöntők, gyermekjátékok, de főleg a népmesék/,
s özei; "alakilag hű közlése" .
A földrajzi nevek /hegyek, dombok, völgyek, folyók,
tavak, erek, forrósok, erdőségek* barlangok és dűlők/
gyűjtése.
3. Az idegenszerűségek, magyartalanságok bírálata
"különösen • • • a tudományos és szakművek, hivatalos ira
tok s tankönyvek nyelvének megbírálása, s ugyanezen
célból a nép számára készült műveknek szemmeltartása."
4. A magyar nyelv sajátosságainak rendszerbe fogla
lása, és
5. a modern~tudomány nyelvünkre vonatkozó kutatása
inak

figyelemmel kísérése,

A nyilatkozatban a terjedelmét illetően is jelentős
szerepet kap a folyóirat leendő bázisa, amely nem csu
pán a szűk tudományos körökből állna, hanem a magáénak
tudná az

“egész művelt magyar közönséget".

Nem nehéz meglátni, hogy mind a célok, mind az erő
teljesen kiszélesített olvasótábor igénye a Nyelvtu
dományi Közlemények által betöltött funkcióval szem
ben jött létre, és olvasóként kimond

tlanul is a

vidéki értelmiséget, különösen pedig a középiskolai
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tanárságot vette célba. E réteg ilyen tudatos bevo
nása a gyűjtőmunkába később, az Irodalomtörténeti
Közlemények

szerkesztése során is annyira jellemző

Sziládyra, hogy nem lehet kétséges: az ő ideálja va
lósul meg ebben a vonatkozásban is.
A néphagyományok gyűjtését pedig már az első pub
likációval egyidőben elkezdte: a Szépirodalmi Figye
li

lőbe fordítottfö.rab qaszida és ghazal című dolgozótához lábjegyzetben csatolt találó népdal-analógiái
A\

mellett a Koszorúban közzétett somogyi regösének és
a hagyatékában fennmaradt népdalszövegelc^ mutat ják,
hogy nagyon a szivén viselte a népköltészeti anyag
feltárását. Számára a puszta szimpátiánál több, az
egész szemléletét meghatározó törekvés volt ez tu
dományos értelemben is. Nagyra becsülte és példának
tekintette Kriza Dános módszeres gyűjtőmunkáját, idé
zetei kedvelt forrása volt Arany László mesegyűjte
ménye, később Vikár Béla gyűjtése is. A már említett
szófejtése, a lidórc után a Nyelvőrben is igyekezett
mielőbb eleget tenni e programnak az 1873. évfolyam
ban közölt halasi é3 majsai ráolvasásokkal és A me/R
sékről című tanulmányával. Ez utóbbiban a mesehős, .
Királyfia Kis Miklós történeti azonosságát bizonyítja.
A későbbi irodalomtörténeti jegyzetei között előfor
duló néprajzi hivatkozásai 0з a századelőn irt

/г$
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Vasgyúró és Höcsön című etimológiája is azt mutatja,
hogy kora egyik kitűnően tájékozott tudósa volt a
századfordulóra már önálló tudományként létező nép
rajzban is, amely ekkor, az lG7o-es évek legelejére
a Nyelvőr égisze alá került, mivel Arany dános Ko
szorúja, amely korábban a műhelye volt e gyűjtőés feldolgozó munkának, megszűnt. Ezzel együtt az
irodalmi célú vizsgálódást is fokozatosan felvál
totta a nyelvészeti szempontok érvényesítése, s ez
Szilády tudományos orientálódásán is nyomot hagyott.
Ő maga rendszeres gyűjtővé nem vált, bár sürgette,
hogy "ráolvasásaink, mondókáink s általában minden
féle babonáink gyűjtésére tőlünk telhető gondot for20
dítsunk, amíg nem késő," és szívesen hallgatta s
jegyezte le Ducczos Mihály meséit is. /Е vonatkozás
ban hihető a hagyomány is: Sziládynak minden bi
zonnyal azok az archaikus elemeket őrző mesék tet
szettek közülük legjobban, amelyek keleti motívumo2/t
kát őriztek meg./
fjem lehetetlen, hogy az új ortológusi magatartást
és törekvést olyan találóan kifejező folyóiratcím amely némi szóváltásra adott okot a következő szá
mokban-

szintén az 6 leleményének köszönhető. De ha

nem így volna is: az ő személyes törekvését is pon
tosan tükrözi, hiszen a magyar nyelv védelme az

Áú

idegenszerűségekkel szemben a felfogását annyira át
ható program volt, hogy már tiz évvel korábban a
székfoglalója egyik fő tézisét képezte.
Sietett a folyóiratot támogatni a célkitűzések min
den területén. Igaz, a megindulás évében, 1872-ben
csupán két rövidebb cikkre futotta az erejéből egyéb
elfoglaltságai miatt: Budenz ünnep szavunk értelmezé
sének analógiájára az egyház-éktelen-égödolöm szófej2г
tósét kisérelte meg: a Fac simile! címűben pedig az
egyik XV. századi versünk, a Szabács viadala Thaly
Kálmán -féle olvasatával és első közlésével kapcso
latban fejtette ki a fenntartásait, ezért az erede23
ti publikálását sürgette. A rákövetkező évben írt
nyelvművelő cikkeket /Gyanús vagyok benne. Szíjait
Z4

rák, Intorpo11atlo/, amelyekben nyelvtörténeti ada
tokra, vagy a "tiszta magyar kiskunsági beszédmódra"
hivatkozva javasolta a címekben jelölt szavak kívánt
használatát. A Szökőév című hozzászólásában Hunfalvyval vitatkozik, és azt fejtegeti, hogy szükségte
len finn analógiákat hozni a szó jelentésének meg
határozására akkor, ha a megfejtés "közelebb-'* is
megtalálható : Lippai Dános Posoni Kert /1753./ cí
mű munkáját idézi, ós ez alapján állapítja megjhogy
a szökő szó jelentése a "közbetétetett nap által
eggyel odább szöktetett napnak, Mátyás napjának ug-
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rasa", s

'így lesz azon év, melyben e napugrás vagy

szökés előfordul maga is szökő, vagy - Lippai szerint
ii
ugró esztendő.”
A legjelentősebbbnyelvészeti tanulmánya, A nevekről
26
című dolgozata is itt látott napvilágot 1873-ban. Az
akadémia Sámue] - díját nyerte el vele.
Arra hívja fel benne a figyelmet, hogy a középkori
történeti emlékekben sok olyan utónév található, amely később vezetéknévvé vált, és bár jelentős hánya
duk kihalt, egyrészük napjainkig fennmaradt, haszná
latban van. Gyűjtésüket és értelmezésüket azért sür
geti, mert a leendő nyelvtörténeti szótárhoz is igen
fontos anyagot lát bennük, olyant, amely tényszerű
adatként számba vehető a XII.-XIII. századi időszak
ból, "melybe cskély számú nyelvemlékeink már nem ér13

nők fel." Es ha ezekben az írásos dokumentumokban
"egy érthető magyar tulajdonnevet találunk - írja -,
pár száz év\/el régibb földet - ha csak egy talpalat
nyit is - érezhetünk lábunk alatt vizsgálódásaink
IS

közben . "
Úgy gondolja, hogy a java népköltészeti alkotások
ban felgyújtott anyag is jól hasznosítható nyelvtör
téneti szempontból azáltal, hogy az analógia révén
a középkor, dokumentumokra ad magyarázatot. Érdemes
felfigyelni az érvelési módszerére:

vAlljon itt

• • •
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példa gyanánt egy régi magyar nőnév, a Havad!. Elő
fordul egy Margit nevű nő 1152-ben kelt végrendeleté
ben /Hovodi/ az Árpád kori új okmánytár I.k.63. lap
ján. Ha a kercsztyénség nyomát akarjuk e névben látni, bizonyosan a Maria ad Hives-re fogunk gondolni,
noha ez már az 1466-iki magyar naptárban havi bódog
anyá-nak van fordítva. Sőt, ha analógiát keresünk,
találunk is Porában, hol a Nieves nőnév nagyon gyako
ri s éppen ez értelemben, anélkül, hogy a Mária név
velő együtt járna. Régebben Kassay, legújabban Kriza
jegyezte fel mint háromszéki tájszót a havadit, mi
annyi mint tavaszi virág, nárcisz. Előjön még ugyan
csak Krizánál /Vadrózsák 1.325./ a következő háromszélei táncszókban is:
Csukros székfű,havadi
Sferet ingem valaki stb.
Azt gondolom,hogy bátran mellőzhetjük a perui ana
lógiát. A székely szó, míg egyfelől egy régi magyar
nőnóv értelmére tanít bennünket, másfelől a nárcisz
virág jó magyar nevével is megismertetve emlékeztet
a keleti költészet egyik leggyakrabban előforduló
hasonlatára, melyben a nárcisz rendesen az epedő,
szerelmes női szemeket példázza."
Kimutatja, hogy nagyon elterjedtek voltak a ragad
ványnevek is. Kialakulásuk oka tulajdonképpen igen

/п
egyszerű: abból fakadt - mondja Szilády
vet mindenkinek más ád, s

• • • számtalanszor

hogy "nemegesik,

hogy a leggyöngédebb szülei szeretettel választott
név sem tetszik annak, aki azt hordozni kénytelen.
Ismeretes emberi gyengeségünkből következtethetjük,
hogy bizony a Haragos, Hazug, Hitvánd, Hízó, Irigy,
Szegény, Topa s több más régi személynév viselői nem
gyönyörködtek azokban, s ha tőlük függ vala, теш ke
restek volna maguknak ily jellemző neveket. Ragadvány
nevekké váltak, mint sok más akkor is és ma is, leg3o
főképpen azért, mert jellemzők.' Ilyen régi gúnynév
a mesevilágunk kedvelt alakjának neve, a Babszem is,
amelyet egy 1211-ből származó oklevélben már leírva
talál.
A Kicsid-Nagyod példájából kiindulva mutatja be,
hogy más népekhez hasonlóan őseinknél is elterjedt
gyakorlat volt a számnevek alkalmazása a névadásban
/Elud, Harmas, Negus, Hatus stb/,

nem ritka a napok

és ünnepek alapján történő elnevezés /Péntek, Szombat,
Karácson, Pünkösd/, és összetétel útján is jöttek
létre személynevek /Oólegény, Széplegény/.
A dolgozat a személy- és földrajzi nevek kapcsola
tát vizsgálva megkísérli megragadni a feltűnően gyak
ran előforduló -d és az ennek "módosítványaként" szá
mon tartott -os,-es/-s/ képző jelentését is. Ennek
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alátámasztására majdnem száz, oklevelekből előkeresett
helységnevet vesz lajstromba azzal a szándékkal, hogy
bizonyítsa a -za,-ze,-os,-ős,-sa,-se végű családnevek
/Tegze, Bakos, Borza, Oaksa/ képzőinek az összefüggését.
A dolgozat elvi és módszertani alapozása miatt azonban nem
sikerülhetett sem a kutatói cél szerencsés kitűzése, sem
használható eredmények elérése, hiszen a Teleki Bózsef
nyelvtanából már a századelőn általánossá vált hangrendi
párhuzam és gyökelmélet-tan elavultsága ekkorra mór egyre
szélesebb körben nyilvánvalóvá lett. Mégis,kár volna sze
mélyes hibájául felróni azt, ami a kor egész magyar nyelvtudományára jellemző: a rendszeres, modern nyelvtörténeti
és alaktani ismeretek hiányát - ezt csak az l88o-9o-es
évek folyamán tudja megteremteni a magyar nyelvészet.
Szilády tudományos igényességéhez nem férhet semmi kétség:
ő a már meglévőre, a hagyományosra, a Czuczor-Fogarasi
Nagyszótárban foglaltakra támaszkodik, ezek eredményei ■
alapján vizsgálódik. A dolgozat tudománytörténeti szempont
ból mégis igazán becses és értékes, mert a konzervatív
módszer ellenére is vannak eredményei, főként a témabeli
újdonságnak köszönhetően: ez az első igazán jelentős hazai
kísérlet a régi személy- és helynévgyűjtésre és feldolgo
zásra .
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A dolgozatot több bírálat is érte. Bizonyára maga is
megsejtette e módszer ingatag voltát, mert ehhez hason
ló nyelvészeti kísérletbe többet soha nem fogott. De
volt ennek más oka is, főként felfogásbeli. Az, hogy
valójában nem is maga a nyelvészet érdekelte, hanem
az a középkori magyar kultúra, amelyről egyelőre több
képzelgése mint tényszerű ismerete volt a magyar tu
domány egészének, amelyet - úgy gondolta - minél sok
oldalúbban, minél több nézőpontból vizsgál a kutató,
annál nagyobb az esélye a valamikori tényeknek megfe
lelő pontos ismeretei megszerzésére. Az ő számára te
hát ehhez eszköz a nyelvtudomány is, mint az orientalisztika

vagy a néprajz és történelemtudomány. Raci

onalizmusa mindig ködösnek, vagy legalábbis gyanúsnak
találta a - módszeres feltárás hiányában nem egyszer
misztikusnak tetsző - nyelvemlék télén kor szellemi
kultúrájára vonatkozó elképzeléseket, mint ahogy erős
fenntertással fogadta azokat a gyakori hivatkozásokat
is, amelyek a hiedelmekben és ráolvasásokban a pogánykor "ősvallásának" elemeit látták, и ezzel mindig
szembeszállt: pontos időbeli behatárolásra törekedett.
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Legfeljobb XV. századinak tartotta
a ráolvasások legrégebbjeit is, a lidórc szavunk ere
detéről pedig azt vallotta, hogy a latinizáló keresz
ténység hozadékaX* A mai tudomány ezekről a kérdések
ről másként vélekedik, de Szilády mértéktartó józan
sága és állandó törekvése arra, hogy az írásos anya
gokkal jól dokumentálhatóvá tegyen egy-egy tényt,hogy
megteremtse azt a talpalatnyi földet, amelyen a kuta
tó jól megvetheti a lábát - tudományos korrektségét
bizonyítja.
Mindemellett a Nyelvőrben közzétett dolgozataiból
kitűnik az is, hogy az első programpontban foglalt
célkitűzések körül kristályosodik ki legjobban az
érdeklődése: a maga számára leginkább hasznosítható
tudományos területet a fennmaradt középkori nyelv
emlékeink olvasásában-kutatásában és újrakiadásában
találta meg.
1873-mal gyakorlatilag megszakadt a kapcsolata a
Nyelvőrrel. 19o3-ban közzétett ugyan még benne egy
nyelvművelő cikket Méltó címmel, de később inkább
Szily Kálmán folyóiratába, az akkor megindult Magyar
Nyelvbe dolgozott. Természetesen nem elvi vagy szeméi
lyes okból szűnt meg ez a szépen induló kapcsolat,
hanem Szilády sok egyéb elfoglaltsága miatt: ekkor
szerkesztette a Név- és tárgymutatót az okmánytörhoz,
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Budenz Gózseffel és Szarvas Gáborral ekkor készítették
elő a Nyelvemléktár általános megtervezését és az első
kötetek anyagául szolgáló Bécsi és Müncheni kódexet.
Igaz, e monumentális vállalkozásban a későbbiekben ő
egyre inkább csak a szaktanácsadó szerepét töltötte
be - kitűnő szakemberre találtak Volf György személyé
ben

de ekkor sok energiáját lekötötte ez a munka

is.
Folyóiratcikket 1874-75-ben sehol sem publikált.
Ugyanakkor egy hetilap megindítását tervezte Kiskun
halason, azzal a céllal, hogy "városi életünk a józan
közvélemény megállapodott irányát mindig biztsán és
3Z
öntudatosan követhesse." A lapra nézve kész terve volt,
de az olvasói igények felkeltése céljából jónak látta
ezt megelőzően Kun-halasi könyvtár címmel egy füzet
sorozat kiadását, amely a város művelődéstörténetével
foglalkozott volna /később az újság mellett, vele pár
huzamosan jelent volna meg/, amelyből az olvasó "hasz
nos időtöltést és okulást szerezhet magának

azon

kívül, szülőföldének, lakóvárosának régi és újabb tör
téneteit, állapotát ismerhetve meg
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ezt a várost

még jobban megszeretheti, az ősök példáján buzdulva
megtanulhat ennek javáért munkálkodni, érette áldoz

za

ni, s ezt minden körülmények közt megbecsülni."
Emellett helyet kaptak volna benne olyan egyéb "köz-

fi
sógi kérdések" is, amelyek a lakosság érdeklődésére
számot tarthatnak.
De az érdektelenség miatt mindössze egy füzete je
lenhetett csak meg: Tormássy Dános l-lalao városa s
ek^lé^iája históriája című művének újrakiadása Szi
lád'/ előszavával és jegyzeteivel. A bukás természete
sen nem a szerkesztő felkészültségén vagy teherbí
rásán múlott, hanem a helybeli körülményeken: azon,
hogy a polgárosodó mezővárosban a művelődési igények
kialakulása csak lassú ütemben követte a vagyonosodást. Majdnem tíz évnek kellett még eltelnie ahhoz,
hogy 1882-ben megjelenhessék az első rendszeres ha
lasi újság Sziládv kitűnő tanítványa, az akkor pálya
kezdő tanár, Korda Imre szerkesztésében. A Kun-halasi
könyvtár coljaira emlékeztető, a helyi művelődési ér
tékeket népszerűsíteni szándékozó sorozat pedig csak
a legújabb időkben látott napvilágot a Halasi Téka
füzetei formájában.
Héhány évvel korábban egy Halas-monográfia terve is
megfordult a fejében: "az jutott eszembe - írta Gyár
fás Istvánnak-, nem volna-e jó

összeállni otthon

ogynéhányónknak, s megírni Halast minden tekintetben?
Gaál Lajos, Kis Laci dűlnének neki a fű-,kű-,s nyű
tannak, vagyis átalában a földisme, természetrajz о
más effélének, Urambátyám historizálna s rógészkednék,
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én majd a nyelv, népköltészet, mese stb.-vel bánnék
el...Nem volna ám ez olyan bolondság# aninőnek lát
szik! S mire készen lennénk, még a kiadásról is qon-
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doskodhatnánk."
Sajnos, ez is csak terv maradhatott, ehhez is hi
ányzott még az a polgári műveltségidcállal rendelke
ző helyi közeg, amely igényelte volna az ilyen típu
sé szellemi értékeket* De e tervek és próbálkozások
a helyi viszonyok között erjesztően hatottak: foko
zatosan előkészítették a talajt a századiorduló ide
jére mór szárbaszökő polgáriasult halasi művelődés
számára.

№
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Nom a Horváth CJános-i elgondolás értelmében, aki a
Szilády-életművet egy, a tudományok közötti vélt ér
tékhierarchián nyugvó célképzet alapján látta kibon
takozni, hanem csupán abban a vonatkozásban jelenti
a csúcsot ez a körülbelül huszonötévnyi pályaszakasz
Szilády életében, hogy a tudományos teljesítmények te
kintetében ez a leggyümölcsözőbb időszak, akkor szü
letnek a legjelentősebb művek. Természetesen ilyen
vonatkozásban sem lehet egyenletes ez a hosszú idő:
az első tíz esztendeié feltűnően aktív, de 1886-tól
az Irodalomtörténeti Közlemények megindulásáig,1892-ig
tartó öt-hat évben nem publikált semmit. Ettől kezdve
azonban ismét igen termékeny évek következnek a szá
zadfordulóig. Kétségtelen, főként az irodalomtudomány
nyal kapcsolatosak az ekkori kutatásai, de csak a
legtágabb értelemben, nem egyszer csupán csak közve
tetten. Mert irt ugyan kifejezetten irodalomtörténe
ti munkákat is, a legmaradandóbb értékeket mégis in
kább filológiai értelemben alkotta. Ugyanakkor tovább
ra is megmaradt a nyelvészet iránti érdeklődése;
" most a nyelvtörténeti szótárhoz böngésztem az okle
veleket - irta az öccsónek 1878 elején-, hatszáz szó
körül szedtem már össze, pedig még negyedét sem nózA

tern at annak, amit kell." Sőt, a nyelvtörténeti mun-

лзг

kai legértékesebbike, a Königsbergi Töredék
című értékelése is ebből az időszakból, 1095-ből
való.
Az irodalomhoz közvetlenül kapcsolódtak ugyan már
a pályája elején a műfordításai, de

ezekben

»tudományos igény mellett nem kisebb szerepet kapott
az az ifjúkori művészi becsvágy is, amelyről
idős korában úgy beszélt, mint Arany Dános közvetlen
inspirációjáról, akinek a példája alól csak kevesen
b

tudták kivonni magukat, Emellett természetesen belőle
sem hiányzott az a diákköri érzékenység, amely*az
öccsében vagy más kortársaiban, amelyet a nagyszerű
költő-tanár hatása olyan formában hozott a felszínre,
hogy ő is költői babérokra vágyott. A hetvenes évek
ben azonban kifejezetten tudományos törekvés vezette
az irodalom tájékára. Ezt tükrözte már a Fac simile !
című cikke is, de az ebben éppen hogy csak érintett
kérdéskör 1876-tól kapott hangot igazán a dolgozata
iban. A nyitányt egy l5o5-ből származó rövid vershez,
a Körmöcbányái táncszó címen számon tartott virágének3
töredékhez fűzött megjegyzései jelentik.
A szöveget Krizko Pál tette közzé Szilágyi Sándor
lapjában a Századokban, az első történelmi szakfolyó
iratban , amely - ekkor még nem lévén kifejezetten
irodalomtörténeti folyóirat - irodalmi régiségek köz
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lésére is vállalkozott. A szerkesztő fölkérósére fog
lalkozott Szilády ezzel a kis középkori emlékünkkel.
Hogy a kortársaknak is komoly tudományos feladvány
volt ez, a mai iskolázott olvasó számára már - éppen
Sziládynak köszönhetően - minden részletében világos
sá vált töredék, jól példázza, hogy maga Krizko sem
volt tisztában az értelmével. Szilády így olvasta:
Supra a gnő, szökj fel kabla,
Hazajött fírjed, tombj, Katói
Az te szip palástodban,
Gombos sarudban,
Haja,haja, virágom!
A tanulmány rövid, de a szöveggondozás és kiadós
szempontjából, mondhatni,máig példaszerű dolgozat,
amely jól tükrözi a szerző felkészültségét, igényessé
gét és tudományos ideálját. A szöveg hasonmásának köz
zététele, a régi kézírás biztonságos olvasása, a betű
használat jellegzetességeire történő figyelés, az
egyes szavak jelentésének árnyalt megadása /különösen
a kabla analógiái/ 0з a szöveg egészének értelmezése,
művelődéstörténeti szempontból a korba ágyazottság, a
lejegyzett és a még szájhagyományban ólő népdalpárhu
zamok, a felszólító módú alakok azonos funkciójú hasz
nálatára hozott példák, a felmerülhető egyéb olvasa
tokra is történő ügyelés, a ritmikai és rímtechnikai
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szemppntok, végül a virágének műfajának meghatározása
XVI.-XVII. századi kútfők alapján - a hét oldalnyi
terjedelemhez mérten elkápráztatóan sok szempont. Az
azóta közismerten használt Воrnemisza-féle virágénekellenes kifakadások mellett idézi Magyari István és
Pázmány Péter elítélő nyilatkozatait is, és így zár
ja megjegyzéseit: *'Az ily feddő, dorgáló tanításokat
a török pusztításain kívül szintén okolhatjuk népies
irodalmunk s különösen költészetünk maradványainak
elkallódásáért. Szállt az ének- a megvetett virágének
is - szájról szájra, s leírni sem tartották érdemes
nek, s mind elszállott mindörökre. Ha a megmaradt
registrumok táblájára "probatio calami*' gyanánt csak
4-5 sort jegyzett volna is föl minden "nótárius loci":
ma szép gyűjteményünk volna, örüljünk, hogy a derék
Kreusl ezt a töredéket számunkra megmentette, s ku
tassuk, keressük, nem maradt-e több is ugyanazon vagy

5elébbi időből is." Ismét a dokumentumfeltáró célkitű
zés programja - de most már nemcsak a népköltészeti
orális műfajokra, hanem az írott anyagokra is külön
hangsúlyt fektetve. Természetesen elsősorban önmagára
nézve tartotta érvényesnek, mert a következő évek ku
tatásai azt mutatják, hogy éppen e téren találta meg
az újabb tudományos tennivalóit.
A régi szövegemlékek olvasásába már a 60-as évek

elején bolekóstólgatott Budenz Gózsef biztatására,s
ekkorra már olyan jártasságot szerzett ebben, hogy
Bálint Sándor méltán írhatta róla: nála felkészültebb
magyar tudós nemigen volt e területon. Igaz, inkább
a kutatói kiváncsiság, a " régi magyar szövegek he
lyes értelmének megtudása", és a középkori magyar
ság kultúráját népszerűsíteni vágyó gyakorlati tudo
mányos cél, a " régi magyar nyelvemlékeink ügye" ve
zette őt az irodalom tudományos kutatása tájékára ahogy ő mondja: "a Pomerium egészséges lombozaté
G
fái alá"-, de az érdeklődését befolyásoló ok szinte
közömbös is, mert ismét nem a mai értelemben vett
változtatásról van szó. Fontosabb ennél egy külső mo
tivációs tényező: a közvetlen igényt az szülte, hogy
Toldy Ferenc halála /1875.december lo./ után felosz
tották

az ő akadémiai munkakörét. Tudományszervezési

szempontból elkerülhetetlenné vált ez a lépés, mert
Toldy személye - akire az 186o-as évek elején még
méltón illett az utókor tiszteletadósát kifejező aforizmatikus szép gondolat, hogy ő maga egyedül felér
egy egész egyetemmel - az 187o-es évekre mór kissé
terhessé, sót, szinte tarthatatlanná vált. Mindjob
ban szembetűnő lett ugyanis éppen Szilády korosztálya
számára, hogy a gyors ütemben szakosodó tudományok
követelte igények miatt, a korábban egyetlen sze-
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mélyhez kötött akadémiai feladatokat sürgőocn mog kell
osztani, hogy az újabb tartalmú tudományos szakszerű
ség ne szenvedjen csorbát. G mit'el Sziládyról közis
mert volt, hogy Toldy is milyen nagyra becsülte a fel
készültségét, de méginkább az, .amit már a Nyelvemléktér szerkesztése is jelzett: hogy megvolt a vonzalma,
a kutatói vágya is a középkori emlékeink "búvérláoához" - őrá testálták Toldy Ferenc örökségének egy ré
szét, о ezzel szinte egyidőben, 1076. június 6-án az
Akadémia tagjává választották.
Szilédy az őt útjára bocsátó és a tudósi pályafutá
sát később is jószándékkal egyengető nagy irodalomtör
ténész előd emlékének szép gesztussal adózott: a de
cember 11-én tartott székfoglalója témájául о közép
kori latin nyelvű prédikációé irodalmunk legnagyobb
alakja, az Európa-szerte ismert és olvasott tudós
franciskánus szerzetes, Temesvári Pelbárt életének
és pályájának a bemutatását választotta.
Régóta dolgozott már a témán: amint az első ország
gyűlési felszólalása - amelyben idézi a Muretus dok
torról szóló példázatot - mutatja, már a öo-as évek
közepén foglalkoztatta Pelbárt kiléte. A felolvasás
után sem sietett a kiadással: csak lC8o-ban látott
napvilágot a dolgozat az ekkor meginduló irodalomtörténeti monográfiák sorozatának első köteteként.
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Közben új adatokkal bővült.
A felolvasás igen nagy meglepetést keltett, A fogad
tatás meleg hangulatát jól érzékelteti az öccsónek
irt levele:" Gondolom, ezóta olvastad a lapokban székfoglalásomról a tudósításokat. Sikerére nézve semmi
panaszom nem lehet. Még amitől tartottam,

• • • azon

sem

akadtak fel. Mindenkinek tetszett,némely ember majd
nem extázisba esett. A többi közt jelen volt Horváth
Mihály, Ipolyi [Órnold], Rómer [FlórisJ, Tárkányi jbéla],
Fraknói {vilmosj, s ők voltok a leglelkesebb gratulánsok, Ballagi jAladárf bukfencet szeretett volna örömében hányni, Szósz kezdte a tapsot s utána a többi.
Gyulai a [Budapesti] Szemlében első helyen akarná ki
adni temérdek latin citátumaival együtt, amire, nem
tudom, mit mondanának az előfizetői. Egyszerre divatba jöttem Polbártommal együtt."
Nem túloz Szilády: valóban sikerült felkeltenie az
érdeklődést Pelbárt atya működése és tudományos mun
kái iránt, mórt a korabeli szakmai köztudatnak alig
volt több ismerete a középkori irodalmunk e mindmá
ig rejtélyes alakjáról, mint száz évvel korábban Bőd
Péternek, aki a Magyar Athenasban úgyszólván csak
annyit említ róla, hogy "írt holmi deák könyveket".
Igaz, később Veszprémi István és Toldy Ferenc a Deb
receni kódex ürügyén foglalkozott vele, de ahogy

м
Szilády mondja: azóta a Gyümölcsöskertbe /Pelbárt
egyik munkája, a Pomerium/ " a sövénykerítésen belől
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senkit se vitt komolyan a kíváncsiság."
A korabeli ismeretekhez képest minden lényeges meg
állapítása az újdonság erejével hatott. Valóban az
is, mert a részletekben eddig ismeretlen adatokat hasz
nál fel a szerző / ilyen

krakkói egyetem anya-

könyvében ekkor felfedezett 1458-as bejegyzés, a
Pelbartus Ladislai de Temesivar/. Mégis leginkább a
dolgozat egésze szerzett meglepetést, mert Szilády
erőfeszítése, invenciézus igyekezete nyomán igen sok
oldalról megvilágított, plasztikusan kirajzolt szemé
lyiséggé válik Pelbárt, aki a kortársak számára talán
nem is az elfeledettség homályából lép a fénybe, hanem
egyenesen abból az időből, ahonnan a korabeli ozc^feotípiák miatt legkevésbé volt várható: a sötétnek tu
dott középkorból.
Sziládyt főként három szempont érdekli: az élet- és
pályarajz rekonstrukciója, ennek keretében Pelbárt
munkáinak beillesztése az európai kortársi környezet
be, és a magyar kódexirodalomra gyakorolt hatása.
Az elsőre r.ézvo csak a halála éve biztos filológiai
adat az említett krakkói évozám mellett, és ami a
munkáiból biztonságosan kiköv. tkeztethető: a budai
és esztergomi tartózkodási helyei. Szilády számára
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használható a prédikációkból kigyűjthető minden olyan
részlet, amely némi támpontot nyújt akár az életrajz
/pl. a ferences rendbe történt belépésének időpontja/,
akár a művek keletkezésére vonatkozóan /pl. az 14798o-as pestisjárvány és a Stellárium összefüggése/,
akár azokra a dunamenti településekre, ahol megfor
dulhatott /Ozora,Báta/. Pelbárt értesülései, a más
forrásokból valószínűsíthető vagy rekonstruálható
események, helyek és megnevezetlen személyekre vonat
kozó hivatkozások - mind olyan fogódzót jelentenek
neki, amelyre fel tudja építeni a biográfiát. Az
l5o2-es Pomerium-kiadás címlapján lévő metszet alapján
is szinte költői ihletettséggel jeleníti meg a kö
zépkori szerzetes egész mentalitását:" Mély tudomány,
éles és szigorú gondolkodás, rettenthetetlen bátor
ság, mely csak az igazság egyedüli forrásának tekin
tett egyház előtt hajlik meg, de hizelegni még ezzel
szemben sem tud. Föl se tekint a feje fölött talán
már alkonyaikor haza sietve repülő galambra. A napi
munkát, a megirtakat, még át kell neki olvasni, hogy
ha szükséges, a javítást pulpitusa oldalára erősített
íróeszközével teljesítse. Azután majd, ha munkáját
3
elvégezte, buzgó hálaadás után ő is nyugalomra tér."
Az élet-,pálya- és jellemrajznál azonban fontosabb
Sziládynak, hogy a középkori Európa skolasztikus mű-
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vőlödóoébo állíthassa Pelbártct, mórt ez kiváló pár
huzamot biztosít neki arra nézve, hogy bizonyíthassa:
som a német koríórsakkol, som pedig az ideálnak tekin
tett francia szerzőkkel szemben nem vall szégyent Peibárt /aki egyenesen az ekkori magyar kultúra egészét
képviseli/, sőt, velük szemben külön erénye a magyartudósnak, hogy exomplumait illetően mértéktartóbb,ke
vésbé közönséges, ezért a "magyar pap és magyar haligátéi ízlés dolgában som állottak alább másoknál,"Ao
S mivel о XV. században már nagyon elterjedt volt a
nemzeti nyelvű prédikáció, Szilády elgondolása sze
rint Pcibárt ic olyan megfontolásból írta a műveit,
hogy "minduntalan a magyar nép tanítása volt előtte
M

a fő szempont". Ezt bizonyítják a Rosarium /Rózsakoozorú/ II. könyvében előforduló magyar szavak is.
A dolgozatból fokozatosan kiksrekodik aztán a kora
európai tudományos színvonalán álló, c babonákkal
szemben a józan ész érveivel ós a " tudományos jel
lemének hajlíthatatlanságával" fellépő, az "egyháza
mellett hazáját feledni nem akaró, de ezt boldognak
csupán amannak égisze alatt képzelő buzgó szerzetes"
alakja, aki, ha kell, Mátyás királlyal is szembe
száll a "cinizmusig menő őszinteségétől hajtva*,aki
azért írt latinul', hogy a ‘papok

м
ezek alapján magyarul prédikáljanak a népnek, s aki
42.

