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A té ma szé kely föl di je len lé te
és Sep si szent györgy régikönyv-gyűjteményei 
Az Árgirus-história év szá zad okon át az egyik leg-

népszerűbb ma gyar ol vas mány volt. Ol va sott sá ga, 
ha tá sa igen jelentős volt a Szé kely föl dön is. Ha szám-
bavesszük a té ma szé kely föl di nyo ma it, a tér ség nagy 
ré szét átszövő há ló raj zo ló dik ki, amely nek cso mó-
pont ja in ott van Marosszékről Ma ros vá sár hely (Te-
leki–Bolyai Könyv tár) és Ákosfalva, Udvarhelyszék-
ről a Nyikó és a Homoród men te (Tün dér Er zsé bet 
me sé je; a Czombó-énekeskönyv kéz ira tos má so la ta, 
a Bathó-énekeskönyv uta lá sa), Háromszékről a kézdi-
széki Altorja, Nyujtód, a miklósvárszéki Nagyajta, 
a sepsiszéki Sepsiszentiván és Sep si szent györgy.1 Vá-
ro si kör nye zet be sem csak a közgyűjtemények te vé-
keny sé ge ré vén ha tolt be a szép his tó ria és az ab ból 
kinövő szö veg ha gyo mány: a sep si szent györ gyi vá sá ri 
pony ván va ló áru sí tá sa ugyan csak ada tol ha tó a Szé-
kely Nem ze ti Mú ze um ban.2 Az Árgirus-história nyo-
mán szü le tett nép szerű szí ni fel dol go zá sok egyi két 
Sep si szent györ gyön be is mu tat ták 1875-ben.3

To váb bi hely szí ne ket je löl ki a ze nei, il let ve dra-
ma ti kus folk lór anyag. E te kin tet ben Ke le men La jos 
a marosszéki Kisgörgényben a buj do sás-je le net nek 
a dek la mált (Piskolti-féle) szö veg gel kí sért, 1882-ben 
gyűjtött dra ma ti zált megjelenítéséről tud.4 Ko dály 
Zol tán ugyan nem a Szé kely föl dön, de a 18–19. szá-
zad ban in nen ki szár ma zott bu ko vi nai székelyektől 
gyűjtött 1914-ben a Piskolti-átírás tö re dé ke i re éne-
kelt Árgirus-nótát5. Ugyan en nek a dal lam nak a vál-
to za ta it, de már más szö veg gel töb ben le je gyez ték, 
így Bar tók is 1907-ben Csíkjenőfalván.6 A Buj do sik 
Ár gyé lus... szö ve gét vi szont más dal lam ra éne kel ve 
egy Istensegítsből, te hát ugyan csak Bu ko vi ná ból 
szár ma zó asszony tól gyűjtötték be 1958-ban.7 Át lép-
ve a fi k ció vi lá gá ba: az Árgirus-témához kap cso ló dó 

Tün dér or szá got 19. szá za di író ink kö zül töb ben vél-
ték meg ta lál ni Er dély ben. A marosszéki szár ma zá sú 
Aranyosrákosi Szé kely Sán dor 1823-ban meg je lent, 
A szé ke lyek Er dély ben című epo szá ban ép pen ség gel 
az Árgirusból is mert cso dá la tos fát, al mát és szűz le-
ányt he lye zi a sepsiszéki Kökös mel lé, egy kis szi get-
re, ahol a Fe ke te ügy az Oltba tor kol lik.8

A tér ben szer te ága zó, jel le gük ben igen sok rétű 
kap cso la tok – a nyo mok – az Árgirus-téma hang sú-
lyos szé kely föl di je len lét ét iga zol ják. Je len dol go zat a 
sep si szent györ gyi ré gi (első vi lág há bo rú előtti) könyv-
tá ri anyag ra, az ab ban ta lál ha tó, a té má ra vo nat ko zó 
nyom tat vány- és kéz irat anyag ra össz pon to sít. 

Sep si szent györ gyön két in téz mény, a Szé kely 
Mi kó Kol lé gi um és a Szé kely Nem ze ti Mú ze um 
könyv tá ra ren del ke zik jelentős régikönyv-gyűjte-
ménnyel. Az Árgirus-téma há rom szé ki (tá gab ban: 
szé kely föl di) je len lét ét, nyo ma it ku ta tó vizs gá ló dás 
így e két könyv tár anya gá ból in dul hat ki. A Szé kely 
Mikó Kol lé gi um könyv tá rá ban az Árgirus-szép-
históriának egyet len pél dá nya sincs, a his tó ri át for-
rás ként ke zelő művek kö zül is csu pán Vö rös mar ty 
Cson gor és Tün dé jé nek több ki adá sa hoz zá fér hető – 
a drá mai köl te mény leg ko ráb bi itt föl lel hető ki adá-
sát a Baj za és Schedel [Toldy] ál tal szer kesz tett gyűj-
teményes kö tet tar tal maz za.9 A Szé kely Nem ze ti 
Mú ze um gyűjteménye jó val gaz da gabb anya got kí-
nál a vizs gá ló dás szá má ra: ez a könyv tár nem csak 
Gergei Árgirusának 18. szá za di ki adá sát, ha nem 
a szép his tó ria há rom po pu lá ris át írá sát is őrzi, va la-
mint szá mos to váb bi vo nat ko zó ada tot. A kü lönb ség 
min den bi zonnyal a két gyűjtemény szü le té sé nek és 
ren del te té sé nek el térő jel le gé vel ma gya ráz ha tó. Az 
1859-ben ala pí tott kol lé gi um könyv tá rá nak alap ját 
né hány csak nem ki zá ró lag tu do má nyos és te o ló gi-
ai mun ká kat tar tal ma zó ado mány ké pez te, ami kor 

1 L. a to váb bi ak ban.
2 Vö. 33. jegy zet.
3 Csó ka Sán dor tár su la ta, Völ gyi Jó zsef és ne je, Ko csis Esz ter ju-
ta lom já té ká ul 1875. ja nu ár 20-án Árgyilus ki rály fi  és arany ha jú 
Tün dér Ilo na. (Ne me re, 1875. ja nu ár 16., V. évf., 5. sz., 20. o. és 
1875. ja nu ár 23., 7. sz., 28. o.)
4 Lásd KAR DOS Ti bor 1967, 387; FA RA GÓ Jó zsef 1974, 
432.

5 Hadikfalva, Andrásfalva. Ko dály is fel fi  gyelt a kü lö nös szö veg va-
ri áns ra, de a Piskolti-féle szö ve get Stoll azo no sí tot ta. l. KO DÁLY 
Zol tán 1921, 26–27; STOLL Bé la 1955, 462–463.
6 CSOMASZ TÓTH Kál mán 1958, 92. (I235b.)
7 SZENDREI Jan ka – DOBSZAY Lász ló – RAJECZKY Benja-
min 1979, 110, 174. (F11i.)
8 ARANYAS-RÁKOSI SZÉ KELY Sán dor 1907, 21, 33–38.
9 VÖ RÖS MAR TY Mi hály 1847.
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pe dig 1882-től már vá sár lás út ján is gaz da gí tot ták 
ál lo má nyát, főként az ok ta tás szük ség le te i hez iga zod-
tak.10 A több mint száz har minc éves (1875-ben ala pí-
tott) mú ze um gaz dag könyv tá ri gyűjteménye vi szont 
már az első évektől kezdődően rend kí vül tar ka volt. 
Kéz ira t ok, kó de xek,11 ré gi nyom tat vá nyok, a ku ta-
tást se gítő szak köny vek mel lett a rend kí vül szé les 
körből érkező ado má nyok nak köszönhetően népsze-
rű, po pu lá ris ol vas má nyok is be ke rül tek ide: ka len-
dá ri u mok, pony va ki ad vány ok. Ez a könyv anyag, ha 
rep re zen ta tív min tát ta lán nem is je lent, ké pet ad hat 
a tér ség ol va sói ízléséről. 