így raindonoötől " a reformáció előtt élt reformátorok“
egyikévé válik a sommás szerzői megítélés szerint • Ez
különösön a nemzeti nyolvhasználat ideáljából magya
rázhat é. Pelbártrói azonban nemcsak azt feltétele
zi Szilády, hogy a neve is a bemard abbas magyaro
sabb megfelelőjo, hanem neki tulajdonítja a Bernáthimnusz és a Kutalin-iogenda szerző^ségét is. Ennek
bizonyífására sorra veszi az ismert kódexeinket, és
függelékként a kötethez csatolja még a megfelelőnek
tartott szövegrészeket, megadja Polbárí művei bibli
ográfiáját, és - hogy az anyag nyelvtörténeti hasz
nosságát is kiemelje - egy kis gyűjteménybe rendezi
össze a latin szövegekben előforduló magyar kifeje
zéseket is* Ellátja őket magyarázó példákkal és ana
lógiákkal, így aztán egy egész kis szótárnyira kere
kedik ki az anyag, amely azonban így is csekélyke,
de megbecsülendő, mert "azon időbeli könyv-irodalmi
emlék, melyből még nyomtatott magyar könyvet eddig/13
elé föl nem mutathatunk .
A dolgozat azonban mégsem csak az irodalomtörté
neti nóvumok miatt vált nevezetessé, hanem azáltal is,
hogy hosszan tarló szakmai vita alakult ki körülötte.
A kortársaknak is feltűnt, hogy Szilády nemes bűz-
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galmában " a maga egyéniségéből is sok jellemző vonést belevetitett a középkori barát tudós alakjába",
de a felolvasást követően egyelőre még csak Heinrich
Gusztáv fűzött kritikai megjegyzéseket hozzá» ő a
Katalin-logenda szerzőségét vitatta.
Erre Szilády újabb felolvasással válaszolt /Költészetünk I. Mátyás király idejében/, ugyanakkor közzétette az újabb dokumentumait is a Régi Magyar Köl
tők Tára I. /3o7-3ll ./ kötetében, végül még ezeket
is megtoldotta az 188o-as Pelbárt-monográfiában,szép
gyakorlati példát adva ezzel a tudományos meggyőződé
séhez, amely szerint "irodalomtörténeti tények és
igazságok vitatása közben nem a vélekedések és meg
győződések makacskodó védelmére, hanem az adatok fölAQ,

hordására van szükség", ez szolgálja igazán a tudo
mány javát.
A viták újabb hulláma a 8o-as évek végén és a szá
zadfordulón bontakozott ki a tanítványok, Horváth
Cyrill és Katona Lajos kutatásai nyomán, akik a mo
dern filológia eszköztára segítségével részleteiben
és egészében is átírták a Szilády alkotta Pelbártképot, Ő ekkor már tudományos igénnyel nem szólalt
meg e kérdésben, de mivel a könyve állandó hivatko
zási alap volt, a neve is rendszeresen előfordult a
publikációkban. A vitába tudományon kívüli felhangok
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is belekeveredtek: hangot kaptak a vallási meggyőző
désből fakadó érzelmok is. A KatholikUs Szemle cikk
írója azt kifogásolta, hogy a protestantizmus javára
meghamisítja a múltat azzal, hogy Polbártot a refor
máció előtt ólt reformátornak tartja, s ez a szándé
kos ferdítés nem móltó a tudósi rangjához. Igaz
ugyan, hogy Szilády is osztotta Salamon Ferencnek
és Szilágyi Sándornak azt a nézetét, miszerint a kö
zépkori egyháznak igen jelentős szerepe volt a va
lamikori ősköltószet megsemmisítésében, és ennek a
meggyőződésének hangot is adott, itt azonban termé
szetesen nem felekezeti, hanem tudományos, és főként
nemzeti szempontok vezették. Általánosan is jellemző
volt a tudósi, politikusi és papi gyakorlatára a fe
lekezeti tolerancia, ennek megvalósítására szándékoson
törekedett is - minden téren a nemzeti érdeket tar
totta fontosabbnak. Ezért sértve érezte magát, s egy
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kis glosszát tett közzé 1896-ban az Itk-bon. Finom
iróniával válaszolt: egy Carmina burana -idézettel
jelezte, hogy a középkori vallásosság kérdéséről kia
lakult felfogását nem változtatja meg, ellenben szóvá
tette a vita vádaskodó hangnemét, hogy "amaz egypár
szó miatt ily kitüntető hangon" méltóztatik "nyájaskodni" vele a partner, és egy Pelbárt-prédikációból
vett részlettel zárta a hozzászólását. Ezzel a maga
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részéről kimondta a végső szót Pclbért-ügybon. Magánomborként, vélhetőleg.elismerően nyilatkozott a fia
tal kollégák eredményeiről, de a lelke mélyén bizo
nyára mindvégig ragaszkodott a maga kedvelt elgondo
lásaihoz. Ennek következtében úgy összeforrt a neve
Pelbártóval, hogy máig sajátos epitheton ornansként
idézik fel egymást a múlt századi tudománytörténet
iránt érdeklődő olvasóban.
Nemcsak a halasi híveknek, hanem a Magyar Lexikon
szerkesztőjének is feltűnt 1079-ben, hogy Szilády
"1065 óta csaknem állandóan a fővárosban él, s tudoAt

mányos búvárlatoknak szenteli életét". Valóban, ekko
riban rengeteg időt töltött el a fővárosi könyvtárak
ban, pontosan ismerte a Nemzeti Múzeum-beli és az
Akadémiai Könyvtár régi anyagát, s mivel felkérték
a Ráday-gyűjtömény rendezésére /később mint könyvtárbizottsági tag működött közre a munkában/ az itt levő
minden jelentős mű megfordult a kezén a szó szoros
értelmében is. A kapcsolatai révén pedig pontos ér
tesülései voltak a feltárás alatt lévő erdélyi és fel
vidéki nagyobb magánkönyvtárak unikális értékeiről.
A könyvtár-tójéki munkája nemcsak olyan felfedezésszámba menő eredményeket hozott, hogy megtalálta
például I, Rákóczi György Bibliáját a saját kezű be
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jegyzéseivel, hanem e kultúrtörténeti szenzáció
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mellett hétköznapibb, de tudományos szempontból nem
kevésbé fontos, középkori anyagok sokaságát is, ame
lyek legtöbbször latin nyelvű kódexek szövegei közé
iktatott, kötéstáblákra vagy tolipróbaként a szövegek
mellé feljegyzett töredékek, lajstromokba, számadáskönyvökbe vagy más, nem irodalmi célú régi anyagokba
véletlenszerűen bekerült magyar nyelvű emlékek.Spk
időt, de mécjjnagyobb türelmet és kitartást igénylő vé~
geláthatatlanul sziszifuszi aprómunka hozadéka volt
ez, amelyben nem csak a kutatói örömöt találta meg,
hanem a felgyűjtésükkel és közreadásukkal újra meg
újra felkeltette a tudományos érdeklődést is.
A folyóiratbeli publikációknál jelentősebb lehotőséghez jutott azzal

, hogy az akadémiai főtitkár,

Arany Dános révén megbízást kapott a Gyulai által
kigondolt és a Toldy igyekezető során már elkezdett
Régi Magyar Költők Tára szerkesztésére.
Ezt a hótkötetes munkát szokás Szilády főműveként
számon tartani. Méltán. Nemcsak azért, mert a szerző
egy egész életre szóló kutatói feladatot talált magá
nak benne: 1876-tól haláláig folyamatosan dolgozott
rajta, de nem is azért, mert e sorozat méltó párja
a nyelv- és történelemtudomány hasonló vállalkozásain
inak, vagy mert a szerkesztési és szöveggondozási
elvek tekintetében Szilády nyugat-európai mintákra
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is figyelt, hanem főként azért, mert az RMKT kötete
iben valósult meg legharmonikusabban a kiadvány cél
jának és a kutatói igényeknek, szándékoknak az össze
hangoltsága .
Igaz, Szilády módszerének legáltalánosabb sajátos
sága jól tükröződik már a Pelbárt-dolgozatban is,
kitűnik, hogy egymással szinte összeegyeztethetetlen
nek látszó, ellentétes elveken nyugszik: az egyik oldalról^filológiai igény, az adatok lehetőleg minél
teljesebb összegyűjtésének szándéka, a másikról az
ötlet, a beleórzés, a merész hipotézis alkotja. Ez
utóbbi tudotton a romantikus történetírás sajátja, a
megismerés deduktív módján alapszik, amelyet Szilády
diákkora óta jól ismert a hazai gyakorlatból is, az
előbbi pedig inkább az újabb, a művelődéstörténeti
iskola által szorgalmazott elv, amelyet - mint Németh
G. Béla figyelmeztet - nem a pozitivizmus keltett
újólag életre hazai talajon, hanem a romantikus öszszehasonlitó tudományok /az összehasonlító vallástörté
net, néprajz, irodalomtörténet ée nyelvészet/ virágoztattak fel a múlt század közepétől, s amelynek az
elméletét és gyakorlatát Szilády a göttingai osztendő alatt - de még inkább az ott szerzett szemléletet
formáló hatásokra az azóta eltelt idő folyamán - jól
megismerte és alkalmazta. S hogy milyen sikeresen,
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mennyi ercdnényt hozva újult meg ez az intuíción ala
puló módszer a filológiai szemlélettel kombinálva
Szilád'/ keze nyomán, a maga tudósi gyakorlatában szin
te egészen a lehetőségek határáig finomítva - leglát
ványosabban az RMKT kötetei mutatják. "Minden megol
dása egy-egy alkalomra van szánva, az alkalmi kornbiЮ

nációk filológiai zsenije Szilődy"- írta róla Németh
G. Béla. S valóban, e többszáz régi irodalmi szöveg
gondozása, a hozzájuk készült aprólékos jegyzetek és
magyarázatok pazar bősége és sokszínűsége lenyűgözi
a mai olvasót is.
De a kortársakat elkápráztatta a sorozatban közzétett
sok újdonság is. Amint Horváth Cyrill akkurátusán szám
ba vette: az 1877-ben Középkori magyar költői maradvá
nyok címen megjelent első kötet a Toldy irodalomtörté
netéből ismert harmincegynéhány művel szemben egyszerre
hetvenegy szöveget szerepeltet, ebből is csak a Szabács
viadala, a Körmöcbányái táncszó, az Emericus Török kis
köszöntője és a Geszthy-töredék mások felfedezése, а
többit ő emelte ki különféle kéziratokból: a 'Tinkler-,
Döbrentei-, Festetics-, Peer- és az Érdy-kódexből.
Pedig néhány zsoltár- és himnuszfordítás kimaradt be
lőle - amint maga Sziládv mondja az előszóban - azért,
mert az akadémia tervbe vette egy codcx hymnologicus
kiadását is, s ezt az anyagot abba szánta.
Ennek ellenére úgy érzi, hogy

"egy s más csekélynek látszó apróság talán kár nélkül
elmaradhatott volna, de ezeK felvételét
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mentse ki

a számnak úgysem nagy mennyisége s a hozzájok •

• «

fűző-

dő többféle érdek.4
E többféle érdek természetesen elsősorban tudomá
nyos: a történelem-, a nyelv- és az irodalomtudomány
egyaránt felhasználhatja őket a jelentős részben még
feltáratlan és publikálatlan források korában. De amint
látszik, a szerkesztői szándék nem ezeket a sajátos,
"külön" tudományos érdekeket veszi célba, hanem az
ezeket egységben láttató művelődéstörténeti elgondo
lás határoz: mert ahogy minden kisebb dolgozatában,
ebben a reprezentatív gyűjteményben különösen az a
szíve vágya, hogy a nemzeti szempontot érvényesítse,
azaz hogy beemeljen a kötetbe minden olyan anyagot,
amely esztétikai vonatkozásban talán kifogás alá es
het, de a jelenléte súlyával azt bizonyítja, hogy a
középkori magyar nyelvű költészet sem értéktelenebb
más nemzetekénél, s ha ők " előhordják, amit csak
előhozhatnak", nekünk százszor inkább megvan erre az
okunk, mert bizony, "újabbkori irodalmunk terén is
kevésben válogathatunk, nemhogy a régi irodalmunk ter
mékeiben." Ezért "gyűjtsünk, amit lehet,kritizáljunk
ahogy tudunk, az anyag java azt fogja mutatni, hogy
annak idejében nálunk is volt, ami volt, az alja
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pedig azt, hogy nálunk io csak úgy volt, mint akárhol
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a korok ég alatt."

Do ez az idézet már majdnem húsz évvel későbbi,
1895-ből való, amikor az első óvatos kritikai megjegy
zések elhangzottak az RMKT első kötete szerkesztési
ZJ
alapelveiről az Egyetemes Philológiai Közlönyben. De
bátran idézhető, mert Szilády korábban sem gondolko
dott másként. A cikkíró az anyag megrostálását java
solta, szerinte ugyanis "egyik-másik darabja nagyon
könnyűszerrel jutott a verses ruhához." Szilády indu
latosan utasítja vissza: " A verstan meg a többi vegye
belőle hasznát, aminek tudja, de régi magyar irodal
munk szülöttjei között tartózkodjék az angyalcsinálás
tól, gycrmek-vetkőztetéstűl!" Mert "csak sajnálnunk
lehet, hogy még vagy négyet nem állíthatunk melléjök
idősebb testvéreik közül, akik felérnének a XIII.
századig, amikor Regensburgi Bertold már a Veni sancto nyomán keletkezett német verhet tud idézni. "Madd
egy-ingeskednének körülöttünk," s keltenék
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bennünk a " hozzájók való köteles szerelmünknek lan
ti,
gazó tűzeti"
Nemcsak a glossza érzelmi-indulati heve érdemel fi
gyelmet, hanem az a konzekvens igyekezet is, amellyel
megvéd és megtámogat mindent, ami a nemzeti művelődé
sünk része, akár építőköve, akár csak homokszemnyi
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hordaléka, akár irodalmi, akár сзак azt távolról be
folyásoló, alakító anyag. Szomlóloti kérdóo oz Szilády ozámára. A gyökere az a nemzőt- ós történelemfelfogás, amely a darwini lótharc-elmólotet alkalmaz
ta a nemzeti kultúrákra. Ennek értelmében a nemzetek
története a fennmaradásért folytatott küzdelem folya
mata, ezért a mindenkori kultúrát az minősíti, hogy
milyen színvonalon fejezi ki a benne megnyilatkozó
nemzeti életképességét. Ennélfogva az irodalmi mű
veket sem oz esztétikai szempont teszi értékké, ha
nem a nemzeti vitalitást kifejező nézőpont.
Azonban mégsem ezt a hangsúlyozottan esztótikátlan
irodalmiságot akarja vállalni. Ellenkezőleg: inkább
arra törekszik, hogy esztótiloi,irodalmi értéket ta
láljon és mutasson fel minden olyan anyagban, amely
ben más talán nem is vesz észre semmi irodalmit. Ezért
i3 válogat be olyan hinmuszfordításokat is, amelyek
a "latin strófákkal összehasonlítva versnek alig mond
hatók", vagy amelyeket " csak egy hajszál választ el
a prózától, de mégis észrevehető, hogy éneklésre szánt
VC

fordítások." Vagy azt a néhány magyar szót, amelyet
Török Imre 1405-ből származó latin nyelvű levelének
végén találtak:
Emericus Török
Köszön Krisztinának

/{Г1!

Legyen kenvebb inhának.
Száz jó napat, kétszáz jó ét
Hozjója!
Érdemes idézni a hozzá készült jegyzet egy részét
is, mert általánosan jellemzi Szilády gyakorlatát, és
tisztán mutatja a célját is. A kézirat lelőhelyére
vonatkozó adatok és a kiadással kapcsolatos publiká
ciók számbavétele után ezt írja: " A 14 szóból álló
üdvözlésről lehetne mondani, hogy talán nem is akart
vers lenni, de viszont kénytelenek vagyunk elismerni,
hogy keresetlen s mégis kerekded egyszerű alakja, a
szives vonzalom erejének őszinte nyilvánulása által
oly ritmikus kifejezést vett magára, melynek nemcsak
jó hangzása és folyása van, hanem még ríme is talál
kozik. Mert bizonyos, hogy rímnek kell tekintenünk
a Krisztinának és inhónak szót már csak azért is,
mivel az írónak módjában lett volna ez utóbbinak
joh vagy John alakját választani, s mégis amazt hasz
nálta, melyet ezenkívül
,

csak egyszer találunk a
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Winkler-kodex 213. lapján."
Az említett felfogás az oka annak is, hogy jegyze
tek garmadával védi-bástyázza körül a műveket : az
első kötetTl szövegéhez IGo oldalnyi apróbetűs jegy
zet kapcsolódik, amelyben a szövegekre közvetlenül
von^t-kezé filológiai vonatkozásokon kívül gyakran
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találhatók szövegvariánsok, vagy az eredeti művek latin
nyelvű változatai, rövid műfajtörténeti kitekintések,
verstani megfigyelések, mások értelmezéseire történő
hivatkozások, tárgy- vagy eseménytörténeti, nyelvjá
rási vagy nyelvtörténeti megjegyzések.
Persze a felfogásbeli indokoltság mellett közreját
szott ebben egy erősen gyakorlati szempont is, amely
a kiadvány céljából fakadt: Szilády nem csak az ekkor
még elég szűkös tudósi rétegnek szánta e sorozatot,
ezért is nem betűhív átírásban adta közre a műveket,
hanem a szélesebb körű művelt nagyközönséggel szeret
te volna megkedveltetni régi magyar irodalmunkat, sőt,
amint az V. kötet előszavában mondja, abban is bízott,
hogy a közép- ез felsőfokú oktatás is hasznát veszi
majd. E nevelői szándék önmagában véve is indokolttá
teszi a jegyzetek bőségét. Mert ha valóban célhoz
akart jutni, a régi magyar irodalom olvasásában ke
vésbé járatos, a nyelvészeti szakmai vitákhoz szint
úgy kevéssé értő olvasó számára az illető korszak
művelődési szokásairól

vagy magáról a költő szemé

lyéről ugyanúgy kellett valami érdemleges tájékozta
tást adni, mint ahogy segíteni kellett a szövegek
közvetlen megértésiében is. Példának okáért meg kel
lett magyarázni, hogy Török Imre szövegében előfordu
ló kenvebb könnyebbnek olvasandó, hogy az inh, jón,
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john korabeli jelentése : szív, s " ma is megvan, no
ha éppen szívet ma már nem jelent, hanem egyéb belső
részeket", vagy hogy a napat szintén máig megőrződött
nyelvjárási alak\a Király-hágón túli magyarság köré
ben, hogy az eeth éjszakának, a hozyaya pedig hozzának értendő. Ugyanez a helyzet a történeti énekek
esetében is, mint az Ének Pannónia megvételéről, a
Szabács viadala vagy a Szent László királyról szóló
ének, amelyeket különben is állandó tudományos dis
puta kisér, de mivel a történelmi témájuknál fogva
a szívéhez is igen közel állnak, szinte minden soruk
hoz fűz megjegyzéseket. Valóságos kritikai kiadást
készít.
A középkori költészeti anyagot a mohácsi csata idő
pontjáig közreadó első kötetet gyors egymásutánban
követték а XVI. századbeli magyar költők művei:
188o.,81.,83.,86., a hatodik azonban csak 1896-ban,
a hetedik pedig 1912-ben látott flapvilágot, ennek a
jegyzeteit mór Dézsi Lajos rendezte sajtó alá 1926ban. E kötetek szinte teljes egészében felölelik a
reformáció verses irodalmi anyagát: Batizi Andrástól
Szkárosi Horváth Andráson keresztül Sylvester János,
Kecskeméti Vég Mihály, Sztárai Mihály, Szegedi Kis
István, Pesti György és Bornemisza Péter ideillő mű
véig, emellett számos kevésbé közismert költő és
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névtelen szerzők sokasága kerül a kötetbe. De szere
pel természetesen Póchy Ferenc éppúgy, mint Melius
Péter vagy Dávid Ferenc, vagy az egyházi költészet
mellett élő világi lírai maradványok közül mindaz,ami
a korban fellelhető. Különösen nagy kedvvel időzik a
históriás- és krónikáséneljizerzőknél, Ilosvai Selymes
Péternél és Tinódi Lantos Sebestyénnél. Ez utóbbinak
egy teljes kötetet szán /III./, Ilosvai Toldijáról
pedig kideríti, hogy történetileg hitelesíthető magyar
személyiség volt. Amint a IV. kötet előszavában írja:
az Arany Dános iránt érzett tanítvány! tisztelet és
hála kifejezésére szánta, de Arany már a dolgozat
2.8
akadémiai felolvasását sem érhette meg.
Az anyag elrendezésében e köteH^íen sem tért el az
elsőtől: itt is a történeti-kronológikus rendet követ
te, de ha valamelyik költő legkorábbi műve beleesett
a kötet időtartamába, akkor az összes későbbi mCvét
is ugyanitt adta ki. Dói mutatja ez az elgondolás,
hogy nemcsak a művet tartotta fontosnak, hanem az al
kotó személyiségét is igen éles megvilágításba kíván
ta helyezni, ezért is fordított olyan különösen nagy
gondot a biográfiai tények felgyűjtósére, ós az élet
rajz lehetőség szerinti rekonstruálására: a jegyzetek
ben a szövegre vonatkozó filológiai adatok után rend
re ezek következnek. Az elgondolását azzal indokolta,

hogy "Norn átnézetek és korszakok jellemzésének, hanem
ogyoo költők műveinek tára" akar lonni oz a sorozat,
akikot ” a műveikkel együtt az ismeretlenség vagy fe
ledés homályából kell előhívni", mert " a mi irodal
mi viszonyaink közt az ismeretlenség egymaga is elég
ok arra, hogy ogy-ogy régi íróról amit tudunk, azzal
előhozakodjunk", hiszen " nincsenek ezek -eAyen oly
sokan, hogy már elegen lehetnénk • • •
A maga részéről ezért mindont rneg is tesz, főleg a
protestantizmus magyarországi történetét érintő kerdésókben hoznak fontos új eredményeket a kutatásai.
De méltán említhetők az ezzel szorosan összefüggő mű
faj történeti eredményei is: pl. Sztárai drámái ürü
gyén ogy egész kis értekezéssé bővített jegyzet for
májában toszi közzé a magyarországi dráma kialakuláí

sáréi és fejlődéséről szóló elképzelési, mégpedig
"oly gazdag, részben egészen új, vagy eddig föl nem
hasznáéit anyag alapján, moly fejtegetéseit igen ta
nulságosakká о fontosakká teszi".. írta róla a mél
tatásában a munkatárs, Heinrich Gusztáv. De az el
ismerő szavak közé alaposan becsomagolva, ma^dnemhogy
teljesen elrejtve azért megjegyezte azt is, hogy bár
"Szilády alapos és óvatos író • • • I anyaga igen értékes,
fejtegetései tanulságosak, de sokszor nem elég vilá30
gosak, főleg nem elég határozottak."
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Heinrich észrevétele egy vonatkozásban nagyon figye
lemreméltó: azt tükrözi, hogy az ideológia központú
irodalomtörténetirással rokonszertző, polgári liberá
lis szellemű Heinrich számára látszottak határozatlan
nak Szilády ilyen természetű ítéletalkotásai, és ezt,
mint a maga részéről követendő példát hiányolta Szi
lád'/ irodalomtörténeti dolgozataiból. Azt jelenti,
hogy bár Szilády igen jól ismerte a XVI. századi szel
lemi áramlatokat és teológiai irányzatokat, s jól kép
zett voltvVallás- és egyháztörténetben is, de maga a
filozófiai gondolkodás távol állt tőle. Sőt, mint
kutatási tóma sem keltette fel az érdeklődését az esz
metörténet. Bizonyára ez az oka annak is, hogy nem
foglalkozott valláselmóleti kérdésekkel som.
Az irodalomtörténet-írásról úgy vélekedett, hogy
nem tanácsos sietni az "összefoglaló ítéleteink meg
alkotásával", mert ezt az eddig készült "kózikönyveink több-kevesebb óvatossággal már megtették", s
"még sokáig rászorulunk a bonnök található átnézetekre", hanem a legfőbb "szükség és kötelesség a rész
letek kutatása, az adatok teljesebbé tétele". Mert
ha ezt "restolljük s elmulasztjuk #

• • •

a nemzeti mű-

velődés szelleme ellen vétünk.
A tennivalók megítéléséről nem változott az elgon
dolása а бо-аз évek nyelvészeti dolgozatai óta, a
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Lugossy Oózocf-i "egymásutániság" elvét irodalomtör
téneti vonatkozásban is szigorúan betartandónak látta.
A fő célkitűzése a részletek kutatása, az összegzés,
a történeti folyamat megrajzolása majd csak később, a
már felgyűjtött anyagokból kifeslő, szigorúan nemzeti
szempontok alapján képzelhető el a számára. Az RMKT
e célkitűzésnek kívánt megfelelni: példaszerűen fel
dolgozott anyagot kínálni egy későbbi történeti szin
tézishez .
Amikor 1879-ben megalakult a MTA irodalomtörténeti
bizottsága, és őt választották előadónak, ezt a célt
akarta megvalósítani általánosabb gyakorlati érvény
nyel is: már a következő évben tervbe vették egy
3Z
Magyar Irodalomtörténeti Adattár kiadását /ő maga
szerkesztette volna/, amelynek az első folyama a terv
szerint felölelt volna minden " a magyar tudományos
ság, irodalom és könyvnyomtatás történetére vonatko
zó adatot" 1471-től 1541-ig. Minden olyan mű megje
lent volna benne, amely akár Magyarországon készült,
akár külföldön, de magyar szerző írta, vagy akár csak
magyar megrendelésre jött létre. Tartalmazta volna
a bel- és külföldi gyűjteményekben őrzött magyar nyel
vű okiratokat, levelezéseket, könyvajánlásokat és
előszókat, könyvnyomtató műhelyekre, könyvkereskedé
sekre és könyvtárakra valamint az iskoláztatás törté-
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netére

vonatkozó adatokat, tanárok

it /bár

gz

óg

tanulók névsora

utóbbit lexikonszerű külön kötetbe szerkeszt

ve rövid életrajzokkal ellátva kívánta kiadni/ és ter
mészetesen az írók, kiadók és nyomdászok életére vonat
kozó "bármily csekély részletek s tudósítások" is he
lyet kaptak volna a 25-3o íves kötetekben.
Ez Szilády ideálja: a korabeli műveltséganyag minden
részletére kiterjedő figyelem, a minden adatmorzsűt
számbavevő szándék a művelődéstörténet igényei sze
rint, a gyűjtemény műfaji értelmében és szellemében
vett rendszerezés, és nem a szelektáló összefoglalás.
Ez a szemlélőt hatja ót a Századokban közzétett
, Vvott-iínk

kisebb szövegközléseit e^aYícé szí tett jegyzeteit is, mint
például a Cantio Petri üorizlo 1515 • $ A báró Radioskódex, a Három hegedűs éncíPvagy az Irodalomtörténeti
Közleményekben az Ihász névtelené, a Kódexeink fórrá»
sál. a Pasquilluo.Cantio Apologica, de más tormészctű, nem kifejezetten tudományos célú dolgozatait is,
mint a szegedi Árvízkönyvbe írt Régi szegénylegények^
címűt.
Az RMKT-n kívül azonban a legteljesebben az önálló
kötetek formájában megjelent szövegkiadásaihoz készí
tett jegyzetanyagokban, és főként az elő- és utószók
ban foglalt élet- és pályarajzokban valósult ez meg.
A sort lü7C-bcn a Gyarmati Balassa Bálint költeményei

\(оЪ

nyitja meg, a címlap szerint " jegyzetekkel és beve
zetéssel, a Radvánszky-kódexben foglalt énekekkel ki
egészített első teljes kiadás".
A szó szoros értelmében vett alapmű ez, a Balassikutatást jótékonyan erjesztő hatású és erőteljesen
megindító munka. Több mint negyven éven keresztül,
egészen az 1923-ban megjelent újabb Dózsi Lajos-fóle
kiadósig használt egyetlen teljesnek tudott gyűjte
mény, amely a már korábban is ismert vallásos és vi
tézi témájú énekek mellett a kódex alapján magában
foglalja Balassi szerelmi líráját is. De ugyanilyen
értelemben alapvető a 7o-es évek ismeretanyagát összeg
ző s azt jónéhány vonatkozásban

megtoldó ötvon oldal

nyi biográfia is, mert Szilódy Toldy Ferenc kéziköny
vén kívül összegyűjti és felhasználja mindazokat a
témához az életrajz szálain kötődő dokumentumokat,
amelyeket a Századokban, az Új Magyar Múzeumban, a
Magyar Könyvszemlében, a Történeti tár köteteiben, a
Szalay László-félc Adalékokban, a Nagyszombati és az
Országos Levéltár köteteiben, Nagy Iván Magyarország
családaiban vagy akár az RMKT frissen megjelent el
ső kötetében közzétettek az 105o-es évek óta. Vég
rendeletek, periratok, magántermészetű és hivatalos
/nemegyszer az államközi kapcsolatok diplomáciai kér
déseit is érintő/ levelek ezek többnyire, amelyek
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így összességükben is meglehetősen kevés fogódzót ad
nak. De Szilódy eljárása itt is a Pclbárt-monográfiá
ra emlékeztető: a dokumentumok hézagait szerencsésen
igazítja ki a korszakról szóló sokirányú egyéb isme
retével, például a költő gyermekkorát, családi kör
nyezetét és neveltetését megrajzoló részben a tanító,
Bornemisza Péterről szóló ismereteivel. De filológi
ai tekintetben újdonságot jelent, hogy tisztázza Losonczi Anna kilétét, és megcáfolja Thaly hibás olva
saton alapuló feltételezését a költő angliai tartóz
kodásáról .
Mégsem csupán biográfia az, amit ír. Műfaji szempont
ból szerencsésebb volna talán törtónoti környezetbe
ágyazott szomélyisógrajznak nevezni, mert szemláto
mást az a szerző törekvése, hogy az adatokat, de ma
gukat a műveket is megszólaltatva megrajzolja egy
szenvedélyes, szilaj és féktelen, ugyanakkor gyötrő
dő és vergődő, sorsa-szorongattá'ember képét, aki a
"korában, korával ólt ember volt",s akinek "lelke me
rész röptét alapos műveltség s ízlés szabályozza."
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Ezért is tűnnek legihletettebbnek, legszuggesztívebbnek azok az oldalak, amelyeken Balassi válságos lel
ki helyzeteit jeleníti meg: a pereskedéseit, bújdosását, szerelmi gyötrődéseit.
Ebbe az egyónisógrajzba szövi bele a költő művészc-
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tárol alkotott elgondolását, közzéppontba állítva
Balassi erős és sokoldalú tehetségét, amelynek leg
főbb jellemzője az őt megelőző költőknél "általánosabb
míveltsóg, fejlettebb ízlés és szélesebb látókör",
amely képessé tette, hogy"idegen költők verseit nem
csak fordította, hanem magyarrá is tette" /pl Angerianus és Marullus verseiről "szíve melegével olvasztotta le 4 4 4 az iskolás kérget"/ kiváltképpen pedig
azért, mert a"magyar lírai költészetet tárgy, nyelv
és alak dolgában úgy gazdagította, hogy annak nem
zeti jellemvonása nemhogy nem csökkent, hanen inkább
erősödött"
Ennek bizonyítására legjobban az újonnan előkerült
szerelmes versek jelentőségét emeli ki, mert úgy vé
lekedik, hogy ezekben érte el a "költői alkotóképes
ség" a legfelső fokát. Nemcsak azért, mert Balassi
figyelt az európai ízlésre és divatra /görög és ró
mai mitológia és ritmika felhasználása/, hanem főként
azért, mert szembeszállva a népdalokat és virágéneke
ket üldöző "hatalmas közvéleménnyel", ahelyett, hogy
'* valamely idegenczerű, mesterkélt modort alkalmazott
volna" bátran választotta a népi líra hagyományrend
szerét, sőt a szerelmi költészetben egyenesen szinté
zist teremtett a mű- és népköltészet között.Ezért
Szilády bőséges népköltészeti idézotanyaggal, a közös
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gondolkodásmódra utaló kopekkel ós népdalból! párhu
zamokkal látja el a műveket, hogy bizonyítsa, milyen
szoros kapcsolatban állt Balassi a " népe költészeté
vel".
E népies-nemzeti teóriával Szilády sokáig meghatá
rozta a közgondolkodást, de a mai irodalomtörténeti
felfogás inkább az európai trubadúrlíra konvcnciórendszoróbe ágyazza Balassi szerelmi költészetét.
Nemcsak a módszer, hanem az eredmények tekintetében
is emlékeztet ez a Balassi-kóp a Pelbárt-dolgozatban
megrajzoltra : a "főhős"itt is erősen"irodalmi" hatást
kelt, mintha csak egy tehetségesen megírt életrajzi
regényből lépne elő, kissé anakronisztikuson, a múltszázad teátrális előképeinek poétikus és emelkedett
hangulatát idézve, a fizikai, szellemi és erkölcsi
életerőt sugallva, hogy a korabeli olvasó meglássa
benne a nemzeti karaktert, a vágyott ideált is.
Az irodalomtörténeti személyiség ilyen határozott,
majdnomhogy célzatos középpontba állításának a szán
déka vezeti még akkor is, ha nem az irodalmi közíz
lést meghatározó szerző a témája, hanem csupán az iro
dalom színtelenebb munkása, mint Komjáti Benedek, az
első magyar bibliafordítók egyike, akinek az Epis
teln Pauli lingua hungarica donatae, Az Szent Pál
lovolei magyar nyelven című munkája 1533-ban jelent
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meg a krakkói Vietoris nyomdában#
A hasonmás kiadósával аз Akadémia ogy sorozatot in
dított meg 1303-ban, amelynek a gondozását Sziládyra
bízták# Amint az előszóban olvasható: " irodalmi s
tudományos viszonyaink tekintetűbe vótolóvel nőm költsóges hasonmások létrehozását tervozto, hanem az ere
detiek betűről betűre való olyszerű lenyomását, hogy
sor sornak, oldal oldalnak feleljen meg s azon felül
cím, kúp, díaz ós kezdőbetű az eredetiek lehető hű
3*
utánzata legyen." A példás szöveggondozás, az cro
de ti vei minden tekintetben

egyező alak, az egyszerű,

mértéktartó, de mégis igen tetszetős

kivitel a szer

kesztői ós nyomdatechnikai gondosságot és mestermunkát
egyaránt dicséri, ugyanakkor azt az akadémiai kiadá
si koncepciót is, amely ezeknek az igen csekély póldányszómban fennmaradt kultúrhistória értékeknek a
közkinccsé tételét tűzte ki célul.
Komjáti bibliafordítása azért különösen értékes omlók,
mert ez az első egészében magyar nyelvű nyomtatványunk.
A szorző személyéről csak annyi tudható, amennyi a
könyve ajánlásából kibogozható. Ez alapján Gzilády
megállapítja, hogy " tanító volt, és pedig nem olyan,
leik a szükség és bujdosás tett pedagógussá, hanem aki
régen arra szánta magát, reá készült, c választott
pályájáért nemes felfogással lelkesedett. Egyenesen
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tanítónak és non papnak képezte magát, pki a szent
írást jó módon tanolni el sem kezdette«. , e ez volt
fű oka, amiért nehezen tudta magát elhatározni, hogy
.
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»zent Pál leveleit magyarra fordítsa'1.
Természetesen nem több ez az idézett sorból kiolva
sott beleérzésnél, nem igazolta a későbbi kutatás sem,
mindemellett Szilády értékes adalékokkal bővíti a
hazai könyvnyomtatásról szóló ismereteket, ós a XVI.
századi főnemesi udvacok és a korabeli tudós értelmi
ség kapcsolat történetét, amelyben még egy kis heral
dikai kitérőt is tesz; a könyv kiadását megrendelő
Porónyiné Frangepán Katalin családja címerének erede
tét is felrajzolva.
Az életrajz és a szerző családi múltjának tisztázá
sát illetően szerencsésebb és időtálló a XVI. század
végi neves nagyszombati ellenreformátorra, Telegdi
Miklósra vonatkozó feltételezése, akinek a gyerekek
hitbeli oktatására szánt kis katekizmusát - eredeti
címén : Ai kerosztyénségnek fondaméritomiról való rövid
könyvecske - adta ki iSOty-ben. Igaz, itt bőségesebb
és jobban megszólaltatható anyagra támaszkodhatott
mór a leveleken, periratokon, kinevezési okiratokon
és tanulói jegyzékeken kívül, mert rendelkezésére állt
Telegdi legjelentősebb műve is, a háromkötetes
evangelionoknak •
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Az

magyarázatja című prédikációgyűj

temény, amely a korban szokásos erősen szubjektív
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és sokszor indulatos hangvételű,polémikus élű fcjtegetése a bibliai szövegek tanulságainak. Do főként
azért, mert okkorra már mindent tudott - amit a kor
ban tudni lőhet - Bornemisza Péterről, Telegdi legfőbb
hitbeli ellenfeléről és ösztönzőjéről, és magáról а
korról, a magyar reformáció művelődési szokásairól.
Igen bőségesen idéz Bornemisza és Telegdi vitáiból,
kronológiai sorba rendezi cl az anyagot, s ezzek a
módszerrel szemléletesen érzékelteti a korszak hit
vitázó gyakorlatát, a reformáció és cllcnrcformáció
küzdelmét, ugyanakkor egy pályarajz váza is kikor©kodik a tolla alól.
Erős akaratú, határozott személyiséget rajzol meg
Tclegdiben is, do kevesebb önállóságot és leleményes
séget lát benne mint ellenfeleiben. Telegdi nem kez
deményező, inkább csali nyomon követi őket: "nyomda
ellen nyomdát állít, post illák ellenében postil /.ázik
•••

új fegyver szükségét nem érzi, mert ha egymaga

állott is ki c síkra, jól tudta/ hogy erős fal az,
ho

amelynek hátát vetheti." A legnagyobb érdeme termé
szetesen az, hogy ő is, mint Bornemisza " a közönsé
ges magyarok nyelvén szólt". Hogy "a dunavidóki nyelv
járáson írt egyházi beszédeinek nyelve tiszta magyar,
természetesen folyó, világos, kápráztató idézetek
nem tarkítják mint Pázmányét, s ha ereje nem oly ha
talmas is mint Pázmány stílusáé, egyszerűségével s

/

{(о°1

mély megavőződést mutató magyaros érthetőségével ma
*4
is lekötve tartja a figyelmet."
E sorozat újabb darabjában, az l3$3-ban megjelent
Szegedi Gergely Énekes[könyve
című munkához kapcsoló
i
dé tanulmányában már nem a szerzői sors áll a közép
pontban - igaZj Károli

Gáspár és Melius

Péter

wittenbergi tanulótórsáról, a reforroációs énekszer
zés egyik nagy egyéniségéről, Szegediről olyan kevés
adat maradt fenn, hogy az újabb kutatások sem tudták
érdemben bővíteni -, hanem

Inkább az énekeskönyv mo

nográfiáját írta meg Szilády. Körültekintő, minden
filológiai apróságra kiterjedő а XVI. századi protes
táns énekeskönyv-töredók és épen maradt példányok
összevetése, amelynek alapján bemutatja azt a teljes
anyagot, amely "a Tjebreceni énekeskönyvben l55o-tól
a Gönci-féléken át 1592-től kezdve nőtt, fogyott,
avult, újult. Az 1532. év után Bornemisza Énekeskönyve
tartalmának egy részévei, majd a mindennapi és ünne
pekre való himnuszok fordításával is gyarapodott,
alapjában mindig ugyanaz volt, s maradt a jelen szá
zadig. Mellette virágzott a kéziratos és nyomtatott
gradual irodalom, de harmadfélszáz évig ez volt a
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reformált magyar nép kézikönyve."

A Ritka Magyar Könyvtárnak is nevezett sorozat
/Szaoó Károly Régi Magyar Könyvtára szerkesztési tér-

Aló

veihez is igazodva, azt kiegészítve/ újabb kötete
1895-ben jelent meg, és Pesti Gébor Újszövetség for
dítását tartalmazza.
Szilády megállapítja, hogy az 1536-os kiadású szö
veget Pesti Erazmusból fordította, . s ebben egyezik
Komjátival, akiről nem sokkal rógobben még azt gon
dolta, hogy a Vulgata alapján dolgozott - így hót a
végső következtetés szerint - mindketten erazmisták.
Aztán két év múlva, amikor kiadja a reformáció esz
méit magyar nyelven hirdető első nagyhatású prédiká
tor, Dévai Píré Mátyás hittani kézikönyvét. A tíz parancsolatnak
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magyarázat.ját, ismét újabb lehetősé

ge nyílik az életrajz markánsabb kiemelésére: megírja
Dévai 1536-os nürnbergi, 1537-os wittenbergi majd
krakkói tartózkodása történetét, a kötet Vietoris-féle
kiadásának körülményeit, és az 1538-as hazajövetelét.
A Magyarázatokhoz csatolja még az Országos Levéltár
kilenc, addig kiadatlan Dévai-levelét is.
Ugyanezt az eljárást követi az ehhez a sorozathoz
csak közvetve kapcsolódó két időskori kiadásában: az
l91o-ben megjelent Sermones dominicales és az 1913-as
Péchi Simon Psalterluma előszavában is. Do egyéb olyan
dolgozatában is ezzel a módszerrel ól, amelyek nem
ebben a fakszimile-sorozatban jelentek meg, hanem
folyóiratokban, a 9o-es évek során.
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Az egyik terjedelmesebb tanulmánya Ráskai Gáspár
1552-ben irt Egy szép história az vitéz Franciscórul
és az ő feleségéről című művéhez fűződik, az alig
hZ
megindult Irodalomtörténeti Közleményekben jelent meg.
A "fölötte hézagos adatokból" itt sem lehetett részlo^©\£őn megrajzolni a széphistória szerzője életét,
de a korszakot jól ismerő Szilády a csekély támpon
tok alapján is rekonstruálja a nagy múltú Ráskai fa
mília XVI. századi sarjának pályafutását és igen ele
venen mutatja be az egyéniségére legjellemzőbb vo
násokat : az elégedetlenkedő északi bányavárosok lázadá
sát kemény kézzel elfojtó temesi főispán

ő, aki a

mohácsi ütközetben, majd a budai várostromban a ki
rályáért vitézkedő katona is, és az eszközökben a
kor erkölcse szerint nem válogató, erőszakos vagyon
foglaló főnemes is egyszemélyben, akinek az élete min
dig kockán forgott, ezért értéket semminek sem tulajdonított. A "csatákon edzett
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katona" nőtle-

nül élte le az életét, s egyedül "a testvéri, rokoni
szeretet volt az a legszelídebb érzés, melyet szívébői nem zárt ki". A Francisco megírásának idején már
a magas állami hivatalából is visszavonult az egyik
rokona olsólindvai birtokéra.
Az éne-к adott alkalomra keletkezett - mondja Szilá
dy

a rokon Bánffy családot és születendő gyerme-

ш
küket köszöntötte vole a szerző, akik a verses megemlókozóst azzal viszonozták, hogy az újszülöttet az 6
nevére Gáspárnak kcreszteltettók• Szilády úgy fogja
fel, hogy a mű egyúttal visszaemlékezés is, és benne
Ráskai ifjúságának mozzanatai is ,tükröződnek, ezért
a szereplőknek családi vonatkozásai is vannak, a
helyszín pedig a hadi és diplomáciai szempontból egy
aránt nevezetes boszniai Zrebernik vára lehetett*
Nem hihető - mondja-, hogy az " egész hietória merő
ben az ő csinálmánya volna", valószínűbb, hogy egy
ismert mondát dolgozott fel benne Ráskai, mert maga
az alaptörténet "ősidőtől fogva majd minden nép köl
tészetében megfogant": a hindu mondákban éppúgy föl
lelhető, mint a görög népdalokban, de elterjedt a
nyugat-európai folklórban és irodalomban is; Goccacció
és Shakespeare is felhasználta. Л mese " egyszerű
természetessége* igazságszolgáltatása oly világos,az
élettel s erkölcsi érzülettel annyira megegyez, hogy
elterjedésén
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nem lehet csodálkozni."

összeveti az olasz, német, francia változatokat a
magyarral, mert úgy vélekedik, hogyha közös tárgy
ily átszűrt anyagával szemben nagy tér marad az alakitóképesaég, nemzeti ízlés és észjárás működése
számára." Ezért összehasoniító motívumvizsgálatot
végez, és ennek eredményeként azt állapítja meg,hogy

egy " Ráskai által egészen ь ügyesen magyarrá öltöz
tetett“ meséről van szó. Az asszonyi hűségről szóló
példázat magvát jelentő legfontosabb motívumról, a
férfivá öltözött nő motívumáról úgy vélekedik, hogy e
mi hagyományainkban általában nem szerepel, éspedig
azért, mert nem fér össze a magyarság erkölcsi karak
terével: ** Kitűnni, fényleni, pompázni tehetsegünk
fölött is szeretünk, de az alakoskodásra se hajlamunk,
se tehetségünk. A férfi mint férfi, a nő mint nő szok
ta teljesíteni kötelességét nehéz körülmények között
is. A jogok, melyeket a magyar nő mindig élvezett,rá
nézve a hivatás komoly és önérzetes fölfogásának vál
tak forrásává, snnemének e megtagadása nélkül tudott
ha kellett, erős is, kitartó is lenni. Ez az önérzet
egyfelől, másrészről az a tisztelet, amelyben tarta
tott, nem engedte meg neki azt, hogy hivatásával el
lenkező helyzetben vagy alakban esetleg nevetség vagy
éppen gúny tárgyává lehessen. Ezt érezhette Ráskai,
amikor Lőrén férfi-alakját a nőiség észrevehető kínőiesével rajzolta.“
Ismét a szerzői felfogás érdemel figyelmet, mert
szemléletes adalék ez a részlet is Szilády emberesz
ményéhez és nemzeti erkölcsi ideáljához.
A dolgozat további részében összeveti Lorán alak
ját egy másik korabeli széphistória női szereplőjével,

/m
a Bála királyról ós Bankó lányáról szóló énekkel,
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Kiolyet horvátból fordított az ismeretlen szerző. Fel
ismerhető rokonságot lát a női szereplők jelleme kö
zött, ezért úgy ítéli meg, hogy a Franciscc-ncsét
" ebben az alakjában magyar és szláv érintkezés hoz
hatta létre, melynek nemcsak egyszerű énekbe fogla
lása, hanem színezése körül is meglehetnek Ráskai
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érdomei."
Végül megállapítja, hogy a Francisco szerzőjére
közvetlenül hatott Istvánfi Pál Voltér és őrizeldisze, és az egyezéseket sorról sorra kimutatja köztük.
Ráskai történetének ^ közvetlen forrását máig nőm
találta meg a tudomány. De bizonyára eredményhez ve
zetne, ha nem a kortárs európai feldolgozásokban ke
resné, hanem az újabb, szemiotikái alapozású motívumkutatások módszereit is hasznosítva,

Szilády útmu

tatását követve a népköltészeti anyag felé fordulna
a kutatás érdeklődése.
Másik ekkori munkája, Л Königsbergi Töredék, akadé
miai felolvasásként hangzott el, ezért az Értesítőben
látott napvilágot lC95-ben.
Ez a dolgozat különleges abból a szempontból, hogy
maradéktalanul sikerült megvalósítania benne egy ko
rábbi elgondolását a régi magyar szövegek kutatásáról:
a nyelv- és irodalomtörténeti szempontok szinkron ér-
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vónyesítósét.
Már az RMKT jegyzeteiben is többször szóvátette, az
V. kötet előszavában pedig kicsit részletesebben ki is
fejtette 1800-ban, hogy " a nyelv- és irodalomtörténet
mivelésének nálunk is együtt tartva kellene haladni”,
mert "ami e tekintetben külön-külön történik, az még
csak párhuzamos működésnek sem mondható" ."Tetézi még
a hazai bajokat,hogy nyelvtudományunk
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irodalmunk

történetével nem-^-lgen köthet belső ismeretséget, viszont ennek művelői, régi irodalmunkat nyelvtudományi
anyagnál egyébnek nem igen tartván, többnyire bibliograrice bánnak el vele." Azaz:"., az irodalomtörténet
munkása
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régi irodalmunkat mindenestől átengedi a

nyelvtudósnak, ez viszont az újabb kort bocsátja amannak korlátlan birtokába.

S ennek az együtt nem haladás

nak a súlyos következményei máris tükröződnek az iro
dalomtörténeti rásban , de a hátrányai látszanak a nyelvtudományban is.
A dolgozat ennek a célkitűzésnek felel meg: szeren
csésen egyesíti magában mindkét tudományág sajátos
nézőpontját. Az ekkor mór a hatvanadik életévét is
meghaladott tudós minden fontos tapasztalata belesűrű
södik. Bár. ő jellemző szerénységgel "némi felvilágo
sító s magyarázó jegyzetekének nevezi a dolgozatot,
igazi értekezés ez a munka műfaji értelemben. Sőt,
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kitűnik a szerkezet arányosságával, az érvelés szabá
lyosságával, az anyagkezelés fölényes biztonságával,
a hipotézisek indokoltságával, legfőképp pedig azzal,
hogy a téma és a választott módszer igen szerencsésen
- azt lehetne mondani :funkcionálisan - megfelel egy
másnak. Minta -darab: a megcsináltság szempontjából
is, és a példaadás jelentésében is - nem véletlenül
kapott helyet a korabeli irodalomtörténeti kéziköny
vek mindegyikében.
Ez а XIV. századi nyelvemlékünk egy latin kódex
kötéstáblájából került elő 1363-ban, s az első meg
fejtője, Toldy Ferenc nevezte el a lelőhelyről /Kö
nigsberg ma Kalinyingrád a Szovjetunióban/. Amikor
1394-ben felveszítették a kötéstáblákat, még újabb
öt hártyalapot találtak, közülük négy magyar, egy pe
dig latin szöveget tartalmaz. A könyvkötés céljára
felvágott eredeti kódex szalagjainak megfelelő őszszeillesztésével az elhalványult írású szöveg hu
szonegy sora olvashatóvá válik, a többi pedig tar
talmában rekonstruálható - Szilády dolgozata különö
sen ebbon a vonatkozásban hozott újdonságot Nagy Gyu
la munkájához képest is, aki ugyancsak 1395-ben tett
kísérletet az értelmezésre - mert e mondat- és szótöredékes sorvégek is beszédesek Szilády számára,
ugyanis a megközelítése nem nyelvtudományi, hanem
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inkább tárgytörténetinek volna nevezhető Németh G.
3éla szóhasználata alapján. Irodalmi szövegként kezel
te, e ez RMKT-ban alkalmazott gyakorlatáhcz hasonlóan,
az ismert magyar éc európai kódexirodalomra támasz
kodva vizsgálta a Töredéket.
A kilenc sornyi főszövegről mar Tcldy megállapította,
hogy egy Szűz Mária anyaságáról szóló elmélkedés vége.
S mivel a szalagok előlapja a Gábriel arkangyalhoz
szőlő isteni küldetést és az Ave Maria kezdetét, a
hátlapja az " Ara coeli" legenda részletét tartalmaz
za Szilády észrevételei szerint, a latin szöveg pedig
az angyalokról, mint szolgálatra teremtett lelkekről
beszél, a szerző ágy látja, hogy az egész egy atlnunciáció-ü.nncpi elmélkedés, s ilyen minőségében egy XIV.
századi magyar vagy magyar-latin Marielc-töredék. Fel
tevésében megerősíti a Oaccbus de Voraginc és Bernardirsus do Buotis hasonló munkáival történő összevetés,
do őt a szöveg közvetlen forrása is érdelei!.Sár a
" ezószerint megfelelő eredetije'' egyik elbeszélésnek
sem ismert, a tartalmi azonosság miatt több magyar
kódexszel is összehasonlítható. Szilády különösen a
Tihanyitjtclál ja alkalmasnak erre, mert már a Pelbártdolgozetábon úgy gondolta, hegy ez a Stellárium egyik
részletének fordítása. ügy vélekedik, hogy Augustinus
egyelőre meg ismeretlen müve, a Vita Mariae Virginte
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wo'erica alapján a középkorban keletkezett egy olyan
gyűjtömény, amely a Mária-legendakör egészét felölel
te - ez lehet a Fölbárt által említett "longa legen
da" - ebből woritettok a középkori szerzők, з az így
készült marialék egyike szolgált alapul a Töredék
" Önálló felfogással készült" fordításához is.
Párhuzamok segítségével adja meg az "elöl-végül cson
ka sorok" olvasatát. Olyan nyelvészeti igényű analó
giákkal, amelyek hite szerint a szöveg " leghomályooabb részletét is megfejtik". Ehhez jó támpontot ta
lál az " Ara cooli"- legendát tartalmazó Debreceni
kódexben is.
Végül megállapítja, hogy a Töredék, bár ritmikusnak
tetsző sorokat is tartalmaz, mégsem valószínű, hogy
verses formájú, hanem inkább az Atfgustinus teremtette
emelkedett elbeszélő stílus "csilláma szűrődik ót a
ЙЗ
magyar szövegen is." A dunántúli nyelvjárás sajátos
ságait fedezi fel benne, ezért a kiejtésre vonatkozó
utasításait ennek megfelelően adja meg.
Ez a felolvasása is sikert aratott. 3ór egyik-másik
szómagyarázata, mint pl. a látókő vagy a midlés ké
sőbbi vitákra adott okot, a szöveg nyelvjárási hova
tartozása is bizonytalan a mai tudásunk szerint, de
a tematikai és műfaji történetükre vonatkozó megálla
pításai érvényesek.

Persze, nemcsak az időtálló felismerések miatt ér
tékesek ezek a dolgozatok, liánom azért is, mert a kor
magyar filológiai színvonalát képviselik, üolentősé
güket a kortársak is felismerték; látták, íiogy Sziláciy
azok közül való, akikkel új korszak kezdődik a Toidy
Ferenc utáni magyar filológia

történetében. Egyikük

például az írta róla: munkái legnagyobb újdonsága az,
hogy nála

"a kiadás » » • mint öncélú tudományos munkái-

kodás lép föl". Hogy "vole jelenik meg először iro
dalmi kiadásaink történetében a filológiai pontosság
és akribia". Hogy "kéziratok becsének megállapítása,
szövegek helyreállítása, minden rendbeli adatok fel
kutatása, egosz alakok és szellemi körök rekonstruk
ciója ritkán történt több tudással, szívósabb kitarfással és nagyobb eredményekkel, mint nála".
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Ebből a filológusi szemléletből, - amelyet a történel
mi, néprajzi és nyelvészeti képzettsége még hatékonyab
bá tett - fakadt a szenvedélyes adatgyűjtés és elmé
lyült részletkutatás iránti igénye, és természetesen
ez az alapja az ő irodalomtörténeti felismeréseinek
is. Ezért találta korszerűnek az 1880-90-es évek po
zitivista szellemben megújuló, a korábbihoz képest
erősön specializálódott tudományossága, annak elle
nére is, hogy Sziládynak úgyszólván semmi köze nem
volt a pozitivizmus filozófiájához. Do mint szemlélet,
mint a szaktudományokat ebben az időben már egyre job
ban átitató módszer áttételesen, közvetve, akarva-akaratlanul is hatással volt rá, annál is inkább, mert alkati
hajlamaival is találkozott.
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A kor követelményeinek megfeMően szakosodott az ő
kutatási területe is. Szerencsésen ismerte fel, hogy
nincs már mód Toldy Ferenc tipusú tudóssá válni, aki
értő kutatója lehetett még a teljes magyar irodalomtörténetnek: ő a XV.-XVI. század irodalmára specia
lizálódott.
A szakosodása irányát a korszak iránti érdeklődése
magyarázza. "Egyebet sem csinálok, mint magyar iroda
lomtörténetet, egyszer csak azon veszem észre magamat,
ТА

hogy egészen ilyenné leszek." - irta az öccsének még
1877-ben, amikor még éppen hogy csak túljutott a
puszta kíváncsiság keltette érdeklődés első fokán, és
elkezdett elmélyülni a kutatásban. Namar megtapasztal
ta, hogy " rengeteg sok csinálnivaló van itt. Nem tu
dok olyanhoz nyúlni, ami már ki volna meritve." - ír
ta ugyanott, s ez a felismerés még határozottabbá
tette

kutatói ambícióit.

A régi irodalom iránti vonzalmat azonban még a szá
zadközép romantikus közópkorcentrikus szellemisége
alakította ki benne. Az 185o-6o-as évek politikait

történelmi eseményekben gyökerező okoknál fogva ez a
korszak igen érzékenyen reagált a Mohács utáni Magyarország nemzeti fennmaradását veszélyeztető válságokra,
és alkotói szinten is mélyen átélte a sors hányatta
tásainak kitett, nagy megalkuvásokra kényszerülő
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emberi lélek vergődését. Szilátíy dolgozatainak több
sége közvetlenül ehhez a korszakhoz kapcsolódik. Ah
Az idézett részletből jól nyomon követhető, hogy az
omboreozménye is azt az ideált közvetíti,amelyet a
Világos utáni katasztrófával a háta mögött - az lG5o6o-as óvek irodalomtörténete fogalmazott meg és népsze
rűsített, mert szeretett volna követhető példát látni
benne. Szilády eszménye is ez: a szorító körülmények
kel szembeszállni merő bátor ember, akinek a faj- és
nomzetszeretet a legjellemzőbb vonása, aki számára a
legnagyobb érték

a nemzeti célokkal való azonosulás.

Szilárd jellemű, hitében ós erkölcsében erős, akit
nem misztikus képzelgések irányítanak, hanem a racio
nalitás kormányoz, de akit mindig mély érzelmek ós
visszafogott indulatok hevítenek. Aki a nemzeti ka
tasztrófa tudatával ól ugyan, de akinek a döntéseit
ez mégsem teszi bizonytalanná, mert a nemzeti hagyo
mányokban biztos fogódzót talál. Nagyszerű szellemi
képességekkel rendelkező tanult'értelmiségi, de aki
a paraszti ós kisnemesí néppel, bennük a magyarság
egészével sorsközösséget tud vállalni, s ez a törek
vés határozza meg az ízlését és kulturális céljait
is. Minden tettét komolyság ós méltóság jellemez,
ezért nem túlzón, de azért észrevehetően heroikus.
Az arcvonásain»' felsejlik még a keletiség.

Ez a nemzet ka raktarológiai felfogás tükröződik az
irodalomtörténeti dolgozataiban erőteljesen kiemelt
sors-, ólet-, pálya- és jollemra jzaiban, s nyilvánt'alóan ez a legfőbb tényezője - a kétségbevonhatatlan
szakmai erények mellett - annak az általános sikernek
és meleg fogadtatásnak, amely a megjelenésüket kísér
te, amely még a kiadót, Pfeiffer Ferdinándoí is meg
lepte, ás magát Sziládyt is csodálkozásra késztette,
és új munkára ösztönözte.