A Szé kely föld és a 17–18. szá za di
for rás ér tékű Árgirus-szövegek
Az Árgirus-história év szá zad okon át a leg ol va sot-

tabb művek egyi ke volt. Ezt nem csak a 18. szá zad-
tól kezdődően fenn ma radt szá mos ki adás12 jel zi: 
ko rai si ke ré nek pa ra dox bi zo nyí té kát ép pen a 16. 
szá za di pél dá nyok hi á nya és a ke vés (mind össze 
nyolc) 17. szá za di szö veg tö re dé kes sé ge szol gál tat ja. 
Az iro da lom tör té net-írás ezt egy be hang zó an az zal 
ma gya ráz za, hogy a kéz ira tos má so la tok, il let ve a 
ko rai nyom tat vá nyok ép pen a népszerűség ál do za-
tai let tek: gya kor la ti lag ronggyá ol vas ták őket. Már 
a 17. szá za di tö re dé kes pél dá nyok iga zol ják azt is, 

hogy a his tó ria be fo ga dá sá nak, il let ve má so lá sá nak 
és ki adá sá nak nyo mai rend kí vül tág föld raj zi tér ben 
mu tat ha tók ki: 1618-ban a Szé kely föl dön má sol ták 
a Tatrosy-énekeskönyvet; 1631–1632 kö rül a nyu gat-
ma gyar or szá gi Csepregen nyom tat ták azt a pél dányt, 
amely nek hat le vél nyi tö re dé két egy könyv táb lá ból 
áz tat ták ki; a fel vi dé ki lőcsei nyom tat vá nyok kö zül 
pe dig há rom különböző 17. szá za di ki adás tö re dé kei 
is előkerültek.13

A szép his tó ria kri ti kai ki adá sát14 saj tó alá ren dező 
Stoll Bé la össze sen hét15, a há ló za ti kri ti kai ki adást 
szer kesztő Parádi And rea16 nyolc 17. szá za di for rás ér-
tékű szö ve get em lít: az el té rés ab ból szár ma zik, hogy 
a há ló za ti kri ti kai ki adás mun ká la tai so rán a Pá pai 
tol da lék 17. szá zad ele jén ke let ke zett, észak-du nán tú-
li kéz ira tos tö re dé két is fel hasz nál ták a szerkesztők. 
Az em lí tet tek mel lett egy 17. szá za di ko lozs vá ri ki-
adás ról is tu dunk: Misztótfalusi Kis Mik lós Ment sé-
gé nek (1698) egyik uta lá sa17 bi zo nyít ja, hogy a hí res 
nyom dász ki ad ta a his tó ri át, de en nek a ki adás nak 
egyet len pél dá nya sem ke rült ed dig elő.

A 17. szá za di for rá sok közt egyet len szé kely föl-
di szö ve get ta lá lunk, ez a kéz ira tos Tatrosy-énekes-
könyvben ma radt fenn. A szép his tó ri á nak azon ban 
ez a leg ko ráb bi18 ma is mert vál to za ta, így cson ka sá ga 
el le né re is (az 1–436. sort és őrszóként a 437. sor 

10 Vö. CSI KÓS Jú lia 1995, 63–64, Uő. 1998.
11 A leg ér té ke sebb, ma is a gyűjtemény ré szét al ko tó da rab az 
Apor-kó dex. A 16. szá za di anya got (szép his tó ri át is) tar tal ma zó 
legjelentősebb kéz ira tos kö tet az 1564 és 1576 kö zött má solt 
Csereyné-kódex volt, ben ne Ti nó di Jázon és Medea-históriája, 
ame lyet az első ma gyar szép his tó ria ként tart szá mon iro da lom-
tör té net-írá sunk, s az 1579-ben má solt egyik utolsó levélen Ba-
las si Csák Bor bá la ne vé re írott ver se (vö. pél dá ul DÉZSI La jos 
1911, 58–64, HOR VÁTH Iván 1983, 77–78). A Vasady-kódex 
később ke let ke zett, Dézsi La jos sze rint a 17. szá zad különböző 
év ti ze de i ben má sol ták, de anya ga a 16. szá za dot ku ta tó iro da lom-
tör té nész szá má ra is ér té kes: tar tal mazta töb bek kö zött Szil ágyi 
és Haj má si his tó ri á já nak Dézsi sze rint a Csoma-kódexénél rom-
lat la nabb vál to za tát (DÉZSI La jos 1913, 14–27). A két utób bi 
kó dex 1945-ben el pusz tult, és ma már csu pán rész le tes le írá suk, 
il let ve a RMKT kö te te i ben köz zé tett szö veg anyag áll ren del ke-
zé sünk re.
12 Szinnyei Jó zsef 35 ki adást so rol fel le xi ko ná ban (de ezek közt 
sze re pel nek a Piskolti- és Ta tár Pé ter-fé le át dol go zá sok is), je len 
dol go zat előkészítése so rán, a köny vé sze ti uta lá so kat egy be vet ve 
és a 20. szá za dot is fi  gye lem be vé ve mint egy 50 ki adást ta lál tunk, 
Komlovszki Ti bor pe dig  csak nem száz ról be szél az 1749 és 1849 
kö zöt ti időszakban (KOMLOVSZKI Ti bor 1994, 674).
13 STOLL Bé la 1986; Uő. 1990.
14 STOLL Bé la 1990, 572–573.
15 Kéz ira tos szö veg for rá sok: Tatrosy György-éne kes könyv (1618), 
Sá ros pa ta ki tö re dék (17. szá zad első fe le), Szép his tó ri ák kéz ira ta 
(1686). 17. szá za di nyom tat vá nyok: Csepregi tö re dék (1631–
1632 kö rül), há rom különböző, Lőcsén nyom ta tott ki adás tö re-
dé kei (az elsőt 1628–1632 kö zött, a má so di kat és har ma di kat a 
17. szá zad má so dik fe lé ben nyom tat ták). Va la mennyi 17. szá za-