A harmadik ok pedig az

volt, hogy a történelem- és nyelvtudomány eredményei
a szakmai körök érdeklődését meghaladó, a nagyközön
ségre is kiterjedő várakozást keltettek az 187o-0o-as
években a régi irodalmi emlékek iránt is. Igaz, ez a
divatszerűnek mondható érdeklődés a 9o-os évek dere
kára jócskán megcsappant - maga Szilády is többször
kesereg

imiatta, mert úgy érzi, minden igyekezete

ellenére sem sikerült megszerettetnie a nagyközönség
gel a régi poétákat - do ekkorra mór jelentősen megnővekedett annak a kiegyezés után képzett értelmiségi
rétegnek a száma, amely a szakmai felkészültségénél
fogva igényelte a régi magyar irodalmat.
Ezek a dolgozatok formai szempontból élesen elkü
lönülnek a szöveggondozásoktól, és funkciójuknál fog
va az alkalomszerűség hatását keltik: a kötetek cél
jának megfelelő elő-jvagy utószók, vagy az RMKT jegy-
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zetei között található testesebb tanulmányok, és csak
ritkán önálló értekezések. Mégis, ezek a tartóoszlo
pai annak a szintóziskoncepciónak, amely Sziladyból
son hiányzott, noha ő maga sohasem vállalkozott az
összefoglalásra.
Elég csak kronológiai rendbe rakni őket, hozzájuk
rendezni az RMKT- és Itk-beli dolgozatait, hogy az
olvasó már-már teljesnek mondható áttekintést kapjon
a magyar kódexirodalomról és a reformáció koráról. Az
a benyomása támad, mintha csak egy képeskönyvet lapoz
na, amelyben nem a történeti folyamat kidomborítására
esik a hangsúly, hanem az egyes művekre és az alko
tóit személyére, akik nemcsak kontúrosan, hanem szem
betűnően árnyaltan, sőt, egyenesen színesen vannak
megrajzolva, azt bizonyítva, hogy - Szilády szavaival
szólva - van elég festék a szerző palettáján, és azt
a hitet keltve az olvasóban, hogy a magyar művelődés
nek ezek a korszakai is éppolyan gazdagok szellemi
irodalmi értékekben, mint a jobban ismert későubi szá
zadok. Hogy töbu olyan alkotó van köztük, aki a maga
korában Európára hatni tudó személyiség volt, de a
náluk kisebbek is benne éltek az európaiság áramáoan
a tanuitsúguk révén. A hozzájuk képest szerényebb iro
dalmi teljesítményt nyújtók sem kevésbé fontosak nemzeti szempontból.
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Ebben a fiktív régi magyar irodalmi képeskönyvben
nagyon körültekintően mérlegelt egy-egy írói élet
mű súlya, s pontosan kijelölt helye van a kortársak
között - ezért kisebb és nagyobb, de egyformán éle
sen megrajzolt portrékat lát a képzelet, akik között
helyet kapnak a főúri mecénások éppúgy, mint a szol
gálatukban álló könyvnyomtatók, vagy papok, mesterek,
deákok és prókátorok, szenátorok, bírók és tisztvi
selők - mindenki, akinek a korabeli művelődéshez csak
köze volt. Mindenki, akit hiányolt Beöthy Zsolt híres
millenniumi irodalomtörténetéből, amelynek egyik dol
gozótársa volt ő is, és Kistüköréből. így is marad
benne sok üresen hagyott oldal a majd csak később fel
tárt dokumentumok alapján megrajzoihato arcképek szá
mára •
Ebben az értelemben vett teljességgel foglalta vol
na össze a későbbi korok irodalmát is, amint a Kis
tükörről írt recenziójából látszik, do különösen jelen
tős szerepet tulajdonított volna benne azoknak az al
kotóknak, akik a " nemzeti érzületet" fejezik ki. így
például Lévay üózsefnek. Bár a kortársakat ő nem sze
repeltette volna benne, mert nem tartotta irodalomtör
téneti mércével mérhetőnok még a hiányzó időbeli táv
lat miatt. Véleménye szerint ugyanis a " legeslegújabb
kor л

• •

az irodalomtörténetirásnak csak a mezsgyéjével

гг
határos
Természetesen az irodalomtörténeti folvasat mibenlé
téről is határozott elgondolása volt; az anyag felgyüjtés. után kíné J. n czé nemzeti elv, és nem az idegen min
*

’

ták divatos másolása, mini azt a fiatalabb szakemberckncl tapasztalta, akik szinte- ” a ma helyesnek tar
tott elméletek dirsb-darabjsiból” építkeznek, és azt
keresik, hogy " mit hol lehet csalhatatlanságot köveГЗ
telő Ítéletképpen kimondva alkalmazni.“
Ez. felsősorban Riedl Frigyesnek és nemzedékének szól.
De Beöthy összefoglalásával szemben is erős fenntartá
sai voltak: helyénvalónak látta ugyan a nemzeti szem
pont alkalmazását , de- Beöthy gondolkodását sekélyes
nek találta. Nem is irodalomtörténésznek tartotta,
hanem esztétának, de annak sem olyannak, ahogy 6 elkép
zelte- az esztétikát. Az említett recenziójában a
táré уbeli fogyatékosságokon és aránytalanságokon túl
szóvá tette azt is, hogy Beöthy munkáján " az alka
lomszer őség hangján tartott előadások" hagytak nyo
mot, azaz, hogy nem felel meg azoknak a stilisztikai
követelményeknek semfc, amelyet az irodalomtörténet
írás támaszt: hevenyészett és nem műgonddal készült.
Do nem volt ízlése szerint való a dagályos retorika
és túlzó pátosz sem. Ő sajátos, egyéni stílust terem
tett magának, amelytől nem idegen ugyan az emelkedettség.
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do ez mindig kellően visszafogott, ezért inkább erő
teljesnek, nemesen egyszerűnek hat. Gyakran archaizál
és szívesen használ hasonlatokat, Vagy azokból indított
képeket és népnyelv! fordulatokat. Toldy dolgozatai
molló állítva ez a stílus szépen gördülő, sőt könnyed,
a magyar nyelv hajlékonyságát és erejét egyaránt bi
zonyítja, Boöthyóhez viszonyítva nyugodt és tárgyila
gos, de azért mindig átsüt rajta a szerző témához fű
ződő ragaszkodása, rokonszenve. Ez a szuverén alkotótehetségre jellemző eleven stílus az oka, hogy a ta
nulmányai máig élvezetes olvasmányok, з ilyen értelem
ben is a legjobb hagyományaihoz tartoznak a magyar irodalomtörténet-irásnak.
Az összefoglalásra azonban nem került sor. Igaz, csak
idős korában, 1913-ban kapott megbízást egy protestáns
íj-

irodalomtörténet megírására, az igazi ok azonban mégsem
ez lehetett, hanem inkább az, hogy szemlélete fölött
eljárt az idő: a romantikus nemzetjellomían vált ide
jétmúlttá és szintézisre alkalmatlanná.
A kilencvenes évek elején-derókán azonban még meg
határozó szerepű volt az о népies- liberális történelcnfolfogás, bár a polgáriasultabb-városiasabb szem
léletet képviselő törekvések is egyre hatékonyabban
megszerveződtek és tömörültek cgy-egy folyóirat körül.
Ekkor, 1891-ben indult meg a magyar irodalomtudomány
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első rendszeres és máig legfontosabb szakfolyóirata,
az Irodalomtörténeti Közlemények,amelyet az Akadémia
Irodalomtörténeti Bizottsága alapított az előző esz
tendőben, Különösen Gyulai Pál, Heinrich Gusztáv, Szász
Károly és Szilády Áron bábáskodott körülötte - őket
említi Ballagi is a kibuktatói között, A szerkesztést
"mint erre úgy egyénileg mint előadói tiszténél fogva
legilletékesebb tagjára", Szilédyra bízták, de ő gát
ló tényezőkre, köztük az egészségi állapotára hivat
kozva a •§& nevfisegyetemes történészt, Ballagi Aladárt
ajánlotta maga helyett, Ballagi látványos bukása után
azonban 1893-ban átvette a szerkesztést, s egészen
1913-ig ő jegyezte a lapot,
A szakértelme, a hozzáértése révén vált szerkesztő
vé, az ő tudományos céljai és felfogása alakította
ki, és adta meg a folyóirat karakterét, érvényesen
még jóval a nyugalomba vonulása utáni évekre is, A
szerkesztési teendőkben kitűnő munkatársra talált
Heinrich Gusztáv személyében.
Bár a lap programnyilatkozatot nem tett közzé, már
az első Szilády neve alatt megjelent szómból látszik,
hogy két testesebb fő-részből áll: az £lsö fele "fel
dolgozott cikkeket", azaz tanulmányokat, a második
pedig Adattár címen szövegközléseket tartalmaz. Ezek
hez kapcsolódik egy rövidebb terjedelmű, a közvetlen
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aktualitásokkal foglalkozó rósz könyvismertetésekkel,
bírálatokkal со szerkesztői glosszakkal.
Do kitűnik az is, hogy a tanulmányok fűként a köze
lebbi, a XVII-XVIII, századi irodalmat dolgozzák fel,
az adattár pedig inkább a régiből közöl emlékeket. A
későbbiek folyamán ez annyiban módosult, hogy a munka
társak megszervezése után szinte a lap egésze a XV-XVII •
századi művelődés kutatására és népszerűsítésére állt
be, a szerkesztői igényeknek megfelelően, aki Heinrich
Gusztávval jó egyetértésben, újabb lehetőséget látott
benne, hogy a régi irodaimat megkedveltein! akaró ki
adványok sorába illessze a lapot. De a dokunenturafel
térés ós kiadás szorgalmazására nézve is megvalósulha
tott a régi szándéka, mert a nejedéiként i megjelenés a
könyvsorozatoknál nagyobb lehetőséget és frissességet
biztosított. S főként: sokkal hatékonyabban felelt meg
annak az elgondolásnak, hogy ezt a róozletkutató és
adatfeltáró munkát a még ekkor is szűkös létszámú aka
démikus! és egyetemi kutatói réteg helyett kiterjesszék
a jól képzett gimnáziumi tanárságra, «Üteá3 egyúttal a
lap olvasótáborának zömét is képezte. Bizonyára ez az
oka, hogy nagy nevek ritkán fordulnak elő benne, hogy
a régi Itк - Németh G. Béla találó szóhasználatával a " névtelenek folyóirata" lett.
Maga Szilád'/ keveset írt bole. Mindössze egyetlen
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nagyobbnak mondható tanulmányát, a Ráskai-dolgozstát
tette itt közzé, ezt is rögtön az első számban, de ez
io az RMKT VI, kötetéből vett mutatványként szerepel,
A többi hosszabb-rövidebb szövegközlés, mint a Balassi
Bálint életéhez /1893 /, az Ihász névtelené /1393 /,
a Faoguillus és a Cantio Apologica /1397 / vagy a
Kódexeink forrásai, Szent Oeromos beszéde Nagyboldog
asszony napjára a Döbrentei- kódexből /1397 /, vagy a
névtelenül Vegyes följegyzések címmel 1893-ban kiadott Had"
rövid verstöredék.
A századfordulóig hat könyvismertetése jelent meg,
kettő ebből is az első évfolyamban. Természetesen szi
gorúan szakmai, azaz nyelv- és irodalomtörténeti illet
ve filológiai munkák a méltatott-bírált kötetek, Érdemos egy pillantást vetni rájuk, mert árnyalják Szilády
tudósi és szerkesztői arcképét egyaránt,
A sort Dankó üózssf Vetus hynnariua ecclosiasticum
Г4
1 lenge riae • • * című kötetének méltatása nyitja meg, Hän
den tekintetben Szilády szíve szerint való a tudós szer
ző munkája, hiszen egy ilyen összefoglalás kiáltó szük
ségességét már tizenöt évvel korábban, az RMKT első
kötetében hirdette. De főként a feldolgozás módját ér
tékeli nagyra, hogy Dankó nem a könnyebb végén fogta
meg a dolgot, hagy a régi egyházi költészet magyar és
latin himnuszaiból adjon közre egy gyűjtöményt,hanem
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az volt a célja, hogy " azok forrásait lehetőleg hiány
talanul sorolja fel és írja le, ezek tartalmát megismer*
tesso, holléteikről számot adjon," s így ” kalauzolja
azokat, akik hajlandók ennek a félig sem ismert ren
getegnek az átkutatására". Nagyra értékeli a csak "kö
szönetét és hálát érdemlő szerzőnek" azt a törekvését
is, hogy a szemelvénygyűjteményét kevésbé ismert vagy
teljesen ismeretlen anyagból állította össze, ehhez
azonban fűz néhány kritikai megjegyzést. Mindemellett
olyan munkának tartja, amelyek " mindig hasznát fog
juk vonni, s ennélfogva azután is gyakran kell róla
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szólnunk".
De figyelmet érdemel a recenzió zárása is, amelyben
a cikk terjedelme miatt mentegetőzik a szerző. Ebből
ugyanis kiderül, hogy a kötet közvetlenül a szám nyom
tatása közben /" о füzet utolsó íve nyomása előtt"/
került forgalomba, do - mondja Szilády- " nem akartuk
azt a mulasztást elkövetni, hogy csak a következő fü
zet hozzon hírt megjelenéséről •"
Ez a gyors reagálási szándék mindvégig jellemzi az
Itk. kritikai rovatát, Szilády könyvismertetéseit is.
Nemcsak azt tükrözi, hogy a szerkesztő valóban aktu
ális, naprakész anyagot akart kínálni az olvasónak,
azaz hogy felismerte a kritika olvasót orientáló,tu
datformáló szerepét, hanem azt is, hogy Szilády tisz-
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tában volt a tudományos életben betöltött funkciójá
val is: tudta, hogy a kritika nem csupán a tudományos
disputa egyik fajtája lehet, hanem felismerte benne
az időfaktor szerepét is, hogy ez önmagában is óri
ási értékteremtő erő.
A kritikai rovat egyik feladatát úgy határozta meg
az Akadémiai Osztályközleraényekben közzétett határo
zat, hogy az itthoni irodalomtörténeti munkák mellett
kisérje figyelemmel a hazai tárgyú külföldi szakiro
dalmat is^
Maga Szilády is példát ad erre már az első évfolyam
ban :3osef AschbachSbécsi egyetem történetét feldolgo
zó műve III. kötetéhez - amely csak a szerző halála
után jelent meg, és a humanizmus korét tárgyalja, ér
tékes adatokat tartalmaz a Mátyás és Oagelló-kor ma
gyar tudományos mozgalmaira nézve is - a tanítványai,
Wenzel Hartl és Kari Schrauf dokumentumgyűjteményt
Со

szerkesztettek. A magyar kutatás szempontjából ennek
a munkának még nagyobb a jelentősége mint a már fel
dolgozott történeti összefoglalásnak. Szilády kieme
li az anyag magyar vonatkozását / Aicholz, aki Nédasdy Tamás nádort gyógyította Bécsben^' Dohannes
Alexander Brassicanus, oki Mátyás budai könyvtárában
is megfordult, Pesti Gábor tanítója volt, s üanus
Pannonius több mint háromszáz kéziratát kapta ezért

Ah
tőle; a testvére, Ludovicus, aki Oláh Miklóssal állt
kapcsolatban; Petrus Canisius, akinek Telcgdi, majd
Vásárhelyi Gergely fordította először magyarra a ka
tekizmusát/, dicséri a szerzők "tárgyszerű s szószaporítást kerülő előadását", " minden irányban tájé
kozott alaposságukat", c adataik és idézeteik sűrű
tömegét, amely

“egész kincses tárház". Végül arra

hívja fel a figyelmet, hogy Schrauf, akivel az Iro
dalomtörténeti Bizottság munkakapcsolatban áll, az
elmúlt évben közzétett Magyarországi tanulók a bo
csi egyetemen című munkája után hamarosan megírja a
krakkói magyar diákokról szóló dolgozatát is, s ez
zel a bizottság egyik igen jelentős vállalkozása,a
Magyarországi Tanulók a Külföldön című sorozat har
madik kötete jelenik majd meg.
1095-ben Zolnay Gyula összefoglaló gyűjteményéről,
a hasonmás kiadásban megjelent Nyelvemlékeink a könyv
nyomtatás koráig című munkájárói írt részletező kriG'l
• :
tikót. Elismerést és kifogást elegyítő írás ez, a
tárgyhoz illő komoly hangnemben. A kiadványt " jó
gondolat nagyrészben sikerült megvalósításának" tart
ja, amely " eredményére nézve afféle nílusi kiöntés,
amely feltétlen termékenyít". Л " buján tenyésző képcs kiadások о • • Icgértékcsobbikc", főként azért, mert
" együtt található benne mindaz, amit eddig százfclé
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kereshetett az érdeklődő.” Er-énye

az is, hogy az

egyszerű megemlítésnél mindegyik nyelvemlékünk na
gyobb figyelemben részesült, ha az ” értékbeli kü
lönbségénél meg a tér mennyiségénél fogva nem egy
arányban jutott is
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a magyarázatból.” Helyreigar

zitja a szerzőt, hogy a Nyelvtörténeti Szótárba va
lójában miért is nem kerültek be az Árpád-kori ok
levelek magyar szevai, nem в szakemberek hiányán
múlott - mondja -, hanem Simonyiék állásfoglalásán,
akik úgy gondolkodtak a kérdésről, hogy kevés és
bizonytalan írású, kétes értelmű anyag ez, és külö
nösen a második fejezethez, a magánhangzótörtónetet
is érintő , olvasat kérdéseihez fűz szakszerű meg
jegyzéseket és a kódexekben előforduló variánsok
alapján kiigazításokat. A bibliográfiát szintén ki
egészíti, végül a Nyírkállai-glosszák újabb kutatását
elősegítő céllal két adalékot csatol a dolgozathoz.
Beöthy Zsolt Kistükréről ironikus hangvételű kri
tikát írt 1896-ban, viszont egyértelmű elismeréssel
fogadta Heinrich Gusztáv Régi Magyar Könyvtárának
egyszerre megjelent négy füzetét: A székelyek Er
délyben, a Pálos iskoladrámák, a Csíksomlyói nagy
pénteki misztériumok éc a Heltai aesopusi meséi
(cl

című köteteket.

A legmelegebb hangon azonban Szily Kálmán össze-
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ez

gyűjtött dolgozatéit ünnepelte 189S~ben. A szerző а
Természettudományi Társaság titkára és ennek folyó“
irata, a Közlemények szerkesztője, aki olcvülhetotlen érdemeket szerzett a magyar természettudományos
szaknyelv kialakításában is. Szilády is korszakos
alkotásnak minősíti Szily teljesítményét a indít szá
zadi nyelvújítási kísérletekhez viszonyítva, mert
Dugát Pál "borzasztó vívmánya", a "nemzeti nyelv ször
nyű diadala" után felismerte, hogy " azzal a műnyelv
vel és azzal a stílussal, melyen akkori természet
tudósaink szoktak írni, az olvasóközönségben érdek
lődést kelteni nőm lehet", mert "műnyelvünk teljesen
érthetetlen, stílusunk pedig magyarázhatatlan volt."
Szily jól látta meg, hogy a roform egyetlen helyes
útja csak " nyelvtörténeti vizsgálódás útján eszkö
zölhető". Ez azt jelenti, hogy az irodalmi ós nyelvi
emlékekből előkeresett szép régi magyar elnevezése
ket keltette újólag életre. De ezt is nagyon körül
tekintően és igen óvatosan tette - mondja Szilády - ,
mert bár tudta, hogy például a Zsigmond-kori madár
nevek - bese, luptán, torontói, zabálló, zongor közül az első megtalálható a dordánszky-kódoxben, még
sem javasolta azonnal a használatát, hanem " bevárta,
hogy a szlavóniai tájszólásból kerüljön elő a kánya
emez ősneve, amely mint vezetéknév ma is több helyen
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ismeretes." Ez az óvatosság jelenti Szily bölcsessé
gét, és munkája elévülhetetlen érdemét, amelyre “Arany
Dános is azt mondaná, hogy ^ szép bokréta lettet ezek
ből az összegyűjtött dolgozatokból a magyar tudományos
ság
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művelődés amaz épületének egyik szegletén,

moly harminc év alatt komoly magyar etilben, a szerző
nek nemcsak tervező, pallérkodó, hanem alap- és fal
rakó munkája hozzájárulásával is emelkedett".
Megvédi az egyik gáncsoskodó-fanyalgó kritikussal
szemben, és egyúttal felhasználja az alkalmat arra
is, hogy új fent ítéletet mondjon "finn uraink" hason
lító nyelvészkedéséről, akiknek az eredményei "mind
untalan szétmállanak", részben azért, mert önmaguk
rombolják le egymás alkotásait, másrészt a"valódi tör
téneti alapon

végzendő munka” fenyegeti őket pusz

tulással .
A szerkesztői közleményeit, jegyzeteit, kezdetben,
tobbé-kevésbé rendszeresen, Vegyes följegyzések cím
mel tette közzé, iQ9G-tól azonban öt éven át az ál
landóvá és híressé lett “Ad vocem" címen publikálta
őket.
Ezek a változatos témájú glosszák, a műfaji alkaimiságából adódóan, legtöbbször hírlapi vagy tudományos
életbéli aktualitásokra reagálnak erősen személyes,
gyakran szenvedélyes, de többnyire csipkelóoő-ironikus

ли
hangnemben.
Irodalmi témájúak a már említett A Régi Magyar
Könyvtár első kötetéről és a Miért oly gyarló kö
zépkori verseléoünk? kezdetűok /1895 /, a Pelbárt

о

/1095 / аз a Supra aggnő /1897 /, а Ва1аззф-аrcképek
/1897 /a Vaoárnapi Újság cikkére reagál, a Revueo de
Revues /1098 / pedig Kent Ignác franciaországi irodalomnépozerűsítő törekvéseire.
A lo; .több meg jegyzésre, é.'ájyiigazi tusra azon'.'an a
Magyar Nyelvőr dolgozatai adnak

okot a szerkesztő-

nek. Balassa Oózsof például a Szabács viadala egyik
sorának olvasatát vitatja az ortográfia alapján,Szilúdy azonban kitart a korábbi nézőpontja mellett:
" Igaza van Balassának - mondja -, hogy a várta szó
nok magának megvolna az értelme, de nincs, vagy nem
volna ennek a sornak, amelyben előfordulását állít
ja." /Szabács viadala, 1895/
A Siíét /1395/ címűben Zolna^ Gyula megjegyzésére
reagál a Nyelvemlékeinkben kifejtett hangtörténeti
elgondoláséval kapcsolatbanraanyelvtörtóneti tények
és adatok ma még nem bizonyítják - mondja -, hogy
a sötét szó eredeti alakja sitit, sitét volt, ellen
ben а XVI. századi levelekben nagyon gyakran közvet
lenül egymás mellett váltakozva fordulnak elő az
igin-ige, fílek-félelem típusú szavak,

лъ
s ez orra figyelmeztet, hogy Zolna^ elhamarkodottan
alkotta meg a maga rendszerét. Oobb volna, ha a nyelv
járásokban keresne választ a kérdésre, azaz a tényszerű
ségek alapján következtetne, s ne fordítva: az"experimentális phonetikán" alapuló képzelgéseihez gyűjtene ada
tokat .
Kifogás alá esik a szőllő ősibb volta a szőlő vál
tozatnál - természetesen ismét indokoltan -, mert a
I» I <1

stob

alak lol9-ig " felkísérhető" az oklevelekben,

ennélfogva nem állja meg a helyét a csuvas sirla /bo
gyó/ szóból való eredeztetés sem. /Szőlő, 1896/
Leggyakrabban mégis Simonyi Zsigmondot, a Nyelvőr
szerkesztőjét veszik célba a kritikák, aki újabban
e szittya szó divatba hozatalával deritgeti a " millen
niumi szivárványos égalját*'. Simonyi olvasata nyilván
valóan téves - mondja Szilády -, és határozottan rámu
tat, hogy Dugonics András alkotta az Etelkájában
- amelyet egyéo fogyatékosságai mellett a " karjeli”
rokonság nepszerűsítése miatt sem tartott nagyon sok
ra

itt fordul elő először, de mivel magának a szer

zőnek sem nyerte asg a tetszését, többet nem is hasz
nálta .
Igaza volt Sziládynak, de ezzel együtt elég hosszan
tartó polémia kerekedett a kérdés körül. Ű maga hét

AV
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glosszát írt közvetlenül a "szittyifikálásról", de
ez egyúttal jó ürügy volt neki más Nyelvőr-beli hiá
nyosságok észrevételezéséhez is /Eloge,Csirikló,Kokonya.Csollák, 1898/ és az Akadémiát érő vádaskodások
elhárítására, /Akadémia, 1097, Tisztesség,Elhibázott
kezdet. Logika, 1898/
Az Itk a szerkesztő és a mentor céljainak és felfo
gásának mogfeblően hatalmas mennyiségű művelődéstör
téneti anyagot tett közzé, megfontolt módszerességgel,
széles körre kiterjedő alkotógárdával igyekezett fel
tárni mindazt, amit irodalomformáló erőnek gondolt,
ami nélkül irodalomtörténeti szintézis elképzelhetet
len, Szilády nemzeti szempontját szerencsésen egészí
tette ki Heinrich egyetemes érdeklődése és erős, szemlóletíleg is megalapozott tárgytörtóneti irányultsá
ga, S mivel szívesen publikált a lapban az a jól meg
szervezett fiatalabb tudósnemzedék is, amelyik az
Egyetemes Philológiai Közlöny munkatársaként az ő keze
alatt sajátította el az összehasonlító forráskutatás
újabb, egzakt módszereit, a lap jó színvonalon tud
ta tartani azt a szakmai igényességet, amely már az
induláskor megmutatkozott Szilády és Heinrich részé
ről. így aztán о Közlöny mellett az Itk-nak is ki
jut abból a tudománytörténeti szerepből, amely ezt
az újabb módszerosoéget bclegyökercztctte a tudó-
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monyunkba.
Heinrich soU segítséget nyújtott Szilódynak a szer
kesztés közvetlen gyakorlásában is. Szükség is volt
re, mert ekkoriban megsokasodtak az egyházi teendői,
és gyakrabban tartózkodott Halason is.
Tagja volt ő is a Károli revízió ügyében lGGö-ban
alakult munkabizottságnak, amelynek az volt a célja,
hegy о sok kiadást megért, erősen romlott bibliai
szövegeket helyreállítsa, és a kor követelményeihez
igazítsa, lC9G-ban megjelent az Ószövetség próbaki
adása, de a teljes csak l9o3-ban látott napvilágot
l9ob-ös évszámmal. Azaz, több mint húsz évig tartó
rendszeres elfoglaltságot jelentett neki ez a munka
is,

bizottság egyik legfelkészültebb tagja volt,

szakavatott bibliakutató. Azzá tette a latin, görög,
ic

héber nyelv ismerete, a kisázsiei kultúrában való
jártassága és természetesen:az elmélyült tájékozott
sága a középkori európai és magyar szellemi életben.
Vonzotta az egyházi közélet is. Török Pál halála
/1CG3/ után a dunamclléki kerület püspökjelölt je
volt ő is, de Szász Károly javára - akivel a fia
talkori tartózkodó viszony után ekkorra már szoros
kapcsolatban állt - visszalépett. Felekezeti érde
kekre hivatkozva meggyőzte őt magát is, hogy vállal
ja cl a püspökséget, sőt a megválasztása érdekében

loo

er

a saját tekintélyét és ismeretségét is felhasználta.

Szász mellett a főjogyzosógot elvállalta. Termesze-*
tosen nem a hivatal adta rang miatt, hanem mert sek
olyan tennivalót látott e toron is, amelyet hatékony
/nemcsak adminisztrálni akaró, hanem dolgozni és buz66
dítani is képes/ vezetéssel megoldhatónak vélt.
Egységes felekezeti koncepció jegyében gondolkodott г
a papság nevelésének megoldásával "-beltartalmú" álta
lános színvonalemelést kívánt elérni, és ezzel együtt
a "valódi tudományos érdekek előmozdítását", hogy a
kálviniznus súlya növekedjék a magyar tudományos élet
egészében. A felfogására legjellemzőbb vonás az lehe
tett, amit Szász erényeként " teológiai álláspontja
korrektségének" nevezett az egyik levelében^ Amit
úgy kell érteni, hogy Szásszal együtt osztoztak abban
a felfogásban, amely a századvégen elterjedőben lévő
újabb teológiai irányzatokkal szemben a hagyományost,
lG5o-Go-as években gyökerező szemléletet védte.
Hivatalánál fogva szerkesztője volt az egyházkorüloti gyűlések jegyzőkönyveinek. 1886-tól tagja a
Református Konvontnck, az I. és II. zsinatnak, emel
lett folyamatosan működő pap Kiskunhalason. Igaz, az
ideje nagyobbik részében tudományos és egyházi veze
tői feladatokat látott el ugyan, s ezalatt a káplán
ja foglalkozott a gyülekezeti teendőkkel, de éven át

1сЧ

összességében ő is végzett annyi lelkószi gyakorisк

s

t о t, ahogy ő nevezte:" papi funciát” - azaz kerósztelt, esketett, temetett, prédikált, stb - araennyi
sei; kollégád ónak talán пега is jutott egy ösztöneiére •
Racionalizmusa és a már-raár aozkézisro hajló puritán
sága miatt idegenkedett minden külsőségtől és lelki
póztól, ezért a papi munkát sora misztikus elhivatott
ságon alapuló fonnkült élethivatásnak tartotta, honéra
a raindennapok világáoan gyökorczö szemlélettel: szol
gálatnak. üe olyan szolgálatnak, amelyet felelősség
tudattal szabad csak végezni. "Pap vagyok - mondta
az egyik országgyűlési beszédében. - Rendeltetésemet
ha magasztosnak пега tekintem is, mindeneset re fontos63
neк, nagy kötelességekkel járónak tartom."
Ez a tudat, ez a felelősségérzés áthatotta a napi
lelkószi gyakorlatát is. A gyülekezet nagyra érté
kelte tudós papja szolgálatait, a birtokosok egy ré
sze azonban - többnyire azok, okik о gimnáziumi ala
pítványi birtokot a Go-as években felosztani, az
lC7Ó-as választások óta pedig a maradványokat kiosz
tani szerették volna , és Szilády politikai közsze
replését is ellenszenvvel figyelték - a papi tevékeny
ségével szemben sen tudott elfogulatlan maradni.
Indulatos hangú, a magánéletére is vonatkozó ízléste
len célzásokkal teli röplapokon támadták / Nyílt szó •

••
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1079, A múlt október
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Sublimus versus
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18С1,,/, még a kerületi közgyűlésen is bepanaszol
ták ugyanazokkal a vádakkal*, amelyeket a politikai
szereplése ollen általában hangoztatni szoktak /Sze
retett atyánkfiái • • • 1077./, és felelőssé tették a
polgárosodással természetszerűen együttjáró jelen
ségek helyi kialakulásáért: szómon kérték rajta
" a hitközöny gyors terjedését, ezzel együtt az er
kölcsi érzet tompulását, a családi és társadalmi élet
T-o
nemes kötelékeinek meglazulását."
De felrótták neki az Eötvös CJózsef-i oktatási tör
vény helyi bevezetését is, ыvA úgymond,

" az egy-

házi adókirovás ódiumától menekülni akarva" - azaz
politikusi népszerűsége védelmében - a felekezeti
iskolákról " lemondani s a községnek általadni sürgős feladatának tartotta."
Méltatlan vád volt ez is, hiszen Sziládyrél a kortáraak is tudták, hogy a halasi oktatásügy önzetlen
védelmezője. Л történelmi távlat meg különösen tisz
tán mutatja о tette jelentőségét, hiszen köztudomású,
hogy a reformot országos méretekben csak nagyon las
san, gyakran csak felemás módon, mindenütt a konzer
vatív' szemlélet ellenállásába ütközve, nehéz konflik
tusok órán sikerült bevezetni. Halas város ekkor éppen Szilády igyekezete folytán - feltűnően gyorsan

tol

reagált erre a korszakos kihívásra, és az elsők kö
zött valósította meg a modern iskoláztatási elveket*/
Гг

V. .

ti c h lyi te vekenységének egyik len fontosabb

célja a gimnázium tárgyi és személyi feltételeinek
biztosítása

és a szintvonal fokozatos emelése volt.

Mer. lehetett konfliktusok nélkül érvényt szerezni
ennek sem, mert a pákái pereskedések velejárójaként
ellentétbe került a városi vezetők egy' részével.
Ezért, bár lC7G-ban tervbe vették már egy új, kor
szerű gimnázium felépítését, a városi tanács csak
pereskedés után, ICCl-ben biztosította a megfelelő
területet, az akkor piactérnek használt régi teraeennak ellenére is,
tőr,Yhogy a tanulói létszám fokozatos emelkedése és
"ycrcprdása miatt mór tarthatatlanná
vélte!; a körülményei; a templom melletti róni épü
letien /те kisegítő iskola/, hogy az új középisko
lai törvény alapján már 1830-ban kilátásba helyez
tél. a gimnázium bezáratását.*.© ezt megelőzendő, az
egyház mér ugyanebben az évben elkezdte a téglaégo-

téct?
iCOl-Ch-b; r. mégis felépült az új gimnázium, nagy
részt állami támogatásból, részben pedig közadskozácbél. Az cf.étkezés túllépte a tervezett költségvetést, az adományok összege is a várakozás alatt
maradt, őzért az egyháztanács bankkölcsönöket vett
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fel, kénytelen volt átmenetileg az alapítványokat is
felhasználni, ás progresszív adó bevezetősót határoz
ta el. Különösen az adóemelés miatt tiltakoztak a va
gyonosabb hívok, ezért a gimnázium államosítását kér
ték, sőt, néhányan elhagyták az egyházat, оз felekezetnélkülivó váltak. Ugyanakkor az építkezés miatt
perbo fogták Sziládyt, a főgondnok Péter Dánost és
a pénztárnok Gyenizse Antalt, s csak 19o0-ban - mi
után igazolták az alapítványok .jogos felhasználását szüntették meg ellenük az eljárást.
Ezek a konfliktusok nem is annyira a személyes moz
zanatok miatt érdemelnek figyelmet, hanem főként azért,
mert a halasi gimnázium múlt századi történetének
kuicshelyzetére világítanak rá. Mert ahogy a kulturá
lódóé egészét, a gimnázium helyzetét is az határozta
meg az 1ö5o-qo évektől a századfordulóig, hogy a vál
tozó körülmények ellenére, viszonylag mindig szűk
volt az a felvilágosultabb, polgáriasultabb tudatú
paraszti, polgári és értelmiségi réteg, amely a maga
érdekeinek ős céljainak az érvényesítéséhez igazán
igényelte a gimnáziumi képzettséget. Ezt tükrözik
azok az erkölcsi érzelmi tünetek is, amelyele azt a
néhány értelmiségit jellemzik, akika helyi oktatás
gondját a mágiáénak vallottak; úgy érezték, hogy min
dig csak nagy crőfeczítósek árán - nem túlzás azt

tor

mondani; küzdelmesen

tudtak biztosítani a működte

téshez szükséges föltételeket. Dg Így volt 02 32
alapítványtevők őseiében is; ok mindig nagy áldozatvállalásnak érezték a tettüket - méltán, mert a kö
rülményekből adódóan az is volt,
így iSy a legnagyobb jószándék vezette igyekezet
mellett is, csak az állami előírások minimumának tu
dott megfelelni a Szilády László szervezte algimnázi
um / erre szólt a pákái haszonból lekötött óvi 31oo
forintos alapítvány/, s nőm volt könyobb helyzoto
az lGG7-GC)-tól főgimnáziummá szervezett intézetnek
sem, bér Szilády Áron a pótoklevélben foglaltak alap
ján az ogósz jövedelmet ráfordította. A kor színvonalán
álló, azaz a modern polgári-városi oktatási követel
ményeknek megfelelő körülmények biztosítása sokszo
rosan meghaladta nemcsak a református közbirtokos
ság, hanem a város egészének erejét is, és csak igen
jelentős állami támogatással .volt megvalósítható.
Szilády nagy érdeme, hogyYbár maga is gyakran óo
mélyen átélte ezt az ellentmondást - sokszor érezte
úgy, hogy a íiolyi gazdák többsége szemellenzősen gon
dolkodik, kegy nem ismeri fel a maga valóságos érde
keit, о ezért ha kell, az ő érdekükben akár ellenük
re is megvédi a gimnáziumot.

, -felvállalta az

ebből fakadó konfliktusokat, Hogy pontosan felismerte;

a felekezeti hovatartozás szempontja nélkül kell meg
szervezni a gimnáziumot. Hogy megfelelő állami és egyházi támogat őst szerzett az

építkezesekhez és a

fenntartáshoz, & ami a város művelődése szempontjá
ból a logfontosabb: olyan tudós tanárokat hívott ide,
vagy nevelt itt ki, akik erjesztő hatással voltak о
helyi szellemi életre. Az ekkor Nagykőrösön tanító
turkológiával foglalkozó Thúry ^Józsefnek például ezt
a levelet írta 1887. november 5-ón:
Tisztelt Barátom!
Tegnap temettük el egyik tanárunkat. Helye betöl
tésére vonatkozólag önre gondoltam. Ennélfogva bizal
mas kérdéseim a következők: volna-e kedve Halasra
jönni tanárnak. elhagyhatjo-e Kőröst az év véne előtt,
megválasztása esetében elfoglalhatna-e helyét január
elején vagy végén?
Tantárgyak: latin és magyar а II. és IV. osztály
ban. Nálunk a rendes fizetés looo Ft s 2oo Ft lakbér
s majd 5-öd éves pótlók.
Privát óhajtásom, hogy ne lenne kénytelen, mint már
annyi közt magam is, felhagyni a koletíséggel. Isko
lánk könyvtára /Szilágyi Dániel könyveivel szaporod
ván/ о részben az enyim is itt lenne.
Bizalmas válaszét mielőbb kére.
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tisztelő barátja;
Szilády Áron

Zo>

Thúry munkássága igazán itt, Halason, Szilódy közelsógébon^az ő tudományos irányítása alatt bontako
zott ki. A - levőiből is érezhető - tapintatos, köz
vetlen szakmai segítség mellett a tanítási órák terhe
alól is hamarosan felmentette a fiatal tudóst, ás
gimnáziumi könyvtárnoknak nevezte ki, hogy a kutatá
saira elegendő ideje jusson. Az Itk-ban publikációs
lehetőséget biztosított neki, segítette a tudományos
kapcsolatai kialakításában , és közbenjárt ez akadé
mikus! és egyetemi tanári kinevezése ügyében is.
Divatos szóval menedzselésnek volna mondható az
akadémiai díjas Korda Imre pályájának egyengetése is.
Az Itk- és Nyelvőr beli dolgozatai Sziiády közvetlen

Ж

inspirációját tükrözik.

Hívta Halasra az ekkor még Baján tanító, régi ma
gyar irodalommal foglalkozó Horváth Cyrilit is - aki
később Sziiády-tanítványnak vallotta magát

de ő

Pestre költözött.
Az ő inspirációjának köszönhető Bornáth Lajos két
legjobb dolgozata is: a Protestáns iskoladrámák /Itk,
1099/ és a Magyar népmesék а XVIII. században / Eth
nographies, 19о2/.
Ő hívta a gimnáziumba, a Vámbóry indiai tündérmesé
it, Ballagi Mér magyar nyelvtanát, Dunakor négykötetes
ókortörténetét és akadémiai megbízásból számos egyéb

го?

fordítást készítő Dónás Dánost is, akinek a sorsút
már gyermekkora óta igazgatta.
("•HoJoj
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A filozófus Иаду DózsoflT^a csipkotorvezö és újság
szerkesztő Dékáni Árpád; a Pallas Lexikon

görög ós

latin szócikkeit író filológus Szabó Gy. Iván, a
pap-tanár Pataky Dezső, oki Szilády egyik biográfusa
lett - szintén az ő közreműködésével került ide.
Úgy tűnik fel, mintha csak az az igyekezet vezette
volna, hogy olyan szellemi központot alakítson ki a
halasi gimnáziumból, mint amilyen a nagykőrösi volt
a nagy tanárod ideje alatt.
A helyi művelődést tágabban is építgető szándékkal
kapcsolatban állt a korszak felfedezettjeivel^a
parasztverselőkkel: Gózon Istvánnak, Bacsó Lászlóval
és Egyed Izsók Dánossal, s alkalmasint tanácsokkal
látta el őket. A polgári leányiskolában alkalmazta
az akkor már a kolozsvári éa fővárosi irodalmi mű
ködéséről ismert Reschner Ilonát. Ideköltözött
,

a magyar nőmozgalom egyik első szószóló

jaként szómon tartott rokona, Karacs Teréz is, aki
ről viszont a kortóroak azt is tudták, hogy levele
zésben állt Arany Dónosnéval, s a fővárosi irodalmi
szalonok kedvelt vendége volt.
Mindemellett Szilády a legnagyobb hatást azzal fej
tette ki az erjedésben lévő helyi művelődésre, hogy a
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papi éo az őzzel összefüggő iskolai teendők mellett
folyton a tudományos munkájával foglalkozott.
A 8o-as évektől a korábbinál több időt töltött Ha
lason, részben az itthoni toondői miatt, másrészt
У'-О

mórt megházosodott: az elhunyt öccse, Móric özvegyét
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Bundy Borbálát vette feleségül^ Bár nem valószínű.
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hogy a házasságával az életmódja lényegesen megválto

or.

zott volnq-, mégis, minden bizonnyal ez is közre játszott
abban, hogy nem költözött fel véglegesen a fővárosba,
hanem továbbra is ingázott.
Ez totto lehetővé, hogy itt írja meg a Polbárt dol
gozatát és az RMKT köteteit, sőt, alkalmasint itt szer
kessze az Itк egy-egy számát is. Persze, amint kitette
о lábát Pestről, a dolgai rögtön akadozva folytak, o\l jole
ha hosszabb időt töltött fenn, alig várta már, hogy а
csendes boltívek alatt dolgozhasson. Mégis, a majd
nem fél évszázadot felölelő állandó kapcsolattartása
jótékonyan kihatott a halasi műtsídés egészére; elő
segítette annak a folyamatnak a kibontakozását, ame
lyet a korábbi bezárkózás helyett a városi-polgári
kulturális értékek iránti fokozott nyitottság jelle
mez, amelynek nyomán gyorson megszaporodtok a helyi
lapok, nyomdák és könyvkiadások .Segített о halasi
szerzőknek országos szakmai lapokban megjelenni,ezzel
a java dolgozatokatramegóvta a provincializmustól.
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ugyanakkor a helyi kiadások igényszintjét is magasabb
ra omolta.
Sommásan azt lehet

mondani, hogy a jolonlétévol

olyan légkört teremtett, amely serkentően hatott a
helyi tudományos munkavégzésre, és olyan színvonalon
alakította ki ennek az igényét ■, amely - a kisvárosi
méretekhez képest tömegesnek mondható számban - sem
korábban, som pedig később nem volt jellemző Kiskun
halasra. Méltán nevezhető ezért a századforduló kör
nyéke a helyi művelődés aranykorának* amelynek a
legjelentősebb bázisa a gimnázium, kovásza pedig
Szilády Áron volt, aki alkotóként és szervező-irá
nyító vezetőként egyaránt kimagaslik a kortársak
közül.

A VISSZAVONULÁS ÉVEI /l9oo - 1913/

Ez a tizenhárom esztendő termékeny időszak még Szilódy életében, mégis, azt lehetne mondani: a megfon
toltan lassú és fokozatos visszavonulás évei ezek már,
hiszen a publikációk sűrűsége nem mérhető a 8o-9o-es
évek legaktívabb korszakához, amelyben nem volt rit
ka az olyan esztendő, amikor egyszerre két nagyobb
lélegzetű munkáját irta és készítette elő a kiadáshoz.
A lassan-lassan fogyatkozni kezdő dolgozatok - több
ségükben könyvismertetések, alkalmi szövegközlések,
szó- és szólásraagyarázatok - azt a hatást keltik, mint
ha Szilády arra törekedett volna, hogy időben*3!udjon
hogy semmi,ami
kiadásra méltó, ne maradjon az íróasztala fiókjában.
Az ekkori dolgozatai közül kiemelkedik, a legjobb
munkái színvonalán áll két előszavas kiadása: az
egyik a két latin nyelvű glosszás kódexet tartalma
zó Sermones dominicales, lSlo-ben jelent meg, a má
sik, a Péchi Simon Psalteriuma, élete utolsó publi
kációja is egyben, hetvenhat éves korában, 1913-ban
hagyta el a nyomdát.
Mindkettőben az ismert filológiai alaposságéval
dolgozott.

I'll

Az előbbi két kötet 123 prédikációja gazdátlan szö
veg, ezért a szorzőiség kutatására túl nagy lehetősé
ge nem adódott, de az egyik beszéd elejtett megjegyzé
se alapján / Ouinque ecclosiensis/ az a feltételezése
támadt, hogy a glosszák alkotója egy pécsi pap, vagy
legalábbis az egyházmegyéhez tartozó személy volt.
Mivel az oklevelekből azonosítani tudott egy korabe
li Dienes kanonokot, aki Kapisztrán Dánost a pócsi
zsinatra invitáló levél átadója volt,úgy gondolta,
hogy ő a prédikációk írója. A köteteket a korábbi gya
korlatához híven azzal zárja, hogy a latin szövegből
kigyűjtött magyar szavak szótárát szerkeszti a kia
dáshoz.
Az utóbbi

szintén kéziratos formában maradt fenn:

a szókelykeresztúri gimnázium könyvtárában megőrzött
unitárius zsoltároskönyv Bethlen Gábor fejedelem egy
kori jeles kancellárjának, Póchi Simonnak, a magyarországi szombatosok legjelentősebb személyiségének a
munkája. Szilády a kiadóshoz nem használhatta még fel
az éppen akkor előkerült, azóta az egyháztörténeti
állandó kiállításon is rendszeresen bemutatott kalocsai
példányt, de Kohn Sámuel alapvető kutatásai már ismer
tek voltak a számára. A kísérőszövegébe foglalja ezek
hozadékát is, és abban jelöli meg Péchi irodalomtörté
neti értékét, hogy a korábbi Vulgata-forditókkal szem-
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ben ő az eredeti héber szövegekhez nyúlt, s bár a
későbbi fordítók nyelvismerete "közelebb férkőzött az
eredeti szöveg értelméhez", de "nyelvtudásuk korántsem
volt oly mélyreható és héber irodalmi ismerőtök oly
széleskörű, mint Péchié, aki felekezeti álláspontjá
nál fogva nemcsak a nyelvet tanulta meg, hanem az
ószövetségi szent könyvek körül támadt héber magyarázó
irodalmat is"!” Ezért a " héber nyelv és nyelvtudomány
teljes értésével s több nyelvnek tudásával anyanyel
vének oly kifejező és világos használatát egyesítette,
amilyenre őt egyfelől előkelő közszolgálati működése,
másfelől tudományos irodalmi termékeny munkálkodása
képesítette". A "hű fordítás" előtte a fő szempont,
ezért is nem az eredeti "zengzetes ritmusának feltün
tetésem törekszik", nera’a szóhoz tapad, hanem a szó
igazi értelméhez " ragaszkodik.
Az eredeti szövegekkel összevetett fordítások végső
konklúziója az Szilády számára, hogy Péchi munkái nem
az öröm, óhitat és hála kifejezésében érik el az erede
tivel méltán összemérhető igazi eredményeket, hanem
a" panasz, bosszú vagy átok szenvedélyes kitöréseit"
tolmácsolják igazán elemi erővel. Mert véleménye sze
rint emögött életrajzi hitel áll: " mintha ilyenkor
csalódásain, veszteségein, üldöztetésén és rabságán
kesergő visszaemlékezései is lüktetnének a zsoltár
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verseiben". Ezt lírai szempontból különösen a zsoltá
rok jegyzeteiből kikerekíthető hányatott életsors hi
telesítheti legjobban, a " mondja ezeket minden isten
félő igen bízvást félelmes állapotjában" jegyzésőek,
és természetesen a "petregrinációja közben Corciránál
az Adriaticum tenger vizébejesett, mikor az magos ha
jóról ki akart ugrani" híres esete.
E másfél évtized legjelentősebb munkái közé tartó
id

zik még a Szónyomozás című tanulmánya.
A millenniumi évforduló óta a budapesti, kolozsvári
és göttingai egyetem díSzdoktori címével kitüntetett
idős tudós ünnepi alkalomra szánt dolgozata ez: az
akadémiai tagsága 4o. évfordulójára írta, és 19o2.
június 2-án Olvasta fel. Az alkalomhoz illőn nyelvtörténeti témái' választott, és régi elveihez híven
a magyar nyelv értékeinek védelmében írta meg. A
könyörög és könyörgés szó jelentóstörténetót vizsgál
ja benne. Kimutatja, hogy a szó középkori jelentése
alaposan eltér a mai köznyelvitől, ezért nem származ
tatható - mint Simonyi Zsigmond gondolja - a szegény
jelentésű votják кwaner szóból, hanem a kanyar, ke
nyér alakokkal kell összevetni, amelyek а XV. század
vége óta fellelhetők a kódexeinkben, de feltételezhe
tően a beszólt nyelvben már korábban is elterjedtek
voltak. Népnyelvi példából kiindulva úgy gondolja,

hogy a könyörög eredeti jelentése hizelkedés. kedves
kedés lehetett, mégpedig az állatok jellegzetes moz
dulatait, kanyargó-hajladozó testmozgását jelölte:
"Könyörög a csikó az idegen lónak, midőn fejét felé
nyújtva, szája mozgatásával, foga mutatásával vele is
merkedik s hozzá tartózkodva közeledik. Hogy könyörög
nekil- mondják erről
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a hizelkedósnek,

kedveskedésnek csikótól telhető jeleit lehet észreven$

ni mozdulatain." A"furcsán vagy cifrán elkanyaritotta,
ami alatt éktelen káromkodást értenek" ugyanerre, az
eredetileg nagyon konkrét jelentésű, mozgásra vonat
kozik. S ha *' a könyörgés szó mai értelméhez távolállónak, mintegy profanáiénak gondoljuk a testi ka
nyargást - mondja Szllády - :ne felejtsük el, hogy a
keresztfán szenvedő Dézus gyötrelmeit hogy festik kó6
dexeink" . Szent Bernát himnuszának magyar fordítója
például így adja vissza a latin szöveg értelmét:
"Három szeg közt ha tekergil", a Peer-kódexben pedig
ez olvasható :"kérlek, az három vasszeg között függé
sedéit, tekergésedéit bocsássad meg a kínt".
Régi irodalmi példák sokaságát hozza még fel, £
azzal zárja az értekezését, hogy a könyörög jelentésé
hez feltétlenül számba kell venni a középkori

csa

lád - /Kanyar/ és földrajzi neveket /Kenyér vize.
Kenyere puszta, Kenyéri/, a napraforgó nyelvjárási
kenyérvirág nevét

és "magának a kenyér szónak is

több szójárásban kenyer, k’ényer, kinór alakjait."

?/ít

Amikor 19o3~ban megalakult a Magyar Nyelvtudományi
Társaság, Szilády is tagja lett - ebből az alkalomból
egy rövid cikket tett közzé a Nyelvőrben Méltó címmel -,
19o5-től, a társaság folyóirata, a Szily Kálmán szer
kesztette Magyar Nyelv megindulásától pedig öt éven
keresztül segítette a lapot a kezdeti nehézségeken
átjutni. így a tudományos tevékenysége során az Itk-n,
a Nyelvőrön és az Akadémiai Értesítőn kívül ezzel a

a

lappal állt szorosabb kapcsolatban. Igaz, az említett
nagyobb lélegzetű munkáihoz képest rövidebb terjedel
mű kis dolgozatok az itt megjelent cikkek, de különös
erényük, hogy mindig időszerű tudományos részletkérdé
sekre reagálnak. Ezért aztán nem a melléktermékei, а
forgácsai a lassan fogyatkozó erejű idős tudós egyéb
kutatásainak, hanem inkább azt mutatják a rendszeres
ségükkel, hogy Szilády még ekkor is állandó figyelem
mel kisérte a nyelvészeti vitákat, és nem csupán kí
vülálló szemlélője akart lenni a tudományág alakulá
sának, hanem továbbra is jelen akart lenni benne, és
erejéhez mérten bele akart szólni a disputákba.
Nyelvtörténeti témájú szó- és szólúsmegyarázatai
kapcsolatban vannak az ekkortájt hirtelen fellendült
nyelvjáráskutatással éppen úgy, mint a névtannal, a
régi oklevelek olvasásának kérdéseivel vagy néprajzi főként népköltészeti és mesci - és művclődóstörténoti
részletproblémákkal. Ilyen a Rebetegös, betegös ~-----------
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Lebönye, bőnye /19о5/ rögtön a második számban, vagy
a Halotti Beszéd feze szavának értelmezése a Feze, fesz,
foszlat /19о5/ és a Königsbergi Töredék miulésed olvaT

sata és etimológiája a Míűlés /19о5/ című cikkben.
A Bálám bikája? /19о5/ egy szólásvegyülés értelmezésé
vel nyelvhelyess^ji kérdésben tesz igazságot, a Vasgyú
ró, Höcsön

és Vaklandos /19о5/ címek aló gyűjtött meg

jegyzések pedig néprajzi - művelődéstörténeti vonatkozásúak. A sirály madárnévről úgy vélekedik, hogy
Földi Dános alkothatta, és P. Szatmáry Károly azonos
című regénye nyomán terjedt el az alföldi vidékeken
/Sirály, 19о6/, a Szégyenkő /19об/ rövid adatközlés
a halasi református egyház régi anyakönyveiből, az
Eklézsia-követés /19о8/ is ezzel kapcsolatos, a Síp
ujjú mente az öltözködés-, a Szuszparédé /19о7/ pedig
az étkezéstörténet tárgykörébe tartozó adalék, az
Udvariás és társai, a Fudáz, /19о8/ a Brenfcó, a Penkő
játc

/1909/ és

efr ávé^zó ,

távészni /19о7/ szintén raűve-

lődéetörténeti vonatkozású. Végül az utolsó, 191o-ben
megjelent, életrajzi elemeket is tartalmazó Nemere
című visszaemlékezését"^ cím

teszi

aktuálissá: adaléknak szánta Tolnai Vilmos gyűjtéséhez.
Ezidőben az Itk-ba még kevesebbet írt, mint korábban.
Degyzete /19оо/ a Katona Lajos által közzétett, az
Élet és Halál párbeszéde típusú, két középkori magyar

us
versfordításhoz kapcsolódik, az Елок papok felavatására
а XVII, század első feléből és az Ének a kakasról /19о1/
egyszerű szövegközlés. Kanyaró Ferenc Holtai Közbeszéde
újabb fordításában című dolgozatához egy hozzászólást
fűzött/l9ol/, ezen kívül csak ogy kis glosszát írt a
szittyálkodók ellen /Szittya, 19о1/, cs 19o6-ig itt пега
publikált semmit. Ekkor írta az utolsó Ad vocem-ét
Siraonyiók ellen /Nyelvőr/, ugyanekkor egy adattári
közlése jelent meg: a Vásárhelyi daloskönyv egyik éne
kének egy variánsát adta ki. 1911-ig mindössze három
recenziót írt, közülük kettő ebből az esztendőből való,
a temesvári Bessenyei Ferencről szóló emlőkbeszódet

g

pedig 19o7-ben ismertette. Pap Károly könyvéről

az

Arany Dános Magyar Irodalomtörténetéről szóló ismertetésének hitelét az önéletrajzi mozzanatok adják a
nagykőrösi diákévekből, Mixich Lajos Földi Bános-monog
ráfiájáról írt recenzióját pedig a halasi vonatkozások
teszik érdekessé: két helyi illetőségű Földi-verset
csatol az ismertetéshez.
Gálszácsi István Énokeskönyvénok /Krakkó, Vietoris,
1536,/ három előkerült darabjáról meghatározza a
" forrást, ahonnan ezek magyar területre csörgedeztek" :
Luther Márton megfelelő szövegeivel veti őket össze,
s megállapítja, hogy mindhárom ének az ő szerzeménye,
s " lehet, hogy még ma is özekre a dallamokra éneklik
3
ott, ahol használatban vannak."
Ezenkívül két nekrológja jelent még meg az Itk-ban:
19o9-ben Gyulai Pált, rá egy évre pedig Katona Lajost
búcsúztattad A közeli barát és a fiatal pályatárs

.
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halála mélyen megrendítette, mégis, mindkét dolgozat
ra az érzelmek erős visszafogottsága a jellemző. /Ez
tükröződik az egyetlen fennmaradt síri beszédén, a
Szász Károiyné ravatalánál

mondott búcsúztatóján is/

Szilády arra törekedett, hogy a tudománytörténeti sze
repüket méltassa, és ne a magánszférát érintő vonat
kozásokat emelje ki - ez mindig távol állt tőle
természetesen nem a tudományos értekezések objektivitá
sával, hanem a műfajhoz illő nézőpont megválasztásá
val és a nem túlzón, de kellően emelkedett hangnemmel.
Az Itk-t egészen 1913-ig jegyezte szerkesztőként.
Igaz, ekkorra már mindinkább a tanítványa, Császár
Elemér végezte a lop körüli teendőket, mert maga Szi
lády alig-alig jelent mór meg a fővárosban. A szerkesz
tési elvek azonban nem változtak, s ekkorra már egy
re nagyobb hiányként tűntek fel a szemléletének sze
lektáló vonásai. Tükröződtek ezek már a témaválasz
tásban is: az Itk szinte kizárólagosan a nemesség és
a hozzá kapcsolódó honorácior értelmiség kultúraterem
tő tevékenységét dolgozta fel. Heg abban is, hogy egy
re inkább előtérbe kerültek benne az adattári közlemények
a tanulmányok rovására. A "feldolgozott cikkek", azaz
tanulmányok is mind gyakrabban adalékok vagy ismerte
tések csupán, nem egyszer egy teljes

évfolyamot át

fogó bőséges sorozatként, az országos művelődés szin-
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vonalától is távolabb eső, már-már provinciális, sőt
érdektelen kérdéseket taglaló munkák, dél példázza ezt
Horváth Cyrill dolgozata, az Adalékok ifj. Csécsi dános
életéhez, amely a XVIII. század eleji debreceni kollé
giumi élet visszásságait mutatja be az életrajz ürü
gyén, a legapróbb részletekbe menően, vógighömpölyögvo az egész 19o7. évfolyamon.
Amint Heinrich Gusztáv főtitkári leveleiből kiderül,
különösen a fiatal irodalomtörténészek látták idősze
rűnek a lap átszervezését és az újabb igényekhez tör

ni

ténő igazítását, do bizonyára okkor már Szilády is
örült, hogy hetvenöt évesen megszabadulhat ettől a
tehertételtől, és nyugodtabban készülhet el az RMKT
VII о kötetével. A folyóiratot 1913-tól Császár Elemér
vette át, az RMKT XVII. századi köteteit pedig Bodies
Ferenc szerkesztette. Még a 8o-as években szó volt
ugyan az első kötetek újra kiadásáról, de erre csak
később, Szilády halála után került sor. Bizonyára az
is közrejátszott benne, hogy Szilády - amint többször
kijelentette - nem változtatott volna a szerkesztési
elvein, azaz nem válogatott volna az anyagban, hanem
mindent újra akart közölni, amit korábban kiadott, hi
hetőleg az újabb eredményekkel megbővítette volna az
anyagot^s a nyelvészeti vonatkozású jegyzeteit som
hagyta volna el.
Ellenben több kiadást is megértek a még Gyulai Pál
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indította Olcsó Könyvtárban megjelent munkái: Ilosvai
Selynes Péter: Az híresneves Tc-ldi Miklósnak jeles cse
lekedeteiről és bajnokságáról való história /1386,1895,
19o7,19lS/, Ráskai Gáspár: Egy szén história az vitéz
Franciscóról és az ő feleségéről /109С/ és Tinódi Se
bestyén: Budai Ali basa históriája /1899,1911/
1911. december lo-én megválasztották ez akkor Horváth
Dános vezetésével megalakult Magyer Irodalomtörténeti
Társaság tiszteletbeli tagjának, de természetesen e
társaság munkájába nem tudott már bekapcsolódni.
Ezekben az években egyre jobban visszavonult Kiskun
halason is. Még 19o3-ban a helyi Értesítő névtelen tár
caírója attól félt, hogy ha Sziládyt kinevezik a pesti
egyetem irodalomtörténeti tanszékére, ez " ő távozásá
val elveszíti a halasi református eklézsia ékesen szóló
lelkipásztorát és iskoláinak legerősebb fenntartó cszЛЪ

lapát*', e tizes évek elejére azonban egyértelművé vált
már, hogy ez idős tudós nem hagyja el a várost. A papi
munkája mellett néha-néha vállalt még közszereplést:
például szabad líceumi előadást tartott a helyi család
nevekről, általában a maryar névadási szokásokról és
A4

a névadás fontosságáról, és tőle telhető erővel és
eséllyel gondot viselt a gimnáziumra is, de amint fo
kozatosan felhagyott a politizálással, egyre ritkábban
lépte át a parókia küszöbét a városi kö.zügye к végett.

ггъ

ÉLETE VÉGÉN /1913 - 1922/

Az utolsó tíz csztondőbon a tudományos élettől tel
jes visszavonultségban élt már.
Amikor Négyesy

László köszöntötte a több mint fél

évszázados Kisfaludy társaságbeli tagsága alkalmából,
aróól panaszkodott, hogy a " halasi nagytisztolotű úr"
évtizedek óta nem jelent meg a társaság felolvasó asz
talánál, és ezért az újabb hallgatóság többsége nem
ismerheti már "pátriárkái alakját, sűrű szakállal kőrított, erős vonalú orral és

• • •

arányos bajusszal ta

golt pirosas, csontos, majdnem törökös arcát, s a szem
tekintetét" és “ csendesen hömpölyA
gő, szelíden komor hangját".

öldöktől árnyalt

• « «

A szellemi frissesógét megőrizte: Dózsi Lajos emlé
kezete szerint haláláig dolgozott az RMKT utoloó köte
tének jegyzotanyagán. Ván Benjámin, Szilády utolsó káp
lánja és rajongó tisztelője is ezt erősíti meg: " Vala
hányszor meglátogattam, mindig munkában találtam. Leg
többször az íróasztalán szétterítve találtam kék cédu
lákat, s azok közt keresgélt, vagy azokra jegyezgetett
•

te

• Ha

megkérdeztem, hogy zavarom-c, rendesen azt felel

Az, amiben most piszmogok, abbahagyható munka, majd

folytatom később! S azzal szívesen leültetett, s ha

иг

éppen nem dohányzott, akkor fölvette a sarokba támasz
tott hosszúszárú, szépen kiérlelt csibukjaiból az ép
pen megtöltőt tét, s aztán rágyújtott

• • • Munkája

közben

rendesen szivarozni szokott, amit kezével nem kellett
tartania

2.

Az ő elbeszélése szerint szívesen olvasgatott a pa
rókia kertjében is, a vadszőlővel befuttatott, üvege
zett tornác előtt, rojtos gyapjúkendő jóbe takarózva,
fekete selyem házisapkájában. A kert bokrai és fái alól
a kőkerítés miatt a városra sem lehetett kilátni, annyi
ra zárt volt ez a világ. A kőfal nemcsak a piactértől
/ma park/ és a tavaszi időben egészen a kerítésig emel
kedő nádastól /ma piac/ választott el, hanem ekkorra
már jelképesen is illik: a külvilág egészétől elzárta
az idős tudóst, ü ugyan minden erejével arra töreke
dett, hogy a papi hivatalának megfeleljen még, de egy
re többet küszködött a magas korral természetszerűen
velejáró betegségekkel, és sokat szenvedett a gyermek
kora óta meglévő látásgyengeségtől és az újabban kia
lakult gyomorfekélyétől is. Többször előfordult, hogy
prédikálás közben elájult, és a megrémült hívek vitték
3
be a lakására.
Megszaporodtak a családi gondjai is: l9oG-ban meg
halt a felesége, ró két évre pedig öngyilkos lett az
\

unokaöccse, László, aki a gyámfia volt. Az özvegy,

гг\

Heben Anna a kislányával, Klárával beköltözött a pa
rókiára, hogy gondját viselje

az idős embernek. Ugyan

okkor a fővárosból a családhoz költözött az egyedül
maradt sógornője, Bundy Klára is, aki állandó lelki
furdalásban élt László tragédiája miatt.

A gyérülő

rokonságból Teréz húga két lánya, Székely Margit és
Vilma fordult meg gyakrabban, huzamosabb időt töltve
nála, a halasi barátok közül pedig az örökké jókedvű
polgári iskolai tanárnő, Sárköziné Bankos Irma kötő
dött szorosabban a háziakhoz. Idős barátain kívül a
gimnáziumi tanárok - különösen Pataky Dezső, Nagy
Oózsef és Stopanck Ernő, aki több portrét készített
róla - tartottak fenn vele rendszeres kapcsolatot.
Egyre idogenebbül érezte magát a szeme láttára meg
változott halasi világban, és a háború kirobbanása
miatt aggasztotta az ország sorsa is. Nemcsak azért,
nert a vérontás ellen tiltakozó humanista volt, ha
nem a felfogása miatt is féltette a magyarságot .
Nem bízott a győzelemben. Ő ugyan nem társadalmi, ha
nem kizárólag nemzeti alapon gondolkodott a háború
ról, do mivel korábban is útjy látta, hogy a magyar
ság a szláv és germán népek közé szorítva állandó
fenyegetettségben él, most úgy vélte, hogy egy eset
leges

győzelem som hozna semmi jót a magyar nemzet

ozómóra, mert a ozövotoóges németséggel szómban nem
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tudna érvényt szerezni a maga érdekeinek.
Hihető, amit Ván Benjámin mond: foglalkoztatták az
orosz forradalomról érkező hírek, az őszirózsás fórradalom fővárosi eseményei és Károlyi politikai szerep
lése is, de ezekkel egyetérteni nem tudott. Annál in
i'
kább megrázta Tisza tragikus halála.
A proletárdiktatúra politikai célkitűzései mélyen
idegenek voltak tőle, s bizonyára nem túlzás azt mon
dani, hogy katasztrófaként, egy egész világrend viszszájára fordulósaként

élte ót az eseményeket. Való

színű, hogy a mindennapok szintjén sok kényelmetlensé
get jelentett neki a halasi parókiára elszállásolt ka
tonaság jelenléte is, mert a betegsége miatt a szobájá
ból som tudott kimozdulni, de arról, hogy közvetlenül
bármiféle bántalmazást kellett volna elszenvednie,
még Ván sem tesz említést. Azt viszont elmondja, hogy
a bukás utáni igazolások során Szilády kiállt a taná
rok védelmében.
A nemzetekről és a nemzetiségekről vallott korábbi
felfogása miatt hihető az is, hogy a legmegrendítöbb
élményei közé tartozott a Halason augusztus 4-től de
cember 6-ig tartó román megszállás.
A háború utáni inflációs időszak soha nem tapasztalt,
az egzisztenciális válsággal határos helyzetbe sodorta
a családot. A gazdasági eszközök és a személyes érték-

rt(,

tárgyak oladogotásából óitok, mígnem a papi birtok új
bóli bérbe adásával a szorongató gondok fokozatosan
megszűntek.£
Az élete utolsó két esztendőjében azonban újabb ké
nyelmetlenségeket kellett kiállnia amiatt, hogy a hí
vek egy részének kérvényozése folytán az egyházi fő
hatóság úgy akart igazságot tenni, hogy Szilády

nyug

díjaztatásával kímélje meg az idős lelkészt és védje
meg a gyülekezet érdekeit. Szilády személyesen megje
lent о nagykőrösi közgyűlésen, és búcsúbeszédében a
csalódottságának adott hangot . Ekkor úgy érezte, hogy
hatvan éven keresztül igazán soha nem fogadta őt bo
a
az egyházmegye;
1021. október 6-án az Új Nemzedék arról tudósított
mór, hogy nagy betegen fekszik halasi otthonában. A
riporterrel többnyire a múltról beszélgettek, a je
lenről pedig úgy vélekedett, hogy "civakodáo, mara
kodás, kapzsiság a mai Magyarország

• о •

Acsarkodók ránk

az egész világ. Ki akarnak irtani bennünket. Isten
3
csudája lesz, ha megmaradunk".
A kiszolgáltatott helyzetéből fakadó időskori alap
élményét panaszolta akkor is, amikor a tudományos
pályájáról faggatta a tudósító. Úgy érozto, számta
lan bevégczctlen munkája maradt móg, sőt az cgósz éle
te úgy alakult, hogy tudósként mindig mindont az elején

u>

kellett kezdenie, s befejezni alig-alig tudott vala
mit. "Fagyos országúton kergettek egész életemben"mondta ?
A betegségéből már non gyógyult fel. 1S22. március
17-én válságosra fordult az állapota, és 19-én este
elhunyt. Három nap múlva temették.
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JEGYZETEK

A jegyzetek bőségére az ad némi magyarázatot, hogy
Szilády tevékenysége egészét jól dokumentált részletes
élet- vagy pólyarajz nem készült még, ezért a megjelent
munkákban nem ritkák az ilyen jellegű tárgyi pontatlan
ságok. A jegyzetele nagyobbik része mégis azokhoz a szem
pontokhoz kötődik, amelyeket az irodalom eddig kevéssé
tartott számon: a családi környezethez, a kiskunhalasi
léthez, a baráti és tudományos kapcsolataihoz, a képvi
selőségéhez és az életpálya periodizációs kérdéseihez.
Az idézett, még kiadatlan levélrészletek és a kora
beli, nyomtatásban megjelent művek helyesírását a mai
szabályokhoz igazítottuk. Ha erre alkalom nyílt, az
újabb kiadásokat követtük a szövegközlésben.
Indokoltnak látszott az is, hogy a fordításokban elő
forduló nevek és szakkifejezések átírásában is az újabb
gyakorlat szerint járjunk el. A szokásos, kézirattári
fondszámokra történő hivatkozás helyett, a jobban hasz
nálható és könnyebben hozzáférhető mikrofilmtári anyag
megfelelő jelzeteit adtuk a Magyar Tudományos Akadémiai
Könyvtár kézirattári anyaga esetén.

zzq

BEVEZETÉS

1. Szilády Áron: Magyar szófejtegetések, Értekezések
a nyelvé és széptudományok köréből, 1872.4.

2 . Sz. / Szilágyi Sándor /: Szilády Áron, Hazánk s a
Külföld, 1867. márc. 21. 1-2.
-á-r- / Szász Károly /: Szilády Áron, Vasárnapi
Újság, 1881. márc. 13. 1-2.