di pél dány cson ka, a szép his tó ria leg ter je del me sebb szö veg ré sze it 
a Szép his tó ri ák kéz ira ta és a Tatrosy-énekeskönyv tar tal maz za.
16 PARÁDI And rea 2002; GERGEI Al bert, PARÁDI And rea 
2005.
17 „Az zal ócsárlák igye ke ze te met, hogy én is csak olyan ap ró sá-
got, Argirust, Té koz lót, Asszo nyok ról va ló s egyéb hi á ba va ló his tó-
ri á kat nyom ta tok, és nem amint reménlették, de rék köny ve ket.” 
(MISZTÓTFALUSI KIS Mik lós 1974, 214. – ki eme lés a szö-
veg ben). Jakó Zsig mond 1974-ben még ezt az el ve szett (vagy 
lap pan gó) nyom tat ványt gon dol ta a his tó ria valószínűleg leg ko-
ráb bi ada tol ha tó ki adá sá nak (JAKÓ Zsig mond 1974, 458).
18 A Szé kely föl dön ke let kez tek a szép his tó ri á nak a szak iro da lom 
ál tal is mer te tett legkésőbbi má so la tai is. A SzNM-beli két 19. szá za-
di szö veg prob lé má i ról – az egyik el pusz tult, a má si kat ma is a mú-
ze um kéz irat tá ra őrzi – a későbbiekben lesz szó. Egy má sik, ter je del-
mes, bár cson ka kéz ira tos má so la tát (Historia Argelus sze lel me szép 
já té kjá nak) a székelykeresztúri Mol nár Ist ván Mú ze um ban ta lál ha-
tó Czombó-énekeskönyv őrizte meg, amely a mú ze um ba egy Nyikó 
men ti településről ke rült be. A história szö ve gét a 18. szá zad utol só 
har ma dá ban, il let ve a 19. szá zad elején má sol ták (1818 előtt, mert 
a his tó ria lap ja i nak egyi kén 1818-ból a ne mes h[omoród] oklándi 
Ba kó Já nos be jegy zés ol vas ha tó, amely az éne kes könyv egyik ol va-
só já nak vagy possessorának ne vét rög zí tet te). A szöveg az Árgirus-
história 164–880. sorát és a 881. sor töredékét tartalmazza, egy 
szakasz kivételével. Sajnos, a közlésben már a cím és az első sor 
hibás olvasatú. (Vö. KOCZIÁNY Lász ló 1957, 5–42, 173–200, 
251.) Az éne kes köny vet Klaniczay Ti bor – aki azt a Bathó-énekes-
könyvvel együtt a székelykeresztúri gyűjteményben fel fe dez te (DÁ-
VID Gyu la – TORDAI Zádor 1956, 279, 282) – azért te kin tet te 
jelentősnek, mert anya gát fel té te le zé se sze rint ré gi kéz irat ok alap-
ján ál lít hat ták össze (KOCZIÁNY Lász ló 1957, 12–13).
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első sza vát tar tal maz za) rend kí vül jelentős. Más részt 
a Tatrosy-énekeskönyvbeli szö veg rész az össze sen két 
ter je del me sebb 17. szá za di Árgirus-kézirat egyi ke 
– csu pán az 1686-ban le jegy zett Szép his tó ri ák kéz ira-
tá ban ol vas ha tó en nél hosszabb, az Árgirus-história 
1–620. so rát tar tal ma zó rész let. A Tatrosy-énekes-
könyvben há rom his tó ria ta lál ha tó: az 1610. évi Ken-
dy-féle össze es kü vés ver ses kró ni ká ja, va la mint az 
Apollonius- és az Árgirus-história.19 A szerzők ne vét 
a kéz irat nem tün te ti fel, a má so ló ét és az év szá mot 
vi szont igen, in nen tud juk, hogy a szö ve ge ket Tatro-
sy György je gyez te le, 1618-ban. A kéz ira tot 1898-
ban az abosfalvi (Kisküküllő vár me gye) Apor-könyv-
tár ban (bá ró Apor Ist ván könyv tá rá ban) fe dez te fel 
Szádeczky La jos,20 de szé kely föl di ere de te gaz da gon 
ada tol ha tó. Az éne kes könyv ben több be jegy zés ta lál-
ha tó, köz tük két possessor, Petrus Ador ján és Joannes 
Cse rei ne ve. Mind két possessor 17. szá za di nagy aj tai 
bir to kos ként azo no sít ha tó. Egyi kük (Ador ján Pé ter) 
feltehetőleg az a nagy aj tai Adorian Peter reghi, aki 
gyalogrendűként az 1614-es Bethlen-lustrában sze-
re pel,21 1635-ben pe dig már csak fi a, Lász ló lustrál 
Nagyajtán.22 Cse rei Já nos pe dig, akitől Szádeczky 
La jos sze rint a be jegy zé sek nagy ré sze is szár ma zik, 
legvalószínűbb, hogy a tör té net író Cse rei Mi hály ap-
ja (1640–1712).23

Egy má sik be jegy zés há rom fo gott bí ró (Péterfi  
Ta más, Oláh Mi hály és Ádám Já nos) nyi lat ko za tá-
nak pár so rát tar tal maz za. 1670 kö rül még nem, de 
1680–1683-ban már mind hár man Nagyajtán lust-
rálnak.24 Ádám Já nos lo vas szé kely Pálmay Jó zsef 
csa lád tör té ne ti ké zi köny ve25 sze rint is 1684-ben jár 
el bí ró ként (akár csak az éne kes könyv be be jegy zett 
eset ben26), egy nagy aj tai la ko sok köz ti cse re ügy-
ben. Az éne kes könyv to váb bi sor sát Cse rei Já nos 

tu laj do nos vol ta alap ján valószínűsíthetjük. A Cse-
re i  ek az utol só nagy aj tai possessoroknak tűnnek: 
tőlük ke rül he tett Apor-kéz be a kéz irat (Cse rei Já nos-
nak Apor lány az anyó sa,27 és tör té net író fi a, Cse rei 
Mi hály az 1690-es évek ben a nagy birtokszerző-va-
gyongyűjtő ro kon Apor Ist ván ud va rá ban tar tóz ko-
dik – utób bi az Apor-kó dex va ló színű megszerzője 
is). Úgy tűnik, csu pán az 1885. évi csa lá di osz toz ko-
dá son28 mú lott, hogy a Tatrosy-énekeskönyet utóbb 
nem a Szé kely Nem ze ti Mú ze um könyv tá rá ból ír hat-
ták le: a kéz irat az Apor-le vél tár és -könyvtár egyik 
ré szé vel ek kor ke rült csak Abosfalvára, míg az anyag 
Alt or ján ha gyott, át me ne ti leg Kőröspatakra is át vitt 
na gyob bik ré szét 1911-ben a mú ze um ban he lyez ték 
le tét be, még pe dig özv. br. Apor Gáborné gr. Pálff y 
Fidéle, a későbbi vér ta nú győri püs pök, (bol dog) Apor 
Vil mos édes any ja. 

Ha a 18. szá za di, for rás ér tékű szö ve ge ket vizs gál-
juk – a Stoll Bé la ál tal szer kesz tett kri ti kai ki adás öt 
nyom tat ványt29 vett fi  gye lem be, míg a há ló za ti kri ti-
kai ki adás szerkesztői ha tot, ugyan is a for rás ér tékű 
szö ve gek kö zé so rol ták az 1749. évi bu dai ki adást is30 
–, a 17. szá za di kéz ira tos for rá sok hoz ha son ló arányt 
ta pasz ta lunk: az öt (il let ve hat) szö veg kö zül egy tö re-
dék a Szé kely föl dön, a ma ros vá sár he lyi Teleki–Bolyai 
Könyv tár ban ta lál ha tó, egy to váb bi er dé lyi for rást 
pe dig a volt ko lozs vá ri uni tá ri us kol lé gi u mi31 könyv-
tár ban őriztek. A szép his tó ria ré gi er dé lyi ki adá sa i ról 
a Misztótfalusinál ol vas ha tó, ko ráb ban már em lí tett 
uta lá son kí vül sem mi bi zo nyo sat nem tu dunk. Stoll 
Bé la32 mind a ma ros vá sár he lyi, mind pe dig a ko lozs vá-
ri pél dány ese té ben valószínűnek tart ja, hogy Er dély-
ben je len tek meg, Szinnyei pe dig még egy to váb bi, 
jó val későbbi, 1861. évi nagy vá ra di (te hát partiumi) 
ki adást tart szá mon szom szé dos térségből. 

19 A két utób bi vi szony lag gyak ran for dul elő együtt: a Tatrosy-
énekeskönyv mel lett a Pá pai tol da lék há rom vers sza kos tö re dé két 
is az Apollonius-história után je gyez ték le, a Rá day-könyv tár ból 
előkerült, 1762 kö rül nyom ta tott pél dány is egy be köt ve tar tal-
maz za a két szö ve get. A 18. szá za di Piskolti Ist ván nak is két mun-
ká já ról tu dunk ma mind össze: Szinnyei sze rint az Árgirus-histó-
ria mel lett ép pen az Apolloniust dol goz ta át, 1804-ben.
20 SZÁDECZKY La jos 1899, 211–212; DÉZSI La jos 1914, 
313–315.
21 SzOkl. Ús. IV 1998, 376.
22 SzOkl. Ús. V 1999, 26–27.
23 Vö. CSEREY Gá bor 2001.
24 SzOkl. Ús. VI 2000; 201; VII 2004, 303, 313; SzOkl. Ús. 
VIII 2006, 133.
25 PÁLMAY Jó zsef 2000, I, 11.
26 Az éne kes könyv ben ol vas ha tó tel jes szö veg: „Mü kik az ide 
alább meg írt do log ban ké zen fo gott bí rák va gyunk, úgy mint Pé-
terfi  Ta más, Oláh Mi hály és Ádám Já nos primipilli mind nyá jan 
Miklósvárszékben, Nagyajtán la kók ad juk tud tá ra min de nek nek 
az kik nek il lik ez mi le ve lünk nek rend ben…” Betűhíven köz li: 
DÉZSI La jos 1914, 314.

27 PÁLMAY Jó zsef 2000, I, 104, 106.
28 SZÁDECZKY La jos 1903, II–III.
29 STOLL Bé la 1990, 572–573. A for rás ér tékű 18. szá za di ki-
adá sok: a Nürn berg ben 1720 kö rül meg je lent nyom tat vány; 
a Rá day-könyv tár ban ta lál ha tó, 1762 kö rül ki adott pél dány; 
a ma ros vá sár he lyi Teleki–Bolyai Könytárban őrzött tö re dék; a 
volt ko lozs vá ri uni tá ri us kol lé gi u mi könyv tár ban őrzött pél dány; 
az 1763-as bu dai ki adás.
30 PARÁDI And rea 2002.
31 Kocziány a 18. jegy zet ben em lí tett Czombó-énekeskönyv uni tá-
ri us jel le gét bi zo nyít ja (KOCZIÁNY Lász ló 1957, 14). Ugyan ezt 
a fe le ke ze ti jel le get tük rö zi a szin tén a székelykeresztúri Mol nár 
Ist ván Mú ze um ban őrzött Bathó-énekeskönyv (18. szá zad), amely-
nek 99. éne ke (az éne kes könyv 225–226. lap ján) a sze rel mi gyöt-
rel met a szí nét fe ke té re vál tó fe hér hattyú ké pé vel is meg je le ní ti, 
és amely nek 52. so ra Gergei szép his tó ri á já ra utal: „Az tün dér le-
ány az Argyrusé”. Kocziány azt fel té te le zi, hogy az utób bi nagy 
ré szé nek má so ló ja, a Homoród men ti Bathó Mi hály a ko lozs vá ri 
uni tá ri us kol lé gi um ban je gyez te le tár sa i val az éne kes könyv anya-
gát (KOCZIÁNY Lász ló 1957, 9–10).
32 STOLL Bé la 1986, 116.
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Gergei Árgirusa a Szé kely Nem ze ti
Mú ze um könyv tá rá ban
A Szé kely Nem ze ti Mú ze um könyv tá ra a té ma 

be fo ga dá sá nak több mint egy év szá zad ára nyújt rá lá-
tást. A gyűjtemény Árgirus-anyaga azt jel zi, hogy a 
tér ség ben is ele ven, nép szerű ol vas mány volt Gergei 
műve, il let ve azok az új ra írá sok, át dol go zá sok, ame-
lyek a szép his tó ria szövegéből in dul tak ki. A könyv-
tár ban őrzött egyik em lék irat azt is meg mu tat ja, 
mi ként jut hat tak hoz zá a nép szerű ol vas má nyok hoz 
a hely be li ek és a kör nyék la kói, még a 19. szá zad hat-
va nas éve i nek de re kán is. Roediger La jos33 a sep si-
szent györ gyi di ák éve ket fel idéz ve be szá mol ar ról, 
ho gyan árul ták a vá ros ban he ti vá sá ron a his tó ri á kat: 
„Eb ben a gyönyörűséges 1865–66-ik tan év ben sok 
do log van élénk em lé ke ze tem ben. Így a he ti vá sár ról 
az »Istoria« árus, né me lyik karongoló ké pek kel il-
luszt rál va a föld re te rí tett istóriák tar tal mát, sőt verk-
li vel kí sért dal ban ad ta elő (…). És ott volt ki te rít ve 
a sok gyö nyörű istória Árgilus ki rály fi  ról, Cson tos 
Szikfridről, Tün dér Ilo ná ról, Pi ros ka és a far kas ról, 
A ci gány vaj da te me té se stb. gyönyörűséges ol vas má-
nyok ról, mely nek da rab ja 2-3 kraj cár ba ke rült.”35 

A szép his tó ri á nak két kéz ira tos má so la ta is volt 
a könyv tár ban, egy 18. szá za di, va la mint egy 19. szá-
za di,35 saj nos 1945-ben mindkettő el pusz tult. Any-
nyit tu dunk ró luk, amennyit a kéz irat tá ri anya got 

is mer tető és lel tá ro zó mikós ta nár és múzeumőr Deb-
reczy Sán dor ada tolt.36 Az egyik a szép his tó ria 1762-
ben ké szült, 23837 vers szak nyi (952 sor nyi?) má so la ta 
volt, a má so ló kü lö nös ál ne ve pe dig Terapontigono-
piátágodóriás Pál. A kéz irat a nó ta jel zést is fel tün tet te: 
Oly buval bá nat tal. Kár, hogy Debreczy nem mu tat ja 
be rész le te seb ben a szö ve get, így csak a meg adott ter je-
de lem jel zi, hogy az megközelítőleg a his tó ria egé szét 
tar tal maz ta. Pon to sabb cí mét a kéz irat tá ri lel tár könyv 
őrizte meg: Historia Argirus ki rály fi  ról és egy Tün dér 
szűzről.38 A 19. szá za di kéz ira tos vál to zat ese té ben 
a vers szak ok vagy so rok szá mát sem köz li Debreczy 
le írá sa. Ismertetéséből annyit tu dunk meg, hogy a má-
so lat az 1814-ben Bá lint Mi hály ál tal má solt kéz irat-
kö teg ré szét al kot ta, a leltárkönyvből pe dig a cí mét: 
Historia Ama szép ifj  ú Argirusról.39 A cím alap ján ez 
a kéz ira tos Árgirus azok nak a Gergei-féle pony va ki-
adá sok nak az alap ján ké szül he tett, ame lyek nek a cí-
mé ben (de csak is ott) meg je le nik – a Piskolti-féle át-
írás kon ta mi ná ci ó ja ként – Tün dér Ilo na ne ve.40