ó. Császár Elemér: Sz.Á. /1837-1922/ Irodalomtörténeti
közlemények /Itk/, 1922.

1-5.

'LZQ

Dézoi Lajos; Sz.Á. /1837-1922/, Egyetemes Philológiai Közlemények, 1922. 54.
Horváth Dános: Sz.Á. emlékezető, A Kisfaludy Tár
saság Évlapjaí, 1924.

123.-132.

Király György; Sz.Á. /1837-1922/, Nyugat, 1922. 485.
Pataky Dezső: Sz.Á. , A Kiskunhalasi Református
Főgimnázium Értesítője, 1922. 1.-7.
u.a. Kiskunhalasi Reformátusok Ké
pes Naptára, 1927,
Szász Károly: Sz.Á. ravatalánál, A Kisfaludy Tár
saság Évlapjai, 1923,

133 -134.

Ravasz László: Sz.Á. Magyar Irodalomtörténet , 1922.
Zsinka Ferenc: Sz.Á. /1037-1922/ Századok, 1922.
452-454.
Zsinka; Franz: Sz./Jf. Vereinigung Wissenschaftlicher
Verleger, Dóriin, 1922.

4. Dálint Sándor: Sz.Á. pályája, Ért. a M.Kir. Ferenc
Dózsef Tud.Egy.M.írod.történeti Intézetéből,Szeged,
192G.
Dobos István: Sz.Á

• 9

a tudós, szerzői kiadás, Mo-

zőtúr, 1943,
Horváth Cyrill: Sz.Á

• 9

Itk, l94o. 1-16

• 9

!o4-l2o

200-225.

• 9

5. Németh G. Béla: A rendszeres irodalorotörténeti
munka első hazai folyóirata / A hetvenöt esztendős
Irodalomtörténeti Közlemények/ Itk, 1972. 256-272.
Uötetben: Létharc és nemzetiség

1976, 391-413.

6, A Halasi Újság gyászkeretben jelent meg 1922.
márc. 22-én, és Sz.Á, dr. /1037-1922/ címmel új..
raküzölte az Új Nemzedék 1921. okt.6-i számából
B.F.: Látogatás Sz.Árnál című interjúját.
Halasi Újság, 1922. márc.22

• i

Sz.Á. dr. temetése

Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922. márc. 29

• 9

a temetésről.
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inél: tónusába /pl .Kiskun-Halas Helyi Ér~t. 1922.
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Mindössze egy rövid interjú készült vele nerasokksl
a halála előtt

amely személyes vonatkozású:

B.F.: Látogatás Sz.Á-nél, Új Nemzedék, 1521. olct.G.
Ú rakezölve :a Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 192jL.
ok t. 12 . és
Г

_ stmegyei Hírlap, 1921. okt« 16 •

»

valamint a
;ialasi Újság,1922. márc.22. számában.
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Itt célszerű megemlíteni, hogy Qz. hagyatékát
1923-ban Kecskemét városa vásárolta meg az örökösök
től 2o hold jó minőségű pusztaszeri földórt és
hatszázezer korona készpénzért, л teljes hagyaték
szakszerű könyvészeti leírása Zsinka ForenctÖl
származik./Zs.F.:Sz.Á. hagyatéka Kecskemét re ke rült,
Monya r Könyvszemle, 1923 . 27G-201,/ , Innen 1952-ben
a korabeli központosító törekvések folytán a fővó rosba, о MTA
a hagyatok

umiw

Könyvtár tulajdonába került
részé, s a már eredetileg is külön ke

zelt könyvanyagot a könyvtár,a jól rendezett leve
lezést pedig a kézirattár őrzi. Nagyságrendje te
kintetében jelentékeny kéziratanyag ez, mert a
levelek száma felülmúlja a tízezret, a levélíró
ké pedig az ezret a róluk készült jegyzék szerint „
Az anyag mikrofilmre került

s ez a könyvtár Mikro

filmtáróban hozzáférhető és használható, de az
erről készült másolat megtalálható a Sz.Á. Gimná
zium Könyvtárában is.
Ezenkívül előfordulnak még Sz.-levelok a MTA
Könyvtár Kézirattára nagyobb gyűjteményeiben
/pl.Arany Dános/, de vidéki múzeumokban és lóvéi
tól okban is; о debreceni Tiszántúli Ref. Egyházkerület Levéltára a Révész Imrének írt leveleiből
őriz néhányat, ennél jelentősebb számú a kecske
méti Dács-Kiskun Megyei Levéltár /BKML/ Szilády

L

I

Károly-félc hagyatékában maradt levelezés, de ezt
ic- meghaladja a

KTDM-bon lévő Gyárfás Istvánnak

szóló száz levél. Emellett előfordulnak még helyi
magánt yüjtöményekben is. de Sz.-nai: szóló leveleket
ű. ... a nagykőrösi Arany dános Múzeum is. Válogatott
kiadásuk célszerű volna, mert sokszálú helyi kötő
désük révén a múlt század helytörténetének kutatá
sához ,különösen

a város kulturális kapcsolatainak

történetéhez,alapul szolgálhatnának.

GYERMEKKORA, CSALÁDDÁ ÉS ISKOLÁI /1037-1809/

1.

Magyar Zsófia /1816-1880 ? / életéről és személyi
ségéről a fiainak irt levelein kívül csal; a férje
in. Áron leveleiből lehet megbízható információk
hoz jutni./Sziládу Lászlóné fiának, Áronnak 1263,
Sz .László Szilády Kárclynak BKML
oz.m.

occsének, Dánosnak, 1203/

A visszaemlékezések /N.Cz .L.gyűj t. KIDM 4535/ cse
kély számú hiteles élet tényt tartalmaznak róla,
legmegbízhatóbb Székely Vilma emlékezése.
Mezőtúrén született Magyar Mihály ref .pap lanya-

b

ként. Ke ián, t izenö tjévé sen férjhez ment , és már
huszonegy évesen megözvegyült. 1837-ben lett
óz.L. felesége. Tíz gyermeke született . Móric fia
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1842 . о к t.14. CÍÍT1L 97/C .
184w. jún.17. CKML 97/9
de ke eoL Lu

•

I

fiának írt leveleiben io gyakran elő-»

ke .ülő tóиз.

Az clcő intézkedései az egyházi adminisztráció
megteremtésére, az épületek felújítási munkáinak
megkezdésére, c rendszeres egyházi és oktatási műn
kéhez szükséges eszközök beszerzésére és az ingat
lan javadalmak jegyzékbe foglalására irányultak.
/ _A sárvári Ref. Egyház Anyakönyvét bevezető Póly
tatása a sárvári

é.

i

ái. egyh. történetének 1034-184^

и .о .

A nagybetűk egyúttal római számok, az összegük a
jelzett évszámot adia ki.

5.

id. Bnéletra za
Különösen a terjedő naza;énizmus ellen Pacséron
mondott beszéde tette ismertté a nevét.

G, Prot. I!aj?tár 1084. év1 05-36 ,

7.

»1uv.it ro.idbun felsorolja az új magyar Athenás.

1032.
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1G. Gyermekei: Láczai Szabó Zsófia 1G31 k.-l856 k.
Lóczai Szabó Karolina ? - ?
Szilády Áron

1G37-1922

Szilády Dános

1G39-1CG9

Szilády Ilka

1041. aug .3o.-1841.szepi.5.

Szilády Sándor 1842. okt.l.- 1842. dcc.lo.
Szilády Móric
Szilády Ilka

1844-1879
1846.jún.26.-1846.júl.13.

Szilády Lőrinc 1848-1863
Szilády Teréz

1S53-?

Székely Vilma és Vén Benjámin idézett munkái alap
ján, Sz.L. levelei szerint pontosítva.

17.

Sz.L. levele Sz.K-nak, 1842. okt.14. BKML Kiv. 97/6.

le* B.F. id. interjú, Új Nemz. 1921. okt.G.
19, Sz.L. levele Sz.K-nak, 1844. okt.4. BKML Kiv.II. 97/8.

2o. A család genealógiájáról: Nagy Iván: Magyarország
családai címerekkel és leszármazási táblákkal,
1884

•

t

7o3-7o4.

Ennél részletesebben: Szilády K. lev. Szilády Áron
nak,

Д. G G с* c

éul.2. 1263, és a család nemesi oklevelei

a BKML Szilády-hagyatékában . /Az 1824.jan.19-én ki
adott oki. közölve a Sz.K. Emlékkönyvben, 19C2./

tho

21.

u ,o .

22. Új magyar Athenás

óg

Szakoly Vilma omlókozÓGC

23. Sigray Pál lev. Sz .Á-nak ,1917, dec.17

•

I

12Go

A halasi iskolák történetének újabb tudományos
feldolgozását lásd Gozolmann Ádám A népoktatás
korai szakasza városunkban című doktori értekezésébon, Városi Könyvtár adattára 3354

• I

К skunhalas

24. A kiskunhalasi gimnázium történetére nézve:
Nagy Szeder István: Kiskun-Halas Város Egyházainak,
Iskoláinak és Közművelődésének története, 193G. 30-56.
Sütő Oózsef : A Halasi Református Oskola/Schola
Reformats Halasicnsis/ történetének problémái,
A Kiskunhalasi Ref. Szilády Gimnázium Értesítője,
1930. 5.-16.
illetve: A Szilády Áron Gimnázium története, 19G7.
4

•

Kézirat, a Sz.Á, Gimn. Könyvtára

25,

Színműveit felsorolja Nagy Szeder I. i.m. 90.
Szilády László levelezett vele./1263/

26. Sigray id. lev. t de Ács Gedeonba^ is sanyarú cmlékeket hagyott a Szilágyi keze alatt töltött idő
/Ács Tivadar: Kossuth papja, l94o. 123./

27.

A visszaemlékezések ezzel kapcsolatban elientmondók, de a bújdosás tényét bizonyítja Sz.L. levele
ií őiéUÓxA Xcjjjoí lur. Sí.4'-aű.U Л#$0.
Sz.Á-nak, 1857. raórc.4. 12G3'|/; ez hihetővé teszi
a B.F. interjújában mondottakat.
Nagy és szép feladata és gyors pótolnivalója a
helytörténetkutatásnak az 184S-49-es helyi esemé
nyek feltárása legalább a dokumentumok szintjén,
mert ennek hiányában Sz.L. ekkori tevékenységét
részletezőn
sem lehet^raegítélni.
Valószínű, hogy azért bújdosott, mert - amint
egyik kötetének sajátkezű bejegyzései mutatják ő is terjesztette a kormány által javasolt, a
függetlenségi háború igazságosságát hirdető imá
kat, s ezért f joggal f félt a felelősségre vo
nástól .

20. A nagykőrösi gimnázium történetének ezt a sza
kaszát részletesen feldolgozta Törös László:
Arany dános Nagykőrösön, 1978. A kötetben Sz.Árt
is megemlíti /76.,02.^

és közli a dolgozatfüze-

t

tói egyik részletét is /52 .j

29.

Sz .A. könyvismertetése Pap Károly Arany 0. Magy.
irodalomtörténete c. könyvéről, Itk, 1911. 251-252
de* 0 .F .-inter jú

is.

• I

4Zí

3o. 3.F. interjú

31. Sz.L. lev. fiainak, Nagykőrösre, költözés nélkül,
1263

32, V.ö. Toros László i.m •

/

illetve a közvetlenül Áronra

vonatkozó adatokat lásd a Nagykőrösi Rof.Gimn. Anyakönyve az 1G52/53. iskolai évről /Pest Megyei Le
véltár, Nagykőrös, VII.52./, Ebből kitűnik, hogy
minden szaktárgya - vallástan, latin, görög, magyar
nyelv, földrajz és történelem, természettan - jeles,
németből az első osztálynak megfelelő, az írása
külalakja hasonlóképpen. Csupán az erkölcsöt .fi
gyelmet és szorgalmat illető minősítések maradnak
eggyel

a maximálisan adható alatt.

Csipkés Sándor emlékezete szerint húszuk közül
tizenhatan kitűnők voltak.
Csipkés Sándor lev. Sz.Á-nak, 1374. márc.7. 1251
" Mindkettőtök előmenetelével meg vagyok ológedca4>]o0>

ve - írta nekikYPxntér Sándornó asszonyhoz, ahol
körösi diákként laktak. - Ide zárok 2 forintot
exameni áldomásra, de nem lunpkodáora."
Sz.L. lev. fiainak Nagykőrösre, 1853. fobr.23. 1263,
de még Csipkés Sándor lev. Sz.Á-nak, 1074

• 1

1251 és

Sándor Imre lev. Sz.Á-nak, I9l4.jún.23. 12Go

гнъ

33.

Erre vonatkozóan Toros László - aki pedig felgyűjtött minden fellelhető dokumentumot Arany tanár
ságáról és a tanítványok akkori munkáiról - sem
tudott a kötetben Áronról a dolgozat füzetén kívül
egyebet megemlíteni.
A dolgozatok nagyobbik részének tartalmi kivona
tolását adja, egyet pedig részletezően ismertet
Arany megjegyzéseivel együtt Ábrahám Mária az
Arany 0. két kiváló tanítványa.... c. szakdolgozatá
ban /1337, Szeged. DATE ВТК Könyvtára /. Szilády
dolgozatainak címe; A két rokon, Tisztelendő Latabár Simon uram őkegyelme, A puszta ház, Remény
s emlékezet, Szigetvár bevétele.

34. Sz.L. lev. Sz.K-nak, 1C42. okt . 14. BKilL.Kiv.il. 97/6.

35. Sz.L. lev. fiainak Nagykőrösre, 1853. febr.28. 1263,
de még 1862-ben is előkerül a téma: barátja, Balogh
Ferenc lev. Sz. Á-nak, 1862. nyárutó 12. 125o

36.

Sz.L. lev. Sz.Á-nak, 1853. jan.27. 1263

37.

Sz.L. lev. Sz,Á-nak, 1853. nov.22. 1263
Az egyébként is gyakorlati gondolkodású Sz. Lászlót
e nézeteiben még jobban megerősítette rokona, Ács
Gedeon /4(Md - 1887/, a Kossuth-emigráció egyik kü-

'LHH

lönöo alakja, aki okkor New Yorkban ólt, óppon fel
hagyott a papoággal óo márványgyártó lőtt. ü, az
ott szerzett tapasztalatai alapján arra intette az
apát, hogy a fejlett Amerikában nem érték a “pusz
ta szobatudóoság s papos, prókátoros egyoldalúság",
ezért úgy nevelje a fiait, hogy minél több gyakorlati iomerotre is szert tegyenek, Sz.L. lev. Sz.Ának, 10‘36 . jan.19.

1263.

Szilády Áron későbbi sokirányú érdeklődése és tá
jékozottsága ismert volt a kortársak előtt. Pataky
Dezső azt írja róla

hogy jól el lehetett beszél

getni vele a legkülönfélébb témákról: "Akhilleusz
pajzsától Сарróni biplánjáig, az Alharabrától a
tajping lázadók lerombolta pekingi pagodáig, a
főnik hajósok útjaitól a Titanicig, a ponyvairoda
lom termékeitől Rostondig: élet, ipar, kereskede
lem, művészet, zene vagy bármi térre terelődött a
beszéd".tudott
újat mondani. Gz.D. id.m.6.
!
30. Az apja id. levelén kívül még Sz.A. levele Noffer
Endrének, 1034. fcbr.22 • » idézi Van Benjámin I.

füzet 111.1.
Zsigmond Ferenc: A Debreceni Rcf.Koll.története
/1330 9-1930/, 1930. 184-105.

гьГ

38.

Sz. László lev. Sz.Á-nakj1854. ápr. 19. 1253

4o.

Balogh Ferenc iev.e-te Sz.Á-nak, IG-о. nyárelő 21.

125п

5' '61 káderül. hoeу Gz. is írt ilyen dolgosa tot.

41,

Lugossy Oózscí felfogásáról: Németh G. Béla id.tn.
4oo .

42.

Lugossy Dózsof levelei Sz.L-nak, I856.febr.l4
április 7., nov. lo.

43.

•

t

1250

Benda Kálmán: Egy teológus., nyelvzseni és történet tudós /Emlékbeszéd •

* • /,

Confessio, 1903. 115-110.

44.

Sz.Á.: id.ci. M.Nyelv, l9lo . 45 C..

45,

Lugossy 0. lev. Sz.L-nak, 1050. febr.14. 1258

40.

u .о .

47.

Sz.L. lev. Sz. Á-nak, 1853. gan.27 *
1057. okt. 10

»
♦ I

iCüc • vejI • 2o • 12G3

b\(f

48. Sz.K. Igv. Sz.L-nak, 1856. aug.2. 12G3
Itt célszerű mogcmlítoni, hogy Áron utazásának
volt ogy rokoni érzelmű motívuma is: Ács Godoon
első omigrációs útja is Konstantinápolyba vitt,
s ezt az apa nagyon számontartotta /Sz.L. lov.
Sz.Á-nak, 1856. júl. 3 «*

t

1263/.

49. Sz.Á. icl.m. И,Nyelv, 191o. 456.
lítlovolo fennmaradt

5o.

Sz.Á. lev.

ktjm víW

L. ^-n&k, 1C5G. aug ,'43.

П 6i

Sz.Á. törökországi naplója 1. lap 12G3 és lev. Szilády Kőrolynak. 1850. aug. 27. 0KÍ1L Kiv. 98/1.

51. B.F. id. interjú

52. Repiczky Gáncs: Gyakorlati török nyelvtan, 1051.

53. Sz.Á. naplója 2.

54. Sz.Á. naplóji31.

55. u.o. 14-18.

56. Sz.Á. id. in. M. Nyelv, 19lo.

456.

57.

Sz.Á. napló 17.

50. Sz.Á. napló

óg

lev. Sz.K-пак, valamint Sz.Á.

lev. Lugosc-y Dózsefnek, lö:5C .aug.13. 1252

59. Sz.Á. napló 13-1V

•#

le.

Go. Török kéziratok a Tiszántúli Ref. Egyházkerület
Nagykönyvtáráöan, R jelzettel, Szolnok, Gyula, Me
zőtúr, Dóvaványa levelei

Gl. Nem zárkózott el a diáktársaitól, ő is hozzájuk
hasonló életet élt. Az állandó tanulás mellett
gyakran összejöttek beszélgetni és pipázgatni va
lamelyik kollégiumi szobában - baráti összejövete
lei!.ct dzsikin-úlésnek nevezték -, de időnként
megfordultak Kicsik uram kocsmájában is.
/Pákozdi Lajos lev. Sz.Á-nak, lC57.febr.4.

1259,

Négy Gyula lev. Sz.Á-nak, 1857. oáre. 19. 1253/
Áron nem tartozott a hangoskodok közé, szívesebben
meghúzódott valamelyik szegletben

és olvasott,

jcryezgctett, vagy idegen szavakat tanult, fél
füllel a társalgásra figyelve. /Ván E. visszaérni./

62. Cz. Dános lev. Sz.Á-nak, 1857. ncv. 14. 1263

63. Sz.L. lev. Sz.Á-nak, 1857. ckt. 16. 1263

гЦ

do nóg Sz.L. lev. Sz.Á-nak, 1050. aug.lj5. 1203

64.

LJ. о • /

65.

Sz.L. lev. Sz.Á-nak,

1050. aug.17. óo

Sz.L. lev. Sz.Á-nak,

lOGo. febr.2o.

1203

66, ßudonz DózsaV lev. Sz, Á-nak, 1053. okt. 23
1059. jan.l. iis

67.

• I

de

l25l\

Németh G. Béla id.m. 4oo.

60. Széli Kálmán lev. Sz.Á-nak, 1303. jún. 25.

1261

1251

GO.

B.3. lev. Sz.Á-nak, 1359. jan.l.

7o.

3.3. lev. Sz.Ávnak, 1359. jan.l. 1251

71. Schwa retz Gyula lev. Sz.Á-nak, lÜGo. március, 12Go
Budenz.3. lev. Sz.Á-nak, 1359i nov.3.

1251

A Kui|n Gézával folytatott levelezése igen bőséges
anyag, szinte állandó téma, 125G óo 1257.
Nagy István lev. Sz.Á-nok

1059-ből

1259

Marosi Gergely lev. Sz.Á-nak 1353-ból,

72. Sz.Á. Szónyonozás, Akad. Ért. 19o2.

1258

5o4.

73. Delicti neptőre ez lQüo-oc óvóкbon £:odclonnápozcrűoitt cserepet ic L>fcv öltöt t, töülnyir^ a ke. jőve
protcotánc i:cdolraából válogatott ) eloöoorban Arany
E:ü: r runkáé:: I - Gyeire Pál, Tonpc Mihály

Ró.'ácz

leire, Czácz S-tároIy nűvoioöl. do Arany női lány verco
le ocgjclorjt bonno

c 02 áltálul; ártelraozott pre-

tostánc ezinozetű nópiocGÓg- ás noezotfelfogásnak
norfolclCon c nonzeti áizeinek óbrentertáoáro tö
röké dot t ,

Л PÁLYAKEZDÉS ÉVEI, AZ ELSÚ PUBLIKÁCIÓK / 1959-53/

1. Gz.Ci. lev. Sz.Á-nok, 1359. ncv. 17,

1253

1Ll£

2. Gz.á. lev. Gz. Dánosnak, IC5o. oáj,2C.

г.

u „c .

Gr.. Kárely Í v. Sz, L-r.ak, ICGc . oá jl ,2C »

5. Gz.!<. lev. Gz.Á-nek, I05o. július t.

, Gr .Г.. le v« Cz.L-nok13.0. uáj . 23.

7. ü .c.

12C3

1253

1253

1^0

0. Szilády ekkor

Firdauszí Sáhnámőjából a Szán ós

Zál c. fejezetből fordított részleteket

tette

közzé Zál születése, Szám álmában látja Zált, Szán
indul fiát keresni és Manócsihr sah megtudja Szán
és Zál esetét címmel /Új Magyar Múzeum I860. 371304./, ehhez írt Toldy bevezetőt Keleti költészet,
Firdauszí Szilády Árontól címmel /u.o. 3GG-371./
Említést érdemel, hogy az eposz további, teljes
lefordítására sokfelei kapott ösztönzést, tervbe
is vette a munkát, és a levelezése tanúsága szerint
a Go-аз évek közepéig dolgozott is rajta: "Mosta
nában elő-olővoszem a Sáhnámét s fordítgatom.Mégjobban kezdem hinni, ha valami állapot huzamosabb
ideig nem gátoland, hogy ezévben meglesz az első
kötet, о a jövő tavasszal szárnyra erszthotem."

/ Sz.Á. lev. Sz. 0-nak, Fteias
12G1;

1865. márc. 31.

de még 18G5. máj. 2. is./

Alig két héttel később azonban váratlanul abbahagy
ta. " Sáhnóme-história abbamarad. Megélek nála nél
kül is..."-írta öccsénck /Sz.Á. lev. Sz.3-nak,
Pest

1865. máj.10. 1261/ szinte távirati stílus

ban. Ebből arra gondolunk, hogy nem elfoglaltságai^
hanem személyes okok késztették a döntésre. i-Jogy
pontoson mi - megállapítani nem lehet, de közvet
ve szerepet kaphatott benne a Szász Károllyal tör
tént szóváltása is, oki

az orientalisztikához

гц

ugyan sennit sen értett,, de mindenki által jól is
merten bármilyen témáról tudott cikket írni akár
egy óra leforgása alatt is - a Budapesti Szemlében
lelkes ismertetést közölt a Sáhnénéról egy német
szerző alapján, és jegyzetében azt ajánlotta Sz-тпак,
hogy szövetkezzenek " az éveket igénybe vevő válla
latra.*' / Szász K. : Két eposz, Budapesti Szemle
1CG4. 175./
Szilády nem látta értelmét > sőtj egyenesen sértőnek
találta a javaslatot /Sz.Á. lev. Sz. Jánosnak,1SG4.
dec.12. 1261 és 18G5. febr. 13. 1262/ , egy gúny
verset akart közzétenni róla a Koszorúban /lev.
1864. dec.12./, de Arany a túlzott személyeskedésre
nem közölte /u.o./„
Zoinka Ferenc a következő lefordított epizódokat
sorolja fel a hagyatékbeli kéziratok között : Zál
találkozása Rúdábevöl^Szíjávus és Rúdábe; Gundrev,
Zohháb meghitt embere Firédún

elől elszalad, s

hírt ad Zohhábnak/ Zált a móbedek próbára teszik^*
Szuhráb, végül: Iszfandijár két kalandja /Zs.F.
i»m. 2so»/
Bálint Sáneor is ez alapján idézi a jegyzeteiben,
és a kiadásét javasolja. Az említett forditásrészletek azonban sem a MTAK Kézirattár levelezési anya
gában, sem Kecskeméten nem találhatók, ezért, bár
kiadásuk valóban érdemes lenne, hollétük vagy

UV

meglétük felkutatásáig most már lehetetlen.
Megemlítendőnek látszik még, hogy maga Szilády
közzétette a Zál és Rúdábe című részletet 107G-ban
a Budapesti Szemlében /B.Sz. 1076. 43o-433./. Bár
semmilyen megjegyzést nem fűzött hozzá, nem két
séges, hogy az egy évvel korábban elhunyt Toldy
Ferenc emlékezetére szánta.

9.

toldy F. bevezetője Új Magyar Méz. 371.

lo. u.o. 37o.

11,

Egyetlen róla szélé írás som említi Pácolt, de
öccsének irt levele kétségtelenné teszi, hogyjitt
is káplánkodott. /Sz.Á. lev. Sz.ü-nak, 10G1. jan.
3o. 12G2/

12, Balogh Ferenc levele Sz.Á-nak, Debrecen, 185Q.
őszutó 2G. l25o

. .

Levelezésük hangulatára, de a tanítványok Lugossyhoz fűződő lelkes kapcsolatára is jellemző az alábbi
részlct: "

• cm

ma csaknem pár órát a mi atyánk, a

dicső Lugossynál töltőm •

• * ?A

névmások alakulata-

i^-rói cimű; önképezdénkben fölolvasott értekezle
temet nyújtottam át neki /Most már шрдага viszem e
téren még eddig a szerepet, nincs itt az a Harun
al R&sid, az a török nyelvész, tudod, na, ki?/,

1ГЪ

mutatta leveled, mutatta Hunfalvy le\'elét Is, mely
ben téged "Lugossy kedveltjének" epultétonoz. Beszéltünk sokról, mindenről, tudod, miről: nyelvről,
nyelvről és nyelvről igen kedélyesen."

13. Sz.Á.: Az arab ejaszída és ghazal, Szépirodalmi Fi
gyelő, 1861. 742-744 • » 760-762.

14, u.o. 734 • I kiemelés B.Z.

15. Sáfrán Györgyi: Arany Dános levelesköny\'e. 1982.
5ol-5o2•

16.

ЛЩSz.Á.: Hasonlatok, Magyar Nyelvészet ,"VI42-149.

17.

Budenz Dózsef lev.*^ Sz.Á-nak Göttingába, Székesfehérvár, 1859. jan.l.

18.

1251

Budenz Dózsef: Qöadem ad aures arnicas /Visszhangul
Sz.Á. "Hesonlatai"-ra/ Magyar Nyelvészet, 1861.
143-156.

19.

Sz.Á. Hasonlatok, M.Ny. 141.

2o,

u.o.

21. u.o.

22. Dudonz Dózsef : id.rn. 149-156.

23, Hornyik D^nos: Kecskemét város története oklevéltárral II.

1861. 5.

24. Az erről ozóló hivatalos értesítés 1862. jan. lo-i
keltezéssel a hagyatékában

I25o.

25, Nem várt örömöt jelentett az akadémiai tagság Sz-nak.
De egy kis kellemetlenség közbecsúszott, mert amikor
az erről szóló értesítést kézhez kapta, éppen súlyos
betegen, himlőtől és láztól gyötörten, a fertőzés
miatt mindenkitől elkülönítve feküdt, és magárahagyatotfaágában úgy érezte, meghal. Amint lábadoz
ni kezdett, sietett megosztani örömét ismerőseivel
és a családdal is /'Sz.Á. lev. Gyárfás I-nak, 1862.
jan.6. 2893 , Sz.L. lev. Sz.Á-nak, 1862. jan.5.1263/
Rávall az apjára, hogy még most is a nevelési cél
jai hangoztatására használta fel a válaszlevelét :
"Szerencse és megtiszteltetés után egy kis malőr
nem árt, tapasztalás szerint ez csak biztosítása a
jó tartósabb folyásának •

• •

"-írja." Titulusod hát van,

csak igyekezz, hogy mielőbb vitulust is nyerj hozzá,
s ami kis jövedolmecskéd kerül, igyekezz belőle
meg is takarítani, mert hidd cl, fiam, nagyon ke
serves a szegénység ínsége - ón még éreztem-, ezért
őrizkedj belejutni." /Sz.L. lev. Sz.Á-nak, 1862.

jan.5. 12СЗ /. Emellett azonban megosztja most már
vele a család gazdasági ügyeit is.

2ü, Sz.Á. let'. Gyárfás Istvánnak, 18G2. nárc. 4.
KTOti 2932

27.

Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon
/Nagykőrös, Cegléd, Dömsöd, Szeged, Halas levéltá
raiból/ I-II • I 1863.

28. Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 1802. jan.G. KTOM 2893

29,

Nagy kőrös
Sz.Á. lev. Gy.I-nakk.ri 8G2. márc. 4. 2932

3o.

Sz.Á.: A Barzú-nameból, Szépirodalmi Figyelő,
1862 .

391-392., 4o6-4o8.

31. Szépirodalmi Figyelő

18G2.

391.

Mivel maga a mű is kevésbé ismert a magyar közgon
dolkodás számára mint Firdauszí munkája, és máig
nehezen hozzáférhető, célszerűnek tűnt fel mutat
ványként közzétenni egy szeletét. Azt a részletet
választottuk, amely miatt

- elgondolásunk szerint-

a fordítás megszületett : a csodás vadászat epizód
ját. A jelenet előzménye, hegy Szuhráb fiát, Barzút
megajándékozza a sah, és vadászatra viszi. A költő
a perzsa miniatúrákról ismert színes forgatagban

rajzolja meg az állatseregletet, amint a hajtok
bezárják a kört, óo a sah megpillantja köztük a
coodozorgét:
" Aranyszőrü zergót, merő sárarany,
Szügyón folyva fénylő ezüst foltja van.
Szökell, s bús szemében - miképpen szerény
Szeretők szivében - szorongó remény.
A földet-biró sáh parancsolva int;
" Elém hozva épen, hamar lássam itt,
De kéz fogja meg, vagy ha tőrben akad;
Akár kard, akár nyil - tilos, nem szabod!
Ki megkötve szépen elóbem teszi,
Kitüntetve méltó jutalmát veszi."
Alig szól, a bátrak közül már nem egy
Serényen 3ürögvón, a zergóro megy.
Szegény szópszemű vad! szalad jobbra, majd
Remeg, fólre^szökken, s megint balra hajt.
De bármerre robban, futos vagy szökik,
Nyomon gyors vadászok lopik s üldözik;
Sobee uzöktiben megszegül, s fut tovább
Merőn arra, Barzú holott vadra várt,
Közöl, balra Szuhráb is ott van vele,
Előttük nagy árok, szinültig tele.
Az árkon csak úgy száll, repül könnyedén,
A fogságra gondol, s menokszik szegény.