Ami a nyom tat vá nyo kat il le ti, a könyv tár ban 
Gergei szép his tó ri á já nak egy 18. szá zad vé gi ki adá-
sa ta lál ha tó meg. Ez a pony va ki adás 1887-ben41 
ke rült a mú ze um ba, a sepsiszentiváni Sán dor Ist-
ván ado má nya ként.42 A kö tet cím lap ja: HISTORIA 
EGY ARGIRUS NEVÜ KI RÁLY FI RÓL, ÉS EGY 
TÜN DÉR SZÜZ LE ÁNY RÓL. Nyom tat ta tott eb ben 

33 Roediger La jos (Tor ja, 1854 – Kovászna, 1941) sok ol da lú ta-
nár, múzeumőr, nép rajz zal, ré gé szet tel, geo ló gi á val, me te o ro ló-
gi á val, fény ké pé szet tel egy aránt fog lal ko zott (KÓ NYA Ádám 
1999, 155–156).
34 ROEDIGER La jos 1999, 162 – ki eme lés: D. J.
35 1944 szep tem be ré ben ha tó sá gi uta sí tás ra nyu gat ra me ne kí tet-
ték a mú ze um anya gá nak leg ér té ke sebb tár gya it. Össze sen 82 
lá dá nyi mu ze á lis ér té ket cso ma gol tak be, de vé gül 52 lá dát si-
ke rült be ra kod ni, a töb bit a sze rel vény vá rat lan el in dí tá sa mi att 
már nem tud ták az ál lo más ra ki szál lí ta ni és vas úti ko csi ra ten ni: 
30 lá da tar tal ma így me ne kült meg. Az el szál lí tott anyag ak kor 
sem mi sült meg (il let ve tűnt el rész ben), ami kor 1945 már ci u sá-
ban a sze rel vényt bom ba ta lá lat ér te Za la eger sze gen. A vesz te ség 
a mú ze u mi könyv tár ese té ben is jelentős, mind mennyi sé gi, 
mind pe dig minőségi szem pont ból: az el pusz tult lá dák ban szá-
mottevő le vél tá ri és ér té kes könyv anyag is volt. Ek kor ve szett oda 
töb bek kö zött a Csereyné- és a Vasady-kódex (vö. 11. jegy zet) stb. 
(BOÉR Hu nor 2004a, 49; HEREPEI Já nos 2004, 124–125; 
BOÉR Hu nor 2004b, 175–176, 181–182).
36 1937–1938-ban is mer tet te (DEBRECZY Sán dor 1937; 
DEBRECZY, Alexandru 1938), 1939-ben pe dig Herepei Já nos 
igaz ga tó meg bí zá sá ból kü lön lel tár köny vet ké szí tett a mú ze um 
kéz irat tá rá ról.
37 Debreczy ma gyar nyelvű ta nul má nyá ban (DEBRECZY 
Sán dor 1937, 137) 238, míg ro mán nyelvű dok to ri ér te ke zé sé-
ben (DEBRECZY, Alexandru 1938, 90) 283 stró fa sze re pel, de 
az utób bi csak saj tó hi ba, hisz az első meg adott ter je de lem rend-
kí vül kö zel áll a kri ti kai ki adás (STOLL Bé la 1990, 371–401) 
243 vers szak nyi (972 sor nyi) szö ve gé hez, míg a má so dik jó val 
meg ha lad ja azt.

38 Kéz irat tár, I.E.61., Historia Argirus ki rály fi  ról és egy Tün dér 
szűzről, 1762 (mel let te még: Imád sá gok, 1764).
39 Debreczy itt pon tat lan. 1907-ben a csehétfalvi Bá lint Ja kab 
ado má nya ként több kéz ira tos mun kát ve zet nek be a gya ra po dá-
si nap ló ba. Az 1937-ben is mer te tett té te lek nem csak a későb-
bi lel tár ban sze re pel tek kü lön, ha nem már 1907-ben is (l. sz. 
1468–1474). A Debreczy ál tal is mer te tet tek: Kéz irat tár, I.E.59. 
Katekesis Az Idvességnek Fun da men tu má ról; Historia Ama szép if-
jú Argirusról [stb.] (má so ló: Bá lint Mi hály, 1814); II.F.39. Hie-
ronimus Doctor: Ének az utol só itéletről; Ká dár historiája stb. [az 
1937-es is mer te tés ér tel mé ben pl. Szörnyü nagy rom lás ra készöl 
panonia, vö. DEBRECZY Sán dor 1937, 139] (má so ló: Bá lint 
Mi hály, 1814); II.F.40. Fa bu lák (5 drb.); Aeneisből for dí tás (má-
so ló: Michaelis Bá lint).
40 Pl. Historia ama’ szép ifj  ú Árgirusról Akléton ki rály nak kis-
sebbik fíjáról, és amaz igen szép Tün dér Ilo ná ról, Az ő el-vá lasz-
tott mát ká já ról. Őszi ve tés után so kak nak ked vek töl té sé ért, h. n., 
1794 (OSzK PNy 2.910). Gergei Árgirusának ez a pél dá nya 
– a különböző ki adá sok ban gya ko ri el té ré se ken túl – két jelen-
tős vál toz ta tást tar tal maz: át ala kul a cí me, il let ve a vé gé re ke rül 
egy tol dás (Az Árgirus kis ma dár kez detű nép dal két so ra, két 
vá sá ri rig mus kö zé il leszt ve).
41 A pél dány alap lel tá ri (egy ben gya ra po dá si nap lóbeli) szá ma 
31/887, új jel ze te 40 446.
42 A je les tu dós Nagy Gé za múzeumőri be jegy zé se az Alap lel-
tár ban: „1887. jún. 8.: Sán dor Ist ván úr tól (Sepsiszentiván): 
2 könyv: Az egyik az 1727-es je zsu i ta, ko lozs vá ri Kereszteni ok-
ta tá sok. A má sik egy kol li gá tum, ben ne: 11 egész mun ka, 3 tö-
re dék, 1 cím lap 1768–1775 kö zöt ti pony va iro dal mi művekből 
(...). A kol li gá tum táb lá ján 1738–39-ki föl jegy zé sek.”
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az Esztendőben [h. n. és é. n.]. A cím la pon Nagy 
Gé za múzeumőr kéz írá sos be jegy zé sei lát ha tók: köz-
vet le nül a cím alá oda ír ta a szerző ne vét („Szerzője: 
Gyergyai Al bert”), fel tün tet te az ado má nyo zó ne vét 
és a kol li gá tum ban ta lál ha tó da tált nyom tat vá nyok34 
alap ján a töb bi ki ad vány meg je le né si ide jét is valószí-
nűsítő időszakot: „1768–75 kö zöt ti kol li gá tum ból”. 
A mú ze um Gergei-példányában a szép his tó ri á nak 
nó ta jel zé se van. („Nó ta: Olly bú val bá nat tal az Enéás 
Kir’ s a’ t.” – ki eme lés a kö tet ben.) A nó ta jel zés fö lött 
ol vas ha tat lan, há rom szó nyi kéz írá sos be jegy zés lát ha-
tó. A nyol cad rét nyom tat vány egy fü zet nyi, cson ka, 
az 1–28. sort, va la mint a 865–922. sort tar tal ma zó 
ív (a má so dik levélpár) hi ány zik.44 Az első szö veg ol-
dal a cím lapot tartalmazó első levél verzóján kö vet ke-
zik, a szö veg ol da la kat lap-őrszó zár ja (a meg ma radt 
la pok kö zül kettőn hi ány zik, egyen té ves). A ki adás-
ról a szö veg vál to zat, il let ve a cím la pon és a második 
lap fe jé ben, va la mint az utol só lap al ján ta lál ha tó dí-
szí té sek45 alap ján ál la pít hat meg töb bet to váb bi ku ta-
tás. V. Ecsedy Ju dit szí ves köz lé se sze rint is me ret len 
nyom dá ban, 1780 kö rül ké szül he tett.

Szö ve ge a kri ti kai ki adá sok ban46 kö zölt vál to zat-
hoz vi szo nyít va szá mos el té rést tar tal maz, ugyan ak-
kor a Rá day-könyv tár ban ta lál ha tó ki adás hoz (R) 
rend kí vül kö zel áll, az zal csak nem azo nos. Az összes 
egyező szö veg hely fel tün te té se e dol go zat ke re te it 
meg ha lad ná, de né hány szembetűnő pél da szem lél-
tet he ti az igen kö ze li kap cso la tot. 

A 198–199. sor a kri ti kai ki adás ban (az idé ze tek 
a RMKT-ból szár maz nak, a há ló za ti ki adás főszöve-
gének ettől el térő vál to za ta it jegy zet ben ad juk meg): 
„Ét sza ki47 időn is ugyan fény lik vala, / Nyo szo lya 
nagy ré szét ár nyé ká val tart ja” – a R- és a SzNM-pél-
dány: „Sö tét éjtszaka is ugyan fénlik vala, / Nyo szo-
lyá ja ré szét ár nyé ká val tart ja”. A 132. sor mind két 
kri ti kai ki adás ban: „Bár in kább az al ma egyig vesszen 
oda” – a R- és a SzNM pél dány ban: „Bár in kább 
az al ma fás tól vesszen oda”. A 679. sor a kri ti kai ki-
adá sok ban: „Ha nem szép szeretőd áz ta tott köny vé vel” 
– R- és SzNM-példány: „Te szép szeretöd könyvétöl 

ned ve sed tél”. A mú ze u mi pél dány szá mos olyan szö-
veg he lye kö zül, ame lyek a há ló za ti kri ti kai ki adás 
jegy ze tei alap ján a for rás ér tékű szö ve gek kö zül csak 
a Rá day-könyv tár nyom tat vá nyá ban for dul nak elő, 
még egyet len, de rend kí vül feltűnő pél dát adunk 
meg: a 412. sor ban a nagy em ber szeméről a kri ti kai 
ki adás ban ezt ol vas suk: „Az is csak ke rek ded, mint 
ba goly ma dár nak” – a Rá day-könyv tár ban őrzött ki-
ad vány ban és a mú ze um cson ka pél dá nyá ban: „mint 
Fo goly-ma dár nak”.48 

A két ki adás hang je lö lé se az ö és az ü írá sá ban 
el tér, tör de lé sük nem egye zik, de tar tal mi vagy sti-
lisz ti kai kü lönb sé gek nin cse nek köz tük. A vizs gált 
szö ve gek köz ti el té ré sek túl nyo mó több sé ge nem vé-
letlenszerű, ha nem a „hi bák” ki iga zí tá sá nak szán dé-
kát tük rö zi, a vál toz ta tá sok kö vet ke ze te sen ér vé nye sí-
tett szem pont ok ra vezethetők vissza. A mú ze um ban 
őrzött ki adás leg gyak rab ban a rí me lést és a ver se lést 
ja vít ja, de a Rá day-pél dány saj tó hi bá it, el írá sa it is he-
lyes bí ti né hány he lyen. A ki iga zí tá sok va la mennyi 
tí pu sát csu pán egy-egy pél dá val szem lél tet jük. A rí-
me lést tö ké le te sí tik töb bek közt a 489–492. sor ban 
a rím sza vak: meg-beszéllé, messze, je len té, kezde (R) 
– meg-beszélle, messze, je len te, kezde (SzNM).49 A ver-
se lést is több he lyen ja vít ja, így a 367. sor ban, amely 
a Rá day-könyv tár nyom tat vá nyá ban csu pán tíz szó-
ta gos („Mint-egy dü hös ki ált min de nek nek”), míg a 
SzNM-példányban ér vé nye sül a fe lező ti zen ket tes 
met rum („Mint egy dü hös em ber ki ált min de nek-
nek”)50. Saj tó hi bát, el írást kor ri gál né hány eset ben, 
pél dá ul a 925. sor: „attzúl tsapá” (R) – „artzúl tsa-
pá” (SzNM). A ja ví tá sok nem min dig szün te tik meg 
az ér te lem za va ró hi bá kat. A 924. sor: „Szem ben élré 
szép le ány mát ká já nak” (R) – „Szem ben él vén a’ szép 
le ány mát ká já nak” (SzNM). A mú ze u mi pél dány ki-
adó ja a névelő be il lesz té sé vel hely re i ga zít ja ugyan 
a szó tag szá mot, de az él vén tar tal mi lag nem il lik a 
kon tex tus ba (vö. a kri ti kai ki adá sok ban ol vas ha tó 
vál to zat tal: „Szem ben ül vén …” – ki eme lé sek: D. J.). 
Ér te lem za va ró, hi bás szö veg he lyek szó sze rin ti át vé-
te lé vel is ta lál ko zunk a mú ze um nyom tat vá nyá ban, 

43 Er köl csi vers má so dik fe le, tö re dék; Györi Ist ván: Palinock a Tris-
tis Hungariae (?), Győr, 1775; Kolumbán Já nos: Vida György his tó-
ri á ja, 1770; Szentmártoni Bodó Já nos: His tó ria a té koz ló fi uról és a 
Vas Di csé re te, 1774; Sa la mon Ki rály nak Markalff al va ló Pél da-be szé-
dek nek rö vid köny ve, 1769; Áb ra hám pát ri ár ka’ fi ja Isák és Béthnel’ 
le á nya Re be ka, 1773; Comico-Tragoedia, Constans scepis quaturt, 
1774; Két kró ni ka Szilfrid és Brunszvik Ki rály ról, 1774; Argirus his-
tó ri á ja. Nyom tat ta tott eb ben az esztendőben; Gyász-Ruha... 1774; 
Nyúl Éne ke és Szentmártoni Bodó Jánostul a Va dász nak dicséretiről 
va ló ének. Nyom tat ta tott eb ben az esztendőben; Ilosvai P.: Tol di 
Mik lós (csak a cím lap); Szentmártoni Bodó J.: Má ria Mag dol na 
(csak az első és utol só le vél); Két szép új vi lá gi ének Első: Egy Asszony 
állatrul. Má so dik: A fa lu si Birákról, 1773 (csak első és utol só le vél); 
Tzigányok végső romlásárol [1768]. (Nagy Gé za, uo.)