гя

Harag bántja Barzút, lován egyet ránt,
S rohen, nint avarben e szélverte láng*
Elöl jár, fut e vad, de Börzú se rest,
Kit a düh hevít, s e vadért vágy eposzt.
Tizennégy a mérföld, mi már elmaradt,
A hold fenn, s a hőssel fut a pej alant.
Magas hegyre foly szét a fényáradat,
Magas hogy felé fut f liheg inár a vad.
Hah! Barzú

magában magával beszél:

" Mi hosszú futás, és mi ebben a cél?
Közöl volt a sálihoz , közel, s elfutott

•••

Hogy űzőn, szorítom, s ni,még hogy fut ott!
Nőm is zerge lesz ez - varázsló, gonosz,
A tőr Ahrimáné, s lehet, bajba hoz?”
A fék megfeszül, s áll a megszelhűdt ló,
De a zerge fut még, a gyorsan sikló,
A hegynek tövéből be barlang terül,
Szoros nyílatán most a vad bésorül.
Serény jó lovát, mely odáig vivé.
Kívül hagyja Barzú, belép, s bent imé,
Alighogy körülnéz s fei-, oldalt tekint,
A szögletbe pillant, s lát egy ősz brahmint.
Ki nyugton e barlangzugon üldögél S a szép zorco ottan piheg térdinéi."
/Szépir.Figy. 1332. 332./

tri

32, Szilády László halála azért is különösen tragikus
nak tűnik fel, mert.-éppen ez év januárjában írta
Áronnak, hogy úgy érzi, végre talán sikerül már
megvalósítania mindazt, amiért eddig küszködött:
gazdaságilag is révbe kormányoznia a családot.
Ekkorra ugyanis az állandó papi jövedelmek mellett amelyek alapvetően a 24o hold Palotai egyházi javadalrai földekből származtak /Van Bonj . visszaemléke
zése I. füzet 5G. */- jelentős magánbirtokai is
vannak már: Pirién 375

köt. holdja, amelynek na

gyobbik része ugyan szántó és erdő, de. tanyaópület
is van rajta. Szőlő és gyümölcsös telepítéséhez
is hozzákezdett. Emellett jól járt о közlegolők
felosztásával is^ a ráeső fehértói réten 5-600 kéve
nádja is termett /Sz.L. lev. Sz.Á-nak, 1062. jan.
5. 1263/. A jövedelme nagyrószót gazdálkodásba
fektette, de emellett balettéit részvényeket is vá
sárolt / Sz.Á. lev.Sz.L-nak, 1362. máj .21. 1262/,
azaz jól forgatta a pénzt: hathatósan védekezett
az infláció ellen, ős jól megalapozta a család
anyagi helyzetét. Az egész életében annyira vágyott
kiogyonsúlyozott körülmények között, az új lehe
tőségek küszöbén, szellemi ereje és gazdálkodási
tapasztalatai teljében, ötvenéves korában, 1062
tavaszán megbetegedett, és június elején meghalt.
Az orvos mcllvízkárt állapított meg./Sz.Á. kézírá
sával apja rövid élőt rajza, költözés nélkül, 1262/

15^

33. Sz.Á. lev. Arany Dánosnak, Hales, 13C2. nov. 17.
MTA Könyvtár, Mikro fiiratár A.D. lev. hímzése:
Tekintetes Arany Dános Tanár Úrnak, tisztelettel
Nagykőröcön.

34, Arany Dános szerkesztői gyakorlatáról, felfogásá
ról és folyóiratai művelődéstörténeti jelentőségé
ről A magyar sajtó története II. /1.

650-Ü64.

és az ott közölt irodalom alapján bőséges tájéko
zódást szerezhet az olvasó.

35. Sz.Á.: Nyelvészkedésünk célja és eszközei,

MTA

érttsi-fto •, Új folyam, 1861-02.

343-301.

30. Bólint Sándor: i.n. G.

37,

Horváth Cyrill: i.n. 5.

30. Hunfalvy Pál: Szilády

á.

Nyelvészkedésünk célja és

eszközei c. értekezése ismertetése
Nyelvtudományi Közlemények

1063.

131-142.

39. Budenz Dczsef: Türök-aagyar nyelvhasonlítás és ha
sonlító nagyar-altóji hangtanról
MTA

Ért. Új folyam, 1851.

150-lSo.

4o, Vámbóry Ármin búcsúbeszéde a MTA 1361. július 29-:L
ülósón, M.'fA

. Ért. Új folyam, 1061.

lo7-ll7.

41. Sz.Á. i.m.345.

42, Budoriz Bézsef i. . ni. 159-lGo.

43, 11.о . 170-179.

44, pl, Л nyelvtudományokról o. akadémiai felolvasásá
ban 1063. márc. 2.
Nyelvtud. Közi.

1063.

69-95.

45, Budonz: i.m. 187.

46, A fölfogások leghevesebben az 186o-as óvekben zajló
ugor-török háborúnak nevezett eredetvitában ütköz
tök össze, mór kissé máo tudósi felállásban, de a
konfrontáció első hullámai érzékelhetők már itt, az
lOGo-cs óvok legelején is: Sz. az első nyelvészeti
dolgozatát azzal zárja, hogy a magyar nyelv szókész
letének jelentős hányadát kitevő helynevek etimoló
giai kutatásaival gyorsan elkészülhetne a nyelv
tudomány, ha a török eredetet elfogadná, de úgy
mond:" a törököaeóg alapos vádja alól mi sem ment
hetné fel, ki ezt tenni merészelné".
/ Sz.Á.: Hasonlatok, M. Nyelvészet , 149./

ги

А7,

Vánbóry Ármin id.n. lo7-li7.

4C. Dudens: Oózsef: id.n. 154.

40. A nagyközönség ezáaárc in jól ismertek Arany Dános
rögtönzései Dudonz Dózocf és Hunfelvy Pál öaszoho3or,li.tó nyelvészeti törekvósoiröl /Л• 3. összogyűjtött: költeményei I. 44C r 4D7 • I Szépirodalbtí, 197G/

5o. 3z.Á.{ ld• 355.

51. Sz.Á.: Szónyonozés, MTA.

Értesítő, l£o2. 5o4-5ll.

HALASI PAPKÉH7 A KÖZÉLET ÉG AZ OKIEÍ.'TALISZTIKA
VOMZÁGÁDAH /1003-72/

1, Az élete végén úgy értékelte a aunkáflfát, hogy 1074-ig
orientalista volt, azután pedig irodalomtörténész,
/D.F. id, interjúja/ E pályaszakasz végét negucél
szerű 1372-bon norjelölni, nert bár igaz, hogy az
utolsó ilyen tárgyú publikációja az általa onlítctt
időpontra tehető - okkor jelent' nor ugyanis u Hév és túrryaetató c Török-acgyar kori törtónolni ealókok J.-VII,

kötctóhoz -, ez azonban nár non kife

jezetten orientalisztikai szakaunka, о bizonyéra

гы

az őzt megelőző esztendő terméke még. A fordítói
tevékenységei is igénybevevő utolsó kötet 1873-ban
hagyta el a nyomdát, ezért feltehető, hogy még
1872-ben készült. Emellett indokolja ezt Szilády
érdeklődésének fokozatos irányváltása ic: ezévbori
ugyanis megszaporodtak a magyar nyelvészeti dolgoza
tai s az ekkor megjelent defterekről írt tanulmá
nyéin kívül semmilyen orientalisztikai dolgozatot
nem publikált többet.

2. Mórt az ezt követő öt óv során aiig-alig jelent mog
néhány műfordítása - többségükben Arany lapjában -,
a. Koszorú megszűnte után pedig eilig publikált em
lítésre méltót. Az egész időszak ehhez képest ki
emelkedő kút dolgozata: a Kalovipoog-tanulmánya
1867-ből és A defterekről c. munkája 1871-ből.

3, Sz.Á. lev. Sz.K-nak, 1363. jan.2l. BKML, Kiv.II. 90/2.

4, Az 1869-es adatok szerint 13.137 lakosa volt a
városnak, ettől lényegesen eltérő a jelzett idő
pontban sem lehet.
Képviselőházi kérvénytervezet^ aZ Igazságügyi Mi
nisztériumnak , Cjrsay Vilmos főjegyző és Szekér Jó
zsef főbíró aláírásával, benyújtotta Sz.Á. 137o-bon.
1259

г(оЪ

5. Sz.Á. lev. Sz.K-nak, 1863. jen .21. BKML. Kiv.II.$8/2.

G, Ismeretlen szerző pepválasztó kortesverse Győrfi
László hegye te kában, KTÖíi, 6928

7. Munkások és parasztok mozgalmai Magyarországon
/ 1849-67/, összegyűjtötte és szerk»: Sashegyi
Озгкаг, 195Э.

8. A KTJM gazdakönyvei bő és pontos tájékoztatást
adnak erre nézve.
A helyi gazdaságtörténeti kutatások szép és igen
időszerű feladata lehet a múlt század e néhány év
tizedének módszeres feldolgozása.

9. kotu, kutu - helyi nyelvjárási kifejezés, jelenté
se :gyékény- és nádtorzs, - gyökér. A szegényréte
gek fűtésre használták.
Ennek dokumentuma az a kutuvágó eszköz, amelyet
híveitől kapott a pappá választása évfordulóján.
A Sz.Á. Ginn, tulajdona.
E tény negemlítésével természetesen non kíván
juk. Sziládyt a helyi szegénység bajnokává avatni,
ellenkezőleg, azzal a helyi, erősen szinplifikáló
ее téves, nézettel vitatkozunk, amely Szilády sze
mélyében szívesen lát ilyen népvezéri vonásokat.

<1Й

le. Sz.Á. lev. Ss.К-naк, 1063. Jan .21. BKHL. Kiv.II. 90/2.

11. 32.Á. id. lev. öccsének, Az említett képviselő
házi kérvény szerint elekor Kiskunhalason 3 lelkész,
G tanár, 1/ ügyvéd, 5 orvos és 7 mérnök van.

12, Magyarország vármegyéi és városai

13. Sz.Á. lev. Sz.0-nak, 1665. aug.14. 12G1 , ettől
kezdve rendszeresen visszatérő téma.

14. Sz.A. öccsé'Rok Irt levelei 1CG4. nov. 5-től 1GG5.
aug. 20-ig, 12G1
Viszont ezzel teremtett anyagi lehetőséget arra is,
hogy a frissen végzett Gáncs öccsét több mint féléves
nyugat-európai körútra külelhesse.

15. Sz.Á. lev. Sz.K-nak, 1063.- jun.21 • I júl. 24 • I
aug. 3. DKML Kiv./2.,3.,4.

16. Sz.Á. lev. Gyárfás Istvánnak 1063. szcpt.XG.
КТО!-; 2092

17.

Kulin Géza lev. Sz.Á-nak, 1063. aug.27. és 1063.
oki, 4.

1256

г^

18,

Sz.л.: Hogy voltunk a tőrük alatt egyházis vullóProt.Képes Naptár, 1863. 2o-33.

808 tok in tot ben?.

19.

u.o. 24.

2o.

u .о . i2u.

21. u.o. 27.

22, Koszorú, 1863

• Í

61-62, 612-613.

23, u.o. 2c4.

516-17, 568-67•

24, u.o

• I

18 64.

25. u.o

. I

1865., 102 •

»

4CS .

20. Hazánk s a Külföld, 1866.

114 • « 1887. 532-03 •

«

1868. 335.

27.

Sz .A/, -recenzió je S^heok könyváréi Az arab költészet
Spanyolország - és Siciliá'oan, Budapesti Szemle,
1307.

75-38.

234 Az ICCO-üan kezdődő és tool: cint húsz éven át tar
tó kapcsolatukat hol a tartózkodó, gyengéd, baráti
tónusú érzelmek, hol romantikus rajongással lebegő
szenvedély jellemezte. Kapcsolatuk szép dokumentumai

266
Kuun Irma levelei /1257/.
29. Sz.Á.: Rokonaink epikája
Budapesti Szemle, 1868. 73-95. és a Kisfaludy Társa
ság Évlapjai, 187o. 273-313.
Domokos Péter a Kalevipoeg magyarországi fogadtatástörténetét bemutató dolgozatában /Az új magyar Kale
vipoeg, Fii .Közlöny, 1988.1.-2.,lol,-lo4./ úgy véle
kedik a fordított részletekről, hogy "inkább informá
ciós, semmint esztétikai'értékük a számottevő." Tudo
mánytörténeti szempontból természetesen igaza van.
Szilády elsődleges célja is a mű megismertetése, a
fordítás csupán ennek a fő szándéknak az előfeltétele,
az eszköze volt. Hiba volna azonban ezért az esztéti
kai értékeit kétségbe vonni, hiszen igényesen, jó köl
tői színvonalon felelt meg a korabeli népnemzeti köz
ízlésnek. A hatását sem szabad alábecsülni, hiszen
majdnem húsz évig, egészen 1084-ig nem készült ennél
teljesebb fordítás. Ekkor jelent csak meg a Vikár Béla
átültette I. ének a Budenz-albumban.
30. u.o. 278.
31. u.o. 313.
32. Török-magyorkori államokmánytár J.-VII. és Névmutató,
1863-1374.
33. Századok, 1867. 3o7-3o8.
34. u.o
de Salamon Ferenc keltezés nélküli levele
Sz. Á-nak, 126o is.
35. Sz.A. jelentése bolognai útjáról. Budapesti Szemle,
1868. 122-138 • /
Századok, 1868. 214 • / és különösen leveleiben :
Sz.Á. Gyárfás Istvánnak 1868. febr. 18. és 29. 1262 és
Toldy Ferenc lev. Sz.Á-nak 1867. márc. 18. 125o
Olaszországi útlevele 1868. II. 14-i keltezéssel a
levelezési anyagban, l25o
•

t

г(А

3G. Sz.Á.: A defterekről, Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, 1872. 1-23.

37.

U * O • 2—4 •

38. u.o. 5.

39.

u.o. 8.

4o. u.o. 12.

41. u.o. 13.

42, Vásáry István szóhasználata, a magyar orientalisz
tika kialakulástörténctét is vizsgáló Vámbéry és a
magyar őstörténet című dolgozatából. Keleti értekezesek % •

I

KGrösi Csorna Társaság, 1980.

19.-25.

43, Sz.Á. lev. Sz. 3-nak, 18G5. márc. 31. 12G1
Budenz 3. lev. Sz.Á-nak, 18G4. aug.12. 1251

44. Vámbéry meleg halasi fogadtatásáról és kaszinóbeli
ünnepléséről Sz.Á. lev. SZ.3-nak, 18G4. dec.28. 12C1

г«

45. Állandó levéltóma. Iscftc Móllá Halason szbbéságot
tanult, fél óv múlva az Akadémiai Könyvtárban
szereztek állást neki, de itt nem találta a he
lyét, s Velencén kereskedő lett. Üzletet nyitott,
meg is házasodott, s ott halt meg.

46. Könyves Tóth Kálmán lev. Sz.Á-nak, 1064. aug.6. 1256

47.

0.0. lev. Sz.Á-nak, 1065.ápr.9. 1251

40, Sz.Á. lev. Sz.0-nak, 188o. márc. 17.

1262

49. A képviselőség elvállalására a halasi / Gál Endre,
Gyárfás, Pázsit Antal/ és a fővárosi barátai
/Dudenz, Salamon, Kuun és Vámbéry/ is kapacitál
ták. Sz.Á. $ov. Sz.0-nak, 1065. aug. 14. és 1065.
okt. 16

• I

1263

1065. nov.13-án választották meg nagy szavazat
többséggel /5о7:1о0/ Polányi István gimnáziumi ta
nárral szemben.
Sz.Á. lev. Sz.0-nak, 1065. nov. 13.
A Hon, 1065. nov. 16.

5o, Sz.Á. lev. Sz.0-nak, 1065. doc.l.

1261 és

с

51, Sz.Á. lev. Gy. i-nak, 18G5. dec. 16. KTOM

293o

52, u.o.

53. Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 1G6G. ápr. 25. KiOH

54. Sz.Á. lev. Gy.I-nak, i860, jún.5.

55. Képviselőházi Napló, 1866

• t

KTCJ-1

2924

2922

a LXXVII. országos

ülés jegyzőkönyve, dec.5.

56, u.o.

57.

u.o.

5G. u.o.

59. u.o.
A kiegyezésre nézve a felfogását jól tükrözi a
jún. 14-i felszólalása is./ Képviselőházi Napló,
1866

• í

a LXVIII. országos ölés jegyzők • $ jún.14.

6o. Képviselőházi Napló, 103/
jegyzők

• í

márc. 27.

• I

a CXI. orsz.ülés

■TV?

61» u.o •
KTOM

»

do (AtúufSz.Á. lev. Gy.I-nak, 1066. doc.12.
2910

is:

"Oócsben megint megbolondultak. Rainer hg •

г

a mi

különös jóakarónk kerekedett feljül, s mioléhbi
szétkergettetósünket, őstropállapotet s szám
talan efféle koncessziót sürget a számunkra ♦

• •

Most hallom éppen, hogy a kormány*, biztosokat
vagy miket akar a G7-oo bizottság ülésébe küldoni • •

•

Ez is szép újmódi találmány! Maholnap

még az öreg Deák vastag reménységének is el kell
párologni, ahogy a dolgok folynak."

62, B.F.-interjú : Látta Klapka György hadseregét át
vonulni Halason.

63. Sz.Á. lev. Sz.O-nak, 1065. máj .2. 1261

64. Több lovaién kívül pl. о már idézett időskori
Nemere c. cikkében.

65. " i-i0gy órzed magad Ausztriában? -írta öccsének,
aki Anglia, Svájc, Francia- és Olaszország után
itt időzött egy darabig a hazaérkezése előtt.
- " Furcsa visozapottyanás ugye a becsületesebb
világok látása után ilyen konstitucióellenes va
lamit szemlélni!"

I'M

Sz.Л. lev. Sz.3-nak, 1865. aug.14. 1251 •

«

de u.o.

jún ,3o. is.
Jellemző humorával a bécsi küldöttség megérkezésé
ről így tájékoztatta Gyárfást: " A császári lovak
legnagyobb része szürke - tán azt gondolták Bécsben, hogy Szvatopluktól kell megvenni az orszá
got? Mindenfelé fúrnak-faragnak a bevonulási úton,
s állongatják felfelé a címeres, nemzeti színre
festett fenyőszálakat. Lesz burgerbandérium is, ma
láttam belőle két vitézt, akinél Péter Imre is kü
lönben megülné a lovat."
Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 1865. dec.lo. KT3M 29o5

66, Pl. Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 1865. dec.16. KT3M 2S3o

67,

A bírói hatalom gyakorlásáról szóló törv.javaslat
vitáján elhangzott felszólalása. Képviselőházi
Napló, 1869. 44. orsz. ülés jegyzők • # július 6.

68. Az inségügyi tárgyalásokkal kapcsolatos Gy.I-nak
írott levelei rendszeresen tartalmazzák ezt a
témát. Az országos közmunkák megszervezésének az
egyik legfőbb indokát ebben látja.

69. Képviselőházi Napló, lG7o • I a 118. orsz. ülés
jegyzők •
zők •

»

I

febr.ll. és u.o. a 13o. orsz.ülés jegy-

febr.25.

7 о. и. о.

71. Pl. az 18G6. jún. 14-i felszólalása, de meg inkább
a Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 1GGG. jan. 2G. KTOM 2931

7.2. Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 10G5. doc. 1G. és 1GGG. jan.
2G. KTOM

2930-31

73. Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 1063. máj .4 • I KTOM

29ol

74. Az 1869. július G-i felszólalásában ennek a nézoténok hangot is adott, do a lovoloiben többször
említ olyan politikai témákat, amelyek esetén a
döntést csak úgy tudja elképzelni, hogy a pártok
tegyék félre szűkös pártérdekeiket és szövetkezze
nek az országos, a nemzeti érdek érvényesítése
céljából. Pl. Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 10G5.dec.lG.
KTOM

293o

75, A politikai meggyőződése és erkölcsi következetes
sége mellett volt a Tisza-pártiságának még ogy, na
gyon személyes mozzanata is: az 1849-os bukás után
az apja a Tiszák birtokán húzódott meg, sőt, Tisza
Kálmánnal együtt bújdosott egy darabig/0.F. interjú,
Ván B. visszaérni./, do a Tiszához fűződő ssiomélyos
kapcsolatát a kortársak rendszerint eltúlozták.

" Van egykét szamár - írta egyik levelében -, aki
rólam nem tud egyebet beszélni, minthogy én mily
intimusa volnék Tiszának. Ettől aztán mind megriad,
aki valaha előttem róla komisz módon nyilatkozott néha a legszomtclenebb Ragasztásokat kell azok el
felejtése végett végighallgatnom".
Sz.Á. lev. Sz.O-nak, 1076. nov. 15.

1263

76, Igaz, a korban szokásos nyílt képviselői levelet
ő nem tett közzé, ehelyett azonban havonta, ha
szükségét látta, sűrűbben /van janikor hetente, sőt,
nemegyszer naponta/ magánlevelek formájában tájé
koztatta a halasiakat az országgyűlési témákról és
a napilapokban nőm olvasható nőm hivatalos esemé
nyekről ós fejleményekről, a kulisszák mögött zajlójt а к tikázások ró 1 is. Vagy a megvitatott törvények
hez fűzött a helyiok számára igen használható kom
mentárokat vagy utasításokat. 0 yasformán, mint
pl, a megyei tisztéjífások előtt:" nincs más mód,
mint otthon sűrni-forrni, jól kifőzni mindent, s
valahára közvéleményt teremteni a Jászkunságban is,
mely ne csal' hajlongoni tudjon о jász szabadclvűoég módjára ósz és cél nélkül ficánkolni, mert kü
lönben a mi jó embereink települnek a nyakunkra.
Inkább pedig most, min^valaha, mert attól függ a
municipiumok jövője, bogy tudnak-e most erősek lenni
oly megalakulással, mely se pictus masculusokat

nh

no emeljen tisztségekre, se éretlen rugódozók nagyszújúságával ne akarja pótolni a képtelenséget. Ma
gyengén tartják magokat a megyék, egyszuszra elnye
li őket a fejlő parlamentáris kormányzat, ha esze
veszett megyei hatalmaskodni akarással fognak aka
dékoskodni, a nem messze álló abszolutizmus kerék
vágásába fogják a kormány szekerét boledöcconteni.
Ragaszkodni a megyének minden régi jogához - ez itt
a nézet. Ugyanazért olyanokbólTalakítani a tisztikart, kik ösmerik is a megyei állapotokat, s véde
ni is akarják azokat."
Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 1067. ápr.3. KTOM 2095
Vagy a horvát kiegyezést megelőző politikai han
gulatról, amely a "jelen percben oly konfúzióban
tartja még a házat, hogy Deákkal nincs egy véleményen
saját pártjának -

• • •

sőt, a minisztériumnak is -

egy része. A császár maga mindnyájunktól különbö
zik akaratával, sőt, nemcsak a mi, hanem még a
bécsi minisztérium véleményétől is. Semmiféle tisz
ta lapról som akar hallani, mit az országgyűlés
hagyna a horvátoknak, hanem per fás ncfas kénysze
ríteni akarja őket velünk való ügyeik rögtöni el
intézésére, hogy a koronázásnak semmi se állja
útját. Most úgy hallszik, hogy minden e tárgyban
végzett munkálat félre fog vettetni, s hétfőn mikorra a napirend ki van tűzve -- a minisztérium

ПГ

kénytelen lesz kidolgozott javallattal állni elő.
Mit fognak mívelni ekkor Mileticék - előre lehet
képzelni."
Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 1807. épr.5. KTOfi

2G9G

ixycn értelemben a Gyérfás Istvánnal folytatott
levelezése felfogható olyan, a legmagasabb orszá
gos politikai fórummal összekötő jól működő csator
nának is, amely segítségével a helyiek igen gyorsan
nyomon követhették az országos politika eseményeit,
lépést tarthattak velük, sőt, gyakran már előre
bekalkulálhatták őket a döntéseikbe. Ennek külö
nösen jelentős szerepe persze, akkor lett igazán,
ha olyan belpolitikai vagy gazdaságpolitksi témá
kat tárgyalt az országgyűlés, amelyek Kiskunhalast
is érintették.

77,

Török Pál /1303-1383/ püspök. A részlet
Sz.Á. lev.Gy.I-nak, 1867. okt.25. KT8M 29o7-ből való.

78, 334.sz. indítvány az 1868.okt .lo-i ülésen.

79.

Először Sz.Á. éev.Gy.I-nak, 1865. dec.lo-én .
.

.

_

kerül szóba, aztán 1367. okt.18-tól vá

lik állandó témává 1367. dec. 4-ig.

Go. Sz ,Á. lev* Gy.I-nak, 1867. doc# 4—tői, a :7o~os
es Sc-as években gyakran.
Bár kezdetben ner.i nagyon bízott ^ megvalósíthatósá
gában, de tudta, hogy Halasnak nagy szüksége van
rá, hiszen

g

fővárost csak meglehetősen körülmé

nyesen /vagy a Félegyháza-Cegléd vonalon, vagy
vízi úton: Bajától a Dunán/ lehetett ekkor megkö
zelíteni.

Öl. Sz.Á. lev. Gy.1-nak, 1869. júl. 4. KT3M

2944

02. Sz.A. lev. Gy.I-nak, 187o. móré. 19. KiOM

2937

Gy.1 • lov. Sz.Á-nok, 1874. jún.lo. 1253

03. Nagy Szeder I. id ,m. 63.
1840. márc. 15. emlékére alapították. Sz.Á, lev.
Sz.8-nak, 1870. márc.19.

1262

SZ.Á. lev. Gy.I-nak, 1070. inaj .17. KTOM

2933

04, Sz.Á. lov. Gy.I-nak, 107o. januárjától több mint
2o db levele bizonyítja, hogy milyen komolyan gon
dolta •

05, Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 107o • márc. 23.

KTOM 2359

го>
86, Pataky Dezső id. búcsúztatója

alapjón terjedt el

róla az a felfogás /Bólint Sándor is átvette, s az
óta is él ez e nézet/, amely Szilédy közszereplé
séi- alig-elig tartja szánon, vagy a valóságosnál
sokkal kisebb .jelentőséget tulajdonát neki. Pata
ky nekrológjában bolyо ás volt ennek a szándékos
«. ihzllgc tásnak, vagy "éppen csak megemlítésnek",
mert -lyc-n nádon Szilódy emlékét akarta megvédeni
attól a neasokkal korábbon lezajlott, a rosszízű
vadas kodásokkal kísért pereskedések idejét felidé
ző hangulattól, amely о halasa lakosságot is uegosztotte, s amely 1622-ben még könnyen fellobbantható lett volna. Ezzel együtt Szilády közszereplé
sét eltúlozni nem áll szándékunkban, e fejezetben
csupán arra teszünk kísérletet, hogy az életmű
arányaihoz illesztve az eddigi méltatásoknál rész
letezőbben érintsük ezt az eddig szinte fehér folt
ként kezeit kérdéskört, mert elgondolásunk szerint
ez is szeresen hoz

tartozik ahhoz a tudósi maga

tartástípushoz, amelyet S^iiády megtestesített.
G7. Gyakran előfordult, hogy о képviselőjelölteknek г
választások menetére és előkészítésére szinte semmi
lyen érdemleges befolyásuk nem veit, mert azt a he
lyiek szervezték meg és bonyolították 1c. így volt
•ez a fővárosban élő Mocsáry esetében is, akivel a
halasiak úgy tartottak fenn kapcsolatot, hogy időn
ként felutaztak hozzá konzultálni, Q maga mindössze kéthárom alkalommal járt Kiskunhalason, rendszerint a sze
replése előtti napon érkezett, ezért tömegméretű po
litikai természetű személyes befolyása nem lehetett.

80. Sz.Á. lev. 1072. szept. 9.-10.

1262

09. Sz.Á. lev. Sz.0-nak, 1078. júi.15.

1262

Igaza lehetett Gyárfásnak, amikor úgy ítélte meg,
hogy a Szilády megválasztását ellenzők szándékát
sok esetben nem a város politikai érdekei motivál
ták, hanem a könnyű harácoolás és vagyonszerzés
lehetősége tette vonzóvá a számukra a képviselő
séget : "nem más a baj, hanem az, hogy szörnyen
bosszantja őket, miszerint oz a pap minden nyílt
аз titkos áskálódós dacára magát nagy szótöbbség
gel folyvást meg tudja képviselőnek választani, s
állását a maga részére sem használja fel, mást pe
dig olozorít ez állástól olyant, ki majd ki tudná
azt zsákmányolni! Persze, ez nagy bosszúság."
Gy.I. lev. Sz.Á-пак, 1077. nov.9.

1253

90. Bodies! Imre ácsmester jegyzeteiből, Mameluk-indu!ó,4. KTOí'1

4374

Л halasi mamelukok apotoózisa u.o. 3.;oz
sincs egyéb dolog ♦

• л

"Úgy

" kezdetű, 4. és az Emlékirat

a német sógorokról című, 3031.

91, Gy.I. lev. Sz.Á-nak, 1077. nov.9.

92. Sz.Á. lev. Sz. 0-nak, 1077. dec.14.

1253

1262, de már

1377. jún.15. is.

93. Gy.I. lev. Sz.Ánnak, 1370. júl.10.

1253

г*и

94. A Hon, 1073. július 8.
Bacsó László hagyatéka, Vádirat • • • 9 13-17., KT3M
3459

95. Gy.I. lev. Sz.Á-nak, 1878. júl.lo. 1253

96. Sz.Á, lev. Sz.3-nak, 1076. aug.13. 4Z.íl

97. A halasi manelukck apcteózisa, ismeretlen szerző
kortesverse az l87o-es évekből, 1СГЗИ 4374

90. HHa Pákát bántják, aajd állunk elébök''- írta
Gyárfásnak /Sz.Á. lev. Gy.I-nak, 1866.márc. 9.
КТЗИ 2920/, s ez azt mutatja, hogy sár korábban
sen volt egyöntetű a birtokosok viszonya az ala
pítvány sorsét illető kérdésekben.

99. Habarék párt: utalás az egyesült Függetlenségi és
40-as Pártra
Sz.Á. lev. Sz.O-пак, 1078. júl. 15. 1262

loc, Sz.Á. lev. Sz.0-nak, 1878. aug.13. 1262

lel. Sz.Á. lev. Sz.3-nak, 1870. eug. 13. 1262

lo2. Sz.Á. lev. Sz.3-nak, 1870. nov. 14. 1262

Z$o

1оЗ. A Szabadelvű Párt VB lev. Sz.Á-nak, 1881. márc. 12.
12üo és Sz.á. keltezés nélküli válaszfogalmazvány
töredéke u.o.

lo4. dókái nem vállalta el a halasi képviselőséget
erkölcsi okokra hivatkozva.
A Kiskunhalasi Szabadelvű Púrí VD-nek szóló leve
le /1881. jún.ll./ a KT3M tulajdonúban van, meg
jelent a Halasi Téka 3.

lob

2Ü-29.

Szilúdy pártelnöki tovékeriységének differenciált
megítélése lehetetlen mindaddig, amíg cl nem ké
szül a múlt századi helyi pártok történetét lega
lább a leíró igény szintjén feldolgozó összefog
lalás .

TUDOMÁNYOS KIBONTAKOZÁSA A MAGYAR NYELVÉSZETBEN
/1072 - 1876/

1. Sz.Á. lev. Sz.8-nak, 1064. dec. 12.

1261

2, Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből,
1872. Л-4.

3. u.o. 7.

лм

4. u.o. 9.

9, u.o. 4.

о, u.o. 4.

7,

u.o. 5.

8.

u.o. 4.

9. u .c . 9.

lo. Sz.Á.: Nyelvőr, Itk, 19o6.

498-499.

11. Például: Lőrincze Lajos: Visszatekintésj a folyó
irat megindulásának loo. évfordulójáró, M.Nyőr,
1972, jsnuár-márc. Vagy a Magyar Nyelvtud. Tár
saság 1907. dec.l2-i nyelvtudomány-történeti kon
ferenciája előadásai: Tanulmányok a magyar és finn
ugor nyelvtud, történetéből /185с-192о/, 197c.

12. Közzétette Sz.Á.: Nyelvőr c. id. cikkében

13. Mit akarunk?

lágyér Nyelvőr, 1072. jan.15. 1-5.

14, Szépirodalmi Figyelő 70o.l,

15.

Farsangi vers, Koszorú, 1865

595-96.

16. Sz.Á. népdalgyűjtése, MTA Kézirattár, 4-r. 305/11.

г^г-

17,

Sz.Á.: Néhány ráolvasás, M.Nyelvőr 1873.

3o4-3o9.

Sz.Á.: Л mesékről I.-II •» u.o. 65-67,, 148-151.

10.

Sz.Á.: Vasgyúró, Magyar Nyelv, 10o5. 411.

19.

Sz.Á.: l-löcsön, u.o

• I

412.

2o, M. Nyelvőr, 1873 . 3o9.

21, Ván D. visszaemlékezése és Sz.Á.: Höcsön

22. Sz.Á.: Egyház, éktelen, ógödelöm, M. Nyőr • » 1072.
121-122.

23. Sz.Á.: Fac simile! u.o. 87-09.

24, Sz.Á.: Gyanús vagyok benne, M. Nyőr

• t

1073. 271-272.

Szíjait rák, 272.
Interpcllatio, 27o-27l.

25, Sz.Á.: Szökőév, u.o. Go.

26, Sz.Á.:

A nevekről I.-III

• I

u.o. 11-18 • # lo4-llo
2oo-2o9.

• t

гп

27.

u.o. 15.

2G,

u.o.

- .

Li . с . I

ч

Зо, и.о. 13.

31. Sz.Á.: Méltó, M.Nyőr • * 19оЗ. 384-386.

32, Kun-halasi könyvtár, I. füzet, 1875. Előszó

33. u.o.

34, Sz.Á.lev. Gy.I-nak, 18G3. jól. 14. KT3M

A PÁLYA

2885

CSÚCSÁN /l876-l9oo/

1, Sz.Á. lev. Sz.D-nak, 1873, jan. 15.

1262

A Magyar Nyelvtörténeti Szótár három kötete és
a Szómutató csak 1390-93. között jelent meg Szar
vas Gábor és Simonyi Zsigraond szerkesztésében. A
szótárszerkesztő bizottságnak Szilády is tagja
volt.

l%\

2. s-г. A. könyvismertetése, Lendvai Miklós: Bessenyei
Ferenc emlékezete, Itk, 19o7. 125-126.

3, Sz.Á. megjegyzései Krizko Pál Egy magyar versccske l5o5-ből című szövogközlésóhoz, Századok, 1076.
330-337.

4, Középkori magyar költői maradványok, 1077. 161.

5. u.o. 3o7.
Az említett Kreusl körmöcbányai nótárius, a szöveg
lojogyzőjo volt.
A filológ ai pontosság kedvéért idetartozik, hogy
Szilády mégogyszer elővette ezt a témát 1097-ben:
a verskezdő supra szó olvasatát korrigálta, mert
felismerte benne az utólag annyira kézenfekvőnek
látszó latin eredetet. Ezzel a kis kiegészítéssel
együtt mai tudományos ismereteinknek роп'созап
megfelel az értelmezése.

■ •

6.

Sz.Á.: lomosvári Pclbárt élete és munkái, IGGo. 4o.

7.

Sz.Á. lev. 3z. D-nak, 1076. dec. 15.

S.

Sz.Á.: T.P. élete és munkái, 4o.
t

12G1

205
9 . и.о .
Io . u.о. 25.
11. u .о. 26.
12 . u .о . 12 • / 26., 3o • I 35.
13 . u.о. 73.
14. Bálint 0. i.m. 2o.
1 . 1077. nő; .27. nop 1 , 11T \ t:vk. XIV.
lü. Pelbárt 41.
17. Sz.Á.: Pelbárt, Itk 1896. 253-54.
Új Magyar Sión, lOSo. 38o.
Katholikus Szemle, 1896.
159.
18. Magyar Lexikon, 1879. Szerk.: Somogyi Endre
19. Sz.Á. lev. Sz.3-nak, 1877. febr. 15. 1261
20. Németh G.B. i.m. 4o4.
Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy Szilády vonzó
dását a filológiához személy szerint Toldy Ferencnek
az igényessége is erőteljesen serkentette, aki köz
ismerten minden alkalmat megragadott arra, hogy a
filológia hazai megteremtését sürgesse. Már 1855-ben
az irodalomtörténet-írásunk legnagyobb gondjaként
említi a hiányát. A Kéziköny4'e előszavában így os
torozza a hazai állapotokat: " Kimondhatatlan az,
mennyi valótlanság és képtelenség terjesztetik nálunk
a vizsgálati gondhiány miatt, s az első, felülete
sen odavetett adatoknak új meg új s vak utánmásolása
által."
/ A magyar költészet kézikönyve • • • 1855., VIII./

Ъ$ь

21. Sz.Á.: Középkori magyar költői maradványok, 1G77. VII.

22, Sz.Á.: A Régi Magyar Költők Tára, Itk, 1895.

23, Kardos Albert, Egy.Phil. Közi

• i

12o .

1094. 4G7.

24. Sz.Á.: A RMKT, Itk, 1G95. 12o.

25, RMKT I. 364 •

I

367.

26, u .o . 373 •

27,

u.o.

20, Szilády о dolgozatát is - mint ahogy a 8o-as óvek
ben ez gyakorlatává vált - folyóiratban publikálta
a felolvasást követően /А Toldi-mondáról, Pesti
Napló, 1G82. 3o3.oz./, és csak ezután tette közzé
az RMKT-ban. lGG6-ban önállóan is megjelent.

29, Sz.Á. RMKT V. Előszó, VII.

3o, II.G. ismertetése az RMICí V. kötetéről, Egy.Phil.
Közi
1836. 996.
-Н.бг éj Sz. a. felfogásáról: Németh G. Béla id.m. 4o4.-4o5.
• Í

ги

31. RMKT V. Előszó VII.

32, Az adattár részletes terve megjelent: Egy, Phil,
Közi

• >

I80o .

637-30.

33. Századok, 1879,, 1881,, 1882.

54. Itk, 1893 • I 1897,

35. Árvizkönyv Szeged javára, 188o, 114-126,

3G, Gyarmati Balassa Bálint költeményei, 1879, Előszó
Lili.

37,

u,o. LI

38. Az szent Pál levelei • • •« 1883. Utószó, 475.

3S. u.o. 481.

4o. A# keresztyénségnek

•

•

•

■#

188L. Előszó, 142.

41. u.o. 133., 141,

42. Szegedi Gergely Énekes^Könyve, 1893. Függelék, XVI.

1$ъ

43.

It к, 1003. G7-70., önálló kötetben 1090.

44. u • о• 71»

45. u.o. 7G.

46. u.o. / / .

47. u.o. 7G.

40. RMKT V. 1GGÜ. VIII.

49. A Königsberg! Töredék, Ak. Ért

• I

1095. 575.

5o. Gánóczi Oózscf: Kisfaludy Károly műveinek új kia
dása, Itк, 1093. 105.

51. Sz.Á. lev. 3z. O-nak, 1077. ináre. 17. 12G1

52. Sz.Á. könyvismertetése Beöthy Zsolt: A magyar
irodalom kis tükre c. kötetéről, Itk, 139G. 3üo.

53, RMKT V •

V

í

Előszó, IX.

Sk.. Antal Géza levele Sz.Á-nak, 1913. ápr. 3o.

1250

289

55. Szilády értekező stílusának kialakulásáról - minden
egyéb fogyatékossága ellenére - jó megfigyeléseket
tartalmaz Dobos Dózsef dolgozata.
56. A MTA, I. Osztályának 1893. febr. 24. tartott
17; . zárt ülése jegyzőkönyve 4.
Sz.A. szerkesztői gyakorlatáról, felfogásáról és az
Itk. tudománytörténeti szerepéről

lásd Németh G,3.

értékelését.
57. Itk. 1893. 116-117.
58. u.o .
59. Ak. Osztályközi • »
60. Nachträge

• • • t

1891. 62.

Itk. 1893. 246-47.

61. Itk, 116-119.
62. Itk, 1397. 492-93.
63. Itk, 1899. 124-125.
64. Először a Zolnay könyvéről írt recenziójáben em
líti /1895. 116-17./, aztán a Scythia /1897. 494-495./
ill. 1898. 122-24 •

I

ugyanott Szittya címmel 251. és

378-380 • » a Degyzet /19oo. 117-18./, végül ismét
Szittya címmel l9ol. 491-92.

l\Q

65.

Sz.K. lov. Sz. Á-nak, 1003. dec. 31.

126o

66, Sz.Á. lev. megr.evezetlennek, 1883. márc. 21.
Bottyán Ciános: A magyar Biblia évszázadai, Bp. 1982.
67.

u .о .

GO. Szilády következeites erkölcsiségét és fáradhatat
lan munkavégzését ismerve onnok a hangsúlyozása
fölöslogos volna, megemlíteni csupán azért kell,
mert a vele szemben kevéssé toleráns hívek egy
csoportja azzal vádolta, hogy a képviselősége ide
jén elhagyta a gyülekezetét. Ennek megítélésében
Dcnda Kálmán nézőpontját osztjuk, aki az említett
dolgozatában úgy látta, hogy Szilády " ha az Aka
démián volt, ha tudományos munkát végzett, akkor
is mindig az egyház, a halasi gyülekezet és Halas
város szempontjait is képviselte." /115./

69. Képviselőházi Napló, 1860. 2o4.

7o. Szeretett Atyánkfiái az Úrban, 1077. 4.

/1»

u .o » 3.
^
A vádakra Páter Dénes ás Sz.A. válaszolt a rTöbben a névtele
" kezdeti! röplapokon 1881-ben.
és a^ajta mentünk
t

t

*

72, Ezért is célszerű volna a reform helyi fogadtatá
sának szociólógiai szempontú részletező feltárása.

11{

73, Nagy Szeder István i.m. és A Kis-Kun-Hclasi Helv,
Hitv. Lyceum Értesítője 1891. 1.

74„ Sz.Á. lev. Thúry Dózsefnek, 1087. nov.5.

12G2

Az említett tanár• Péter Miklós /1023-1807/.
A konstantinápolyi Szilágyi Dániel tízezer kötetes
könyvtárát 1886-ban vette meg az egyház s gimnázi
um számára, jelenleg а ИТАК keleti gyűjteraónyóben található. Nem tudjuk, hogy mikor, milyen
körülmények között és kinek az irányításával ke
rült oda. Elképzelhető, hogy Szilády halála után,
még az 193o-as években, de az is lehetséges, hogy
az államosítást követő könyvtárrendezések során.
Itt említjük meg, hogy a szertárak és a könyvtár
fejlesztésére különösen nagy gondja volt SzilŐdynak. Gyárfás Istvánnal már az lS6o-as évek óta
tudatosan foglalkoztak a régészeti anyag rendszerés gyűjtésével /Száaadok, 1869. 3o7

• i

Szabó Lajos

levelei Sz.Á-nak 1875-87, 12So/, 1876-ban a nemzetközi őstörténeti kongresszuson is bemutatták
egy részét, az új épületben pedig állandó nyilvá
nos kiállítás keretében tették a halasi közönség
számára is hozzáférhetővé az anyagot. A KT^M lét
rehozása utón a gyűjtemény e.<ji^-része odakerült.
A könyvtárt a kor szép szokása szerint évenkén
ti könyv-adományozásokkal fejlesztették. Ennél

гп
azonban sokkal jelentősebb volt egy-ogy magán
könyvtár felvásárlása. Az örökösök ajándékaként
idekerült Gyárfás István könyvtára is. Nem kevésbé
jelentős, hogy 1884 óta a MTA " az akadémiai kiad
ványok ajándék-példányaiban való részeltetésre" a
gimnáziumot is kijelölte /Gimn«Ért. 1385./. A
ozazadforduléra már több mint

30. 000 kötetessé

fejlődött.

75, Például A kiskunhalasi nyelvjárásról című munkája
/М.Nyő r

о I

1886. 25-20./ Szilády dédelgetett fia

talkori témája volt. De a Beöthy Zsolt irodalomtörténetéről irt recenziójában /Itk. 1096. 116-123/
sem nehéz felismerni a mester szellemét, amely nyo
mot hagyott Korda egyéb műveiben is.
Korda irodalmi tevékenysége jórészt Halashoz
kötődik, az életműve számbavétele és feldolgozása
időszerű volna.

70, Nagy Oózsef és Oónás Dános működése is érdemes
lenne arra, hogy a helytörténet számontartsa őket.

77, Bundy Borbála /184о-19о6/
A visszaemlékezések nagyon kevés rá és kettejük
kapcsolatára vonatkozó használható adatot tartal
maznak. Székely Vilma elbeszélése alapján "Biri
néni" feltehetően nagykátai születésű, magas ter
metű, szőke nő volt. Értett a gazdálkodáshoz.

Móriccal ^Jászberényben ismerkedtek meg, a házassá
gukból született egy fiuk, László, akit Szilády
Áronnal közösen neveltek fel,
A kiskunhalasi ref, egyház anyakönyve szerint
1C35. ápr, 13-án kötöttek házasságot*

A VISSZAVONULÁS ÉVEI

/1900-1913/

1. Péchi Simon Psalteriuma, 1913, Előszó III,

2. u «о • III-IV.

3. u ,o.

4. MTA . Ért. !9o2.

504-511.

5. u.o. 5lo.

6. u.o, 5lo.

7. A filológiai teljesség kedvéért említjük meg, hogy
az Értesítőben ez említetteken kívül megjelent még
egy rövid ajánlása Bánffy Gergely Szent Ágoston
Reguláinak fordításával kapcsolatosan /rt7A Ért.
1893. 173-174,/, amelyről úgy vélekedett, hogy "régi
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óhajtandónak tartottam, de nem éppen sürgősnek.
Most

azonban égetően sürgőssé vált a dolog. A

fiatalok egy irodalomtörténeti társaságot akarnak
csinálni, és megindítani egy új folyóiratot - vi
lágosan az Irodalomtörténeti Közlemények ellen,
mellyel a szakemberek igen elégedetlenek.
így tehát aktuálissá vált a dolog, és 1312. jan.
1-re intézkedni kell. Nagytiszteletű Úr természete
sen megmaradna a bizottság előadója, de új szer
kesztőt kell választanunk, és más nyomdába is akar
juk vinni a folyóiratot."

13,

Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 19o3. jan.14.

14. u .o

• »

19о2. febr. 13.

A helytörténeti kutatók figyelmére érdemes téma
volna a Szabad Lyceum, a századfordulónak ez a
jellegzetes tudománynépszerűsitő formája.

ÉLETE VÉGÉN' /1913-1922/

1. Négyesy > László; Sz.Á. köszöntése. Elhangzott a
Kisf. Társ. l92o. jan, 2-i ülésén, MTAK Kézirattá
ra, Négyesy / - hagyaték, Ms 7о6/18-19

2. Ván 3. i.m. IV. füzet 09-71.

3, Van 3. i.m. IV, füzet 7-lo •

$

116. бз V. füzet 1.

4. Szilády László /1876~19оЗ/ kicsapongó, költekező
élőtmódot folytatott, tetomos adósságait rendszerint
a nagybátyja fizette ki. Ennek részletes dokumentá
ciója: Kiskunhalas város árvaszéke irattári iro
mány jegyzék, 3z.L. kiskorú ügye !893-i9o4.

9. Van В. VI. - VII. füzet

6, Ván, aki kisebb megszakításokkal 1317-től folyama
tosan kópiánkodott Szilády mellett, ezekről az óvek
ről részletesen beszámol - ez a visszaemlékezése
legpontosabb része, ö úgy tudja, hogy a tetemes
hadikölcoön - jegyzés is hozzájárult a család anya
gi helyzetének romlásához. Hihető az is, hogy a
háború után cl kellett adniuk a pirtói birtokokat
is.
Szilády 1916-ban végrendeletet készíttetett /irat
tári 32. : 24/1916/, amelyben általános örököséül
Hébert Annát ós leányát, Szilády Klárát tette meg,
l92o-ban pedig szeretett unokahugának ajándékozta
a maradék ingatlanát: az öregszőlőkből! két holdnyi
szőlőjét éo szántóját és a körülbelül ugyanakkora

г\\

fehértói nádasát. / Ajándékozási szerz. 192o. ápr.
17./ Ez az oka, hogy a könyvtárán kívül semmilyen
vagyon nem maradt utána /Hagyatéki kimutatás,
3335/1922/. Ezt megemlíteni csupán azért érdemes,
mert az örökség mibenléte a korabeli helyi sajtó
számára találgatásokra adott okot,
A könyvtár nagy tehertételt jelentett az anyagi
gondokkal küszködő családnak, mert nehéz volt a
felbecsült értékének megfelelően, az egészet együtt
tartva eladni. Részletező leltár nem készült ugyan
róla, -e -k-a-os kémé t i könyvtár sem közeli az állomány
ból elkülönítve, de Zsinka í.m. segítségével jelen
tős mértékben rekonstruálható volna a gyűjtemény.

7,

A beszéde egy részét idézi Ván X. füzet 66-73.
Megjegyzendő, hogy a Szilády nyugdíjaztatásá
val kapcsolatos kérdéseket Ván e saját helyze
téből adódóan nagyon elfogultan és igen egyol
dalúan ítélte meg. Erős túlzással, 6 e kérdés
körül kialakult " заjtóhadjáratról” beszél.
Erről szó sincs. Ő tett közzé névtelenül az
Új nemzedékben egy hangzatos című írást a nagy
kőrösi gyűlésről: Hajszát indítottak Szilády
Áron ellen /1921. okt.8./, a halasi lapokban
megjelent kisebb cikkek Sziládyt illetően e
vonatkozásban jelentéktelenek.

293

8. 3.F. interjúja

9 . u.о .

Kiskunhalasom Szilády emlékének nagy kultusza van,
erősen benne él a helyi köztudatban. A város közönsége
1927-ben szobrot állított neki, utcát neveztek el róla,
és a gimnázium is az 6 nevét viseli, amelynek aulájában
emléktáblát helyeztek el.

NYOMTATÁSBAN MEGOELENT MUNKÁI

Szilády Áron tátinkéiról a teljességet megközelítő
leltórszerű számbavétel még nem készült. A korabeliek
ben ugyan megvolt az igyekezet arra nézve, hogy számon
tartsák a dolgozatait /MTA Almanach l8G3-tól/, ha ki
csit a mindenkori kortársak számára megengedhető sze
lektáló nagyvonalúsággal is. A mentségükre szolgál,
л уга1<£дл10ел*к

улихкоД — ^ ^kUi^kHoeiL

^ л«М (vwstAU íiC(Ad.u

hogyTnem korrigálta őket az utókor. Ez a könyv- és
dolgozatjegyzék sem teljes. Feltehető, hogy a kutatá
sok során a napilapokból és folyóiratokból előkerül
nek még kisebb cikkei, de ezek

a kialakult .

képe^ lényegesen nem változtatlak

I860

1, Részletek Firdauszi: Sáhnáme, Szám és Zál c.
fejezetéből /Zál születése, Szám álmában lát
ja Zált, Szám indul fiát keresni, Minócsihr sah
megtudja Szám és Zál esetét/
Új Magyar Múzeum, 371-384.

1861

2. Az arab qaszida és ghazal I.-II.
Szépirodalmi Figyelő, 742-744

• f

760-762.

'S (О о.

3. Nornyik Ciános :Kocskoftót város története, II. 34o-404.

4. Hasonlatok
Magyar Nyelvészet, 142-149.

1062
/

5. Részletek a Barzú-nameból I.-II.
Szépirodalmi Figyelő, 391-92 • » 4oG-4oO.

6. Nyelvészkedésünk célja és eszközei
MTA Értesítő, 343-3G1.

1063

7. Hogy voltunk a török alatt egyházi s vallásos
tekintetben?
Prot. Képes Naptár,

2o-33.

0. lörök népdalok
Koszorú, 2o4.

9. Szádx dalaiból I.-IV

• t

V.-VI.

Koszorú, 61-62 • I 612-13.

lo .Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon,
Nagykőrös, Cegléd, Dömsöd, Szeged, Halas levóltáraiból, I • ** II. /Török-magyarkori történelmi emlékek.
I.-II./

Zo'j

1864

11. Antar$ életéből I-VI • # VII-XI.

Koszorú, 516-17 • f 566-67.

1365

12. Dzsámi dalaiból I-IV.
Koszorú, 182.

13. Háfiz dalaiból I-II • I III-IV.
Koszorú, 182 •» 469.

14. Farsangi vers
Koszorú, 595-96.

1866

15. Hófiz dalaiból
Hazánk s a Külföld, 114.

16. Országgyűlési felszólalása, jún.14.
Képviselőházi Napló, a LXVIII. országos ülés
jegyzőkönyve

17. Országgyűlési felszólalása, dec.5.
Képviselőházi Napló, s LXXVII. országos ülés
jegyzőkönyve

Зог.

1067

10, Hófiz dalaiból
Hazánk s a Külföld, 562-G3.

19, Az arab költészet Spanyolország- és Szicíliában
Budapesti Szemle 79-00.

2o. Országgyűlési felszólalása, márc. 27.
Képviselőházi Napló, a CXI. országos ülés
jegyzőkönyve

1GG8

21. Török népdal
Hazánk s a Külföld, 339.

22. Beszámolója bolognai útjáról
MTA. Értesítő,, 128-142 • I Budapesti Szemle, 122-130.

23. Rokonaink cpikéja
Budapesti Szemle, 73-95 • I Kisfaludy Társ. Évlapjai, I07o.

273-313.

24. Törük-nagyarkori történelmi emlékek III.
/Török-magyarkori államokmánytár I./

ЗоЗ

25. 334. sz. országgyűlési indítvány a redempció
ügyében, okt. lo.

18G9

26. Török-raagyarkori tört. emlékek IV.
/Török-magyarkori állaraokmánytár II,/

27. Országgyűlési felszólalása,júl• 6.
Képviselőházi Napló, a 44. országos ülés jegyzőkönyve

1870

28. Török-raagyarkori tört, emlékek V.-VI.
/Török-oagyarkori államokmánytár TII.-IV./

29. Országgyűlési felszólalása, febr.ll.
Képviselőházi Napló, a 110. országos ülés jegyzőkönyve

3o. Országgyűlési felszólalása, febr.25.
Képviselőházi Napló, a 13o. országos ülés jegyzőkönyve

31. Országgyűlési felszólalása, nov. 27.
Képviselőházi Napló

ъо\

1071

32. Török-mogyarkori tört. emlékek VII-VIII.
/Török-magyarkor! államokmánytár V.-VI./

1G72

33. Török-magyarkor! tört. emlékek IX.
/Т ö r ö к - iri a g у а г к о r i államokmánytár VII./

34. Magyar széféjtegctések
Ért. a nyelv- és széptud. köréből, 1-1G.

35. A defterekről
Ért• a nyelv- és széptud. köréből, 1-23.

36. Fac simile!
Magyar Nyelvőr, 87-89.

37. Egyház. Éktelen Égödclöm
M.Nyőr, 121-122.

1873

38. A nevekről I-III.
M. Nyőr, 11-10., lo4-llo • » 2oo-2o9•

Зог

39• Szökőév
M.Nyőr, бо.
•4

4o. A mesékről I-II.
M.Nyőr, 65-G7 • # 140-151.

41. /Interpellatio/ Kérdezvény, kérdvény • • •
M.Nyőr, 270-271.

42. Szíjait rák
M.Nyőr, 272.

43, Gyanús vagyok benne
M.Nyőr, 271-72.

44. Néhány ráolvasás
M.Nyőr, 3o4-3o9.

1074

45. Név- éa tárgymutató a Török-magyarkori államok
mánytár I.-VII• kötetéhez

43. Campcgius Vitringa magyar tanítványai Franequerában
Magy.Prot. Egyházi éa Iskolai Figyelmező, 43-5o.

ЪоО>

47. Nyelvemléкtár I. / Régi magyar kódexek és nyomtat
ványok, szerkesztik: Budenz Dózsef, Szarvas Gábor,
Szilády Áron/

1075

40. Kun-halasi könyvtár I • # Tormássy Dános: Halas városa
s eklézsiája históriája

1076

49. Részletek Firdauszí: Sáhnáme Zál és Rúdábe c.
epizódjából
Budapesti Szemle, 43o-433.

5o. Jegyzetek Kriizko Pál közleményóhoz
Századok, 33o-337.

1877

51. A legrégibb történeti énekről
Figyelő, 314.

52. Régi Magyar Költők Tára I. /Középkori magyar
költői maradványok/

IG 79

БЗ. Cantio Petri Berizlo, 1515»
Századok, 33G-344.

54, Gyarmati Balassa Bálint költeményei /Degyzelekkel
és bevezetéssel, a Radvánszky-kódexben foglalt
énekekkel kiegészített első teljes kiadás/

133o

55, Temesvári Pelbárt élete és munkái

56. Régi Magyar Költők Tára II, /XVI, századbeli magyar
költők művei I • I 1527-1546./

57. Régi szegény legények
Árvízkönyv Szeged javára, 114-126.

1331

53. Régi Magyar Költők Tára III. /XVI. századbeli magyar
költők művei II ♦ # 1540-1555./

59. A báró Rudics-kódex
Századok, 3S7-4ol.

Ъо8

1882

Go. 1 Járón hegedűs ónok
Századok, 29-4o«

01. A Toldi-mondúról
Pesti Napló 3o3.sz,

G2. Észrevételek Károlyi Árpád • a • közleményéhez
Századok, 845-051.

1833

G3. Régi Magyar Költők Tára IV. /XVI.századbeli magyar
költők művei III • I 1540-1575./

G4. Komjáti Benedek; Az Szent Pál levelei magyar nyel
ven, 1533.

1884

05. Költészetünk I. Mátyás király idejében
MTA Évkönyv, XIV.

06. Tclegdi Miklós; Az korcsztyénségnek fondamentomiról
való rövid könyvecske, 1502

Ъо<\

1885

67. A Dunaroelléki Ref. Egyházkerület •.. gyűléseinek
jegyzőkönyvei

1886

68. Régi Magyar Költők Tára V. /XVI. századbeli magyar
költők művei.IV • # l54?~l56o./

69. Ilosvai Selymes Péter* Az kiresneves Toldi Miklósnak
jeles cselekedetiről és bajnokságéról való história

1893

7o. Ráskai Gáspár és vitéz Franciscoja
Itk, 67-78.

71. Ihász névtelené
Itk, 7S-Go•

72. Dankó Dózsef : Vetus hymnariura ecclesiasticum Hungarie, 1893.
Itk, 116-117.

73. Balassa Bálint életéhez
Itk, 207-224.

Ъ4о

74. IV. Hartl, К. Schrauf; Nachtrag© о • • I 1093.
Itк, 246-47.

75. Vegyes följegyzések
Itк, 252-54.

О
7G . Szegedi Gergely Énekes^J<önyve,
1569.
1395

77. Pesti Gábor: Nóvum testamentum et« Testamentum magyar
nyelven, 1536.

78. Kürtigsbergi Töredék
MTA Ért. 561-581.

79. Zolnay Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás
koráig, 1894.
Itк, 11G-119.

Go. Az RMKT I.
Itk, 120-124.

01. Miért oly gyarló középkori verselésünk?
Itk, 124-125.

гц
1896

82. Régi Magyar Költők Téra VI. /XVI. századbeli magyar
költők művei V • » 1545-1559./

83. Beöthy Zsolti A magyar irodaion kistükre, 1896.
Itk, 38o-QI.

84. Szabécs viadala
Itk, 123.

85. Sitét
Itk, 123-125.

86* Szőlő
Itk, 125-26.

87. Pelbért
Itk, 263-64.

1897

88. Dévai Bíró Mátyási A tíz parancsolatnsk••.magya
rázatja, 1549.

89. Pasquillue. Cantio Apologies
Itk, 40-54.

ЪА.1

9о. SUpTü GgnŐ

It к, 24-8.

91. Kódexeink forrásai
Itк, 273-78.

92. Heinrich Gusztáv: Régi Magyar Könyvtár, 1097.
Itк, 492-93.

93. Scythia
Itк, 494-95.

94. Akadémia
Itк, 369-71.

95,’Balasoa-arcképek
Itк, 371.

1890

96. Ráokai Gáspár: Egy szép história az vitéz
Franciscorul ós az ő feleségéről, 1552.

97. Szent Ágoston Reguláinak fordítása Dánffy Gergelytől
MTA.Ért. 173-74.

343

90. Scythia
Itк, 122-24.

99. Revues de Revues
Itk, 124.

loo. Akadémia
Itk. 124.

lol. Eloge
Itk, X22-23„

lo2. Ceirikló
Itk, 123-24.

lo3. Szittya
Itk, 251.

lo4. Kokcnya
Itk, 252,

lo5, Csollák
Itk, 252.

lcG. Szittya
Itk, 373-So.

lo7. Tisztesség
Itk, 38o.

ZA\

loQ. Elhibázott kezdet
Itk, 490-91.

lo9. Logika
Itk, 491-92.

lio. Káröli Gáspár: Ószövetség, próbakiadás

1099

111. Tinódi Lantos Sebestyén: Dudái Ali basa históriája

112. Szily KálnÖn: összegyűjtött dolgozatok, 1090.
Itk, 124-125.

l9oo

113. CJegyzet
Itk,

.117-10.

114. Szász Károlynő emlékezete* templomi gyászbeszóö
és ima, 1-4.

19ol

115. Kanyaró Forencj holtai Közbeszéde újabb fordításban
Itk, G2-8G•

34Г

116, Ének papok felavatására
Itk, 223-25•

117. Ének a kakasról
Itk, 22ó-3o•

118. Szittya
Itk, 491-92,

19o2

119, Szónyomozós
MTA.Ért, , 504-511.

19оЗ

12о, Méltó
M.Nyár, 304-86.

l9o5

121. Rcbetegös, betegős. Lebenye, bőnye
M. Nyelv,85.

122. Feze, fesz, foszlat
M.Nyelv,168-71.

123. MÍűlés
M.Nyelv, З06-8.

X-

К)

ím

'О

-3

>
Cl
о
с

>

т

г-!
г-3

л?
>

г-3

о

П
:0

а
о

о
чз
a

TJ

V/

a
с
J

S3

о

Si

i.
fj

и

л:

a
о
о
о

и

С-

>

>с
о

■*

о

«-*

о

sj

к»

2Í

>.

К
О

СО

г-3

43

о
со
г-3

<:
»

a
S3
>

о

•rí

*о*

a

о
о

V

:0

с:
•п

г—1
J3

чз

u
to

о
о
*
о

г-1

••
СО

Lm
Е—3

Q.
el
-3
•г]

СП

•н
а

a

•к»

1-3

3

>

о

о
о

>

pH
L.

г-3

;9

72

О

о

о

sí
>

Г-3

-о-

о
с
тз

о

гН

О
н

72

а
N

г—

>■A4

*—»

С

г—1

>

>»

t-ч
О

г:

о

>

О

2LO

72

:0

«
SI

со

<—3

с.

г—I

со

г -1

го

г-1

со

Н

со

сН

сз

С'>
гН

а
1
о

N
О
С

3>»

г-н

•г!

so

•/
•м

СО

•-1

so

L.
3

КЗ

«

>

о

ко

г-1

о

ГО

>
гН
о

*т*

г«

с

о

к

: •’

>

гН

«С-»

о

О

>•

>

О

S')

N

со

г-3
КО

г!

ZK

19о7

132. Lendvai Miklós: Bessenyei Ferenc emlékezete,19о6.
Itк, 125-26.

133. Sip ujjú mente
M.Nyelv, 133.

134. Szuszparédé
M.Nyelv, 134.

135. Tévéző, tóvészni
M.Nyelv, 427.

19o8

136. Eklézsia-követés
M.Nyelv, 369.

137. Udvariás és társai
M.Nyelv, 467.

138. Fudáz
M.Nyelv, 460.

19 o9

139. Gyulai Pál
Itk, 492-93.

34t?

'

14о. Ron kő jótc.
M.Nyelv,

24o.

/

141. Brenco

M.Nyelv, 336.

191o

142. Sormonas dominicalcs I-II. /Két XV. századból szár
mazó magyar glosszás latin kódex/

143, Katona Lajos
Itk, 3Ö0-G1,

144. Nemere
M.Nyelv, 45G.

1911

145. Pap Károly; Arany Bános Magyar irodalomtörténete, 1911.
Itk, 251-52.

146, Mixich Lajos; Földi Dános költeményei, l91o.
Itk, 499-501.

147. Gólszócsi István Énokoskönyvónek első íve,1536.
Itk, 373-376.

.

ъл^

1912

140. Régi Magyar Költők Tára VII. /XVI.századból! magyar
költők müvei VI

• 9

1560-1566./

1913

149 Péchi Simon: Psalterium, 1629.

1926

15o. Jegyzetek az RMKT

VII. kötőiéhez: Sz.Á. jegyze

teit felhasználva szerkesztette: Dézsi Lajos