44 Az ívek le írá sa: [A1], A3–A8 és levélpárjaik (az A8 le vél levél-
párján, te hát a fü zet má so dik fe lé nek első lap ján A9 ív jel zés sel) 
= [14] fol. (a tel jes ki ad vány te hát egész fü zet, [16] fol. volt), 8° 
= 16 x 9,9 cm.
45 Azo nos dí szí tés lát ha tó a Ko lozs vá ri Egye te mi Könyv tár ban 
ta lál ha tó, 1785-ben ki adott Piskolti-féle átdolgozásban, te hát a 
két kö te tet ugyan az a nyom da ad hat ta ki.
46 RMKT, STOLL Bé la 1990 és a há ló za ti kri ti kai ki adás; GER-
GEI Al bert, PARÁDI And rea 2005.
47 Há ló za ti ki adás: éjtszaki.
48 Ki eme lé sek: D. J.
49 A kri ti kai ki adá sok ban: megbeszélé, messze, megbeszélé, kezde.
50 Ugyan ez a vál to zat sze re pel a kri ti kai ki adá sok szövegében.
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de az is me ret len nyom dász gon dos sá gát bi zo nyít ja 
ugyan ak kor, hogy szö veg rom lás ra, a Rá day-könyv tá-
ri pél dány ból hi ány zó saj tó hi bá ra eb ben a ki adás ban 
csak el vét ve buk kan ha tunk.

A pél dák ta nul sá ga it össze gez ve meg ál la pít ha-
tó, hogy a szép his tó ri á nak a Szé kely Nem ze ti Mú-
ze um ban ta lál ha tó pél dá nya a Rá day-könyv tár ban 
őrzött ki adás alap ján ké szült. A két ki adás kö zös, de 
a kri ti kai ki adá sok tól (és va la mennyi for rás ér tékű 
szövegtől) el térő szö veg he lyei mel lett a le szár ma zás 
egyértelmű bi zo nyí té kát ad ja a már em lí tett té ves 
őrszó is: a mú ze um be li kö tet nyom dá sza (nyil ván 
fi gyelmetlenségből) az A7 ív jel zésű ol dal őrszavát 
nem iga zí tot ta az új tör de lés hez,51 ha nem vál to zat-
la nul át vet te azt a ko ráb bi nyom tat vány ból. A kap-
cso la tot a meg je le nés fel té te le zett ide je is tá mo gat ja. 
A Rá day-könyv tár be li pél dányt 1762 körülre da tál-
ják52 – míg a mú ze um ban őrzött Árgirus V. Ecsedy 
Ju dit ko ráb ban már idé zett vé le mé nye sze rint 1780 
tá ján ké szül he tett, te hát hozzávetőleg két év ti zed del 
később ad ták ki, mint a Rá day-könyv tár ban őrzött 
nyom tat ványt. 

Árgirus-átdolgozások a Szé kely Nem ze ti
Mú ze um könyv tá rá ban
A szép his tó ria szá mos át írá sa kö zül há rom ta lál-

ha tó meg a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban: Piskolti 
Ist ván, Dó zsa Dá ni el és Ta tár Pé ter mun kái. 

Gergei szép his tó ri á já nak első át köl té se a ka to na – 
és sa ját minősítését idéz ve „fűzfapoéta” – Piskolti Ist-
ván ne vé hez kap cso ló dik, aki a 18. szá zad vé gén ír ta 
át az ak kor ra már szá mos pony va ki adást meg ért mű-
vet. Át dol go zá sa az első olyan Árgirus-szöveg, amely 
a Gergei his tó ri á já ban még név te len női hőst Tün dér 
Ilo na ként ne ve zi meg. Piskolti mun ká ja egy év szá za-

dig igen nép szerű ol vas mány le he tett, leg alább is ezt 
bi zo nyít ja az, hogy több ször meg je lent,53 ha ki adá sa-
i nak szá má ban Gergei szép his tó ri á já val nem is ver se-
nyez het. Az Allocutio kel te zé se alap ján ala kult ki az 
a fel té te le zés, hogy első íz ben 1781-ben ad ták ki, de 
olyan ép cím lap pal fenn ma radt kö tet, amely ezt a vé-
le ke dést megerősítené, egyelőre nem is mert. 

A mú ze u mi pél dány54 cson ka, a cím la pot tar tal-
ma zó levélpár hi ány zik,55 azo no sí ta ni még nem si-
ke rült. Az első meg ma radt le vél verzójának fe jé ben 
dí szí tés ta lál ha tó, az A7 és A9 levélpárokon ta lál ha tó 
GÖRGEN víz jel a pa pír nak a görgényi ma lom ból 
va ló szár ma zá sát bi zo nyít ja. V. Ecsedy Ju dit vé le mé-
nye sze rint 1820 kö rü li pél dány. A két leg ko ráb bi, 
te hát a Fővárosi Sza bó Er vin Könyv tár ban (FSzEK) 
őrzött, 1781. évi ként le írt és a Ko lozs vá ri Egye te mi 
Könyv tár ban ta lál ha tó, 1785-ös ki adás sal szem ben 
he lyes írá sa nem ipszilonista, ha nem jot tis ta ala ko-
kat hasz nál. Az Allocutio vé gén a két em lí tett ko rai 
ki adás ban az aláb bi szö veg ol vas ha tó: „Ír tam Deb-
retzenben An no 1781 Diebus Januarii, A’ N. Ma gyar 
Ko ro ná nak és eggyik zászló-allyának mél tat lan tag ja 
Piskólti Ist ván m.p.”, míg a SzNM pél dá nyá ban az 
Allocutiót zá ró szö veg rö vi debb: „Irám Debreczen-
ben Januariusban 1781 Piskolti Ist ván.” Az Allocutio 
rö vi debb zár la ta és a szerzői név írás mód ja alap ján 
(nem Piskólti, ha nem Piskolti) a mú ze um ban őrzött 
nyom tat vány az OSzK egyik cím lap nél kü li, da tá-
lat lan, 19. szá za di ként számontartott ki adá sá hoz56 
áll igen kö zel, de a két kö tet nyom dai dí szí té se kü-
lön bö zik. A ro kon sá got (le szár ma zást) jel zi egye bek 
mel lett a tör de lé si tü kör azo nos sá ga is (bár pél dá ul 
az Allocutióban nem egye zik a so rok tör de lé se), va-
la mint a versfők ak rosz ti chon já ban el rej tett szerzői 
név vál to zat kö zös hi bá ja: Stefanus Diskolti.57 

51 Az em lí tett őrszó mind két ki ad vány ban A7 ív jel zésű la pon ta-
lál ha tó, vi szont a tör de lés egy sor ral el csú szott.
52 A Rá day-könyv tár Árgirus-példánya év szám és hely nél kül je lent 
meg, 1762 körülre da tá lá sa a kol li gá tum ban ta lál ha tó má sik nyom-
tat vány, az Apollonius-história cím lap ján szereplő év szám alap ján 
tör tént. A hely nél kül meg je lent Apollonius győri nyom da he lyét V. 
Ecsedy Ju dit azo no sí tot ta. Vö. V. ECSEDY Ju dit 1998, 129.
53 A ki adá sok szá mát és kro no ló gi á ját ne héz tisz tán lát ni, mert 
Szinnyeinél is, a Ma gyar Köny vé szet ben (Petrik, ill. pót lá sok) is 
sok a szerzői név nél kül meg adott ki adás. Szinnyei az át dol go-
zást a Gergei-kiadások kö zé so rol ja be, és 1781-ből da tál ja, de ő 
Piskoltit nem szerzőként, ha nem nyom dász ként tün te ti fel. Az 
1781-es ki adás le írá sa ol vas ha tó a FSzEK ki ad vá nyá ban: PIS-
KÓLTI ISTVÁN: [Argirus his tó ri á ja.] Debretzen, [Margitai ny.] 
1781. [38] p. 16 cm (KLINDA Má ria 1987) – csak hogy az eb-
ben a könyv tár ban ta lál ha tó pél dány nak is hi ány zik a cím lap ja. 
Az OSzK gyűjteményében Piskolti át dol go zá sá nak öt különbö-
ző ki adá sa ta lál ha tó: egy 18. szá za di (meg je lent 1790 kö rül) és 
négy 19. szá za di (de ezek kö zül csu pán kettőn sze re pel év szám). 
A Ko lozs vá ri Egye te mi Könyv tár pél dá nyá nak cím lap ja 1785-ös 
év szá mot tün tet fel, Kris tóf György ezt a pél dányt te kin ti első 

ki adás nak (KRIS TÓF György 1936). Erről az 1785-ös ki adás ról 
sem Szinnyei, sem a Ma gyar Köny vé szet nem tesz em lí tést, ezt ad-
ja meg vi szont A ma gyar iro da lom tör té net bib li og rá fi  á ja (KÓKAY 
György 1975, 2, 699).
54 Alap lel tá ri (be ér ke zé si) szá ma 143b/1882, új jel ze te 40 571. 
Nagy Gé za le írá sa: „1 könyv (Argirus tör té ne te. Mult szá zad be li 
ki adás)”, Alap lel tár, II. kö tet (1879–1886).
55 Az ívek le írá sa: [A2], A3–A9, [A10] és levélpárjaik, [18] fol. 
(a ki ad vány ere de ti leg egyetlen, de tíz levélpárból álló füzet, [20] 
fol.), 8° = 16 x 9,9 cm.
56 Jel ze te: OSzK 321.792
57 A különböző ki adá sok versfőiből a szerző ne vé nek több vál to-
za ta ol vas ha tó ki. A FSzEK-beli ki adás ban és a Ko lozs vá ron őr-
zött nyom tat vány ban Stefanus Piskolti sze re pel, de a ve ze ték név 
kezdőbetűje a pinslik (!) szó ból szár ma zik, ami már e leg ko ráb bi 
is mert pél dá nyok ban szö veg rom lást valószínűsít (eredetije valószí-
nűleg piroslik). A to váb bi ki adá sok ezt több fé le kép pen pró bál ták 
ja ví ta ni, így az OSzK 1790 kö rü li pél dá nyá ban Fiskolti ol vas ha-
tó (a fény lik igéből), míg az OSzK fent em lí tett, 19. szá za di nak 
te kin tett nyom tat vá nyá ban és a SzNM pél dá nyá ban a Diskolti 
kezdőbetűjét a dísz lik ige ad ja.
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Árgirus nyo mai a Szé kely föl dön

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um Piskolti-kötete 
1882-ben ke rült a gyűjteménybe, a nyujtódi Ko vács 
Andrásné ado má nya ként, a köny vet az in téz ményt 
ala pí tó Csereyné Zathureczky Emí lia küld te be Sep-
si szent györgy re. Nagy Gé za fel fi  gyelt a szö veg kü lön-
le ges sé gé re, és Csereynéhez in té zett le ve lé ben így írt 
ró la: „A Z[athureczky] Gá bor úr ál tal el ho zott tár-
gya kat kö szö net tel át vet tem. Egy sincs köz tük, mely 
bi zo nyos te kin tet ben ne vol na ér de kes; kár, hogy az 
Argirus historiája cson ka, – így is kü lön ben az ér de-
ke sebb pél dá nyok kö zé tar to zik – a leg több ki adás ban 
csak egy »Tün dér Le ány ról« van szó név nél kül, eb ben 
Tün dér Ilo na meg is van ne vez ve, – úgy lát szik, e ki-
adás a múlt szá zad végéről va ló.”58 A le vél nem csak 
ar ról ta nús ko dik, hogy a múzeumőr a cím lap nél kü-
li fel dol go zást nem kü lö ní tet te el Gergei szép his tó-
ri á já tól (jól le het ha nem is a Piskolti, de a Stefanus 
Diskolti, az Albertus Gergeitől el térő szerzői név 
a versfőkből ki ol vas ha tó). Azt is ér zé kel te ti, hogy ek-
kor már – valószínűleg a so kak ál tal nem is is mert 
Piskolti köz ve tett ha tá sa ként, de az is elképzelhető, 
hogy tőle füg get le nül – az Árgirus-hagyományba 
Tün dér Ilo na is be épült.59

Piskolti Árgirusának meg ta lál ha tó egy kéz ira tos 
má so la ta60 is a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban. A kéz-
irat61 má so ló ja több he lyen le je gyez te a ne vét: Da-
mokos Ist ván (má sutt Stefán Damokos) korporál 
(ti ze des). A fü zet62 anya ga ön ma gá ban is rend kí vül 
szí nes, ol va sás tör té ne ti szem pont ból igen ér de kes: 
egy aránt tar tal maz za nép szerű pony va ki ad vány ok 
má so la tát (Brunsvik, Apollonius – itt: Apollionus –, 
álom fej tés, lot tó zás hoz va ló sze ren cse táb la), német–
magyar szó jegy zé ket, ka to li kus val lá sos szö ve ge ket, 

Petőfi  Já nos vi té zét, Arany-ver set (mindkettőt a szer-
ző ne ve és a mű pon tos cí me nél kül – szö ve gük rá-
adá sul több he lyen el tér a nyom ta tott ki adá sok ból 
is mert szerzői vál to zat tól). E tar ka sor ba il lesz ke dik 
a katona-költő Piskolti Ist ván Árgirus-átírása (a szer-
ző ne vét és a nyom ta tott ki adás ban szereplő cí met 
a má so ló ez eset ben sem tün te ti fel). Az Árgirus má so-
la ta da tá lat lan, de ke let ke zé sé nek ide jé re a fü zet több 
da rab ja alap ján kö vet kez tet he tünk: a kéz irat ban az 
1862. áp ri lis ban, az olasz or szá gi Páduában má solt 
his tó ria kö ve ti; egy 1863. már ci u si ka to na vers a pár 
év vel ko ráb bi olasz-francia–osztrák-háborúra vo nat-
ko zik. Az Árgirus-szöveg fü zet be li (a nyom ta tott 
ki adá sok tól el térő) cí me két kü lön ol da lon két vál-
to zat ban je le nik meg: Argyélus Ki rály nak Tőténete, 
il let ve Argyélus Ki rály nak a Tör té ne te Igy kezdődik 
azmely így tőténtt iga zá ban. A má so lat a his tó ria rí-
me it megőrzi ugyan, de a ver ses for mát meg szün te-
ti, a szö ve get pró zá ba tör de li (ez azért is kü lö nös, 
mert szá mos ver ses for má jú szö ve get tar tal maz, pél-
dá ul a Já nos vi téz szin tén fe lező ti zen ket tes for má ját 
sem ala kít ja át). Az azo no sí tott művekben – így az 
Árgirusban is – ta pasz tal ha tó szö veg rom lás ok alap-
ján feltételezhető, hogy a má so ló nem nyom tat vá-
nyok, ha nem ha son ló kéz ira tos fü ze tek alap ján ál lí-
tot ta össze anya gát. 

A későbbi fel dol go zá sok nak a Szé kely Nem ze ti 
Mú ze um ban ta lál ha tó pél dá nyai könyv tör té ne ti szem-
pont ból már nem je len te nek kü lö nö sebb ér té ket, 
pél dány le írá suk nem in do kolt. Dó zsa Dá ni el63 Árgi-
rus-újraírásának for rá sa nem a szép his tó ria szö ve ge, 
ha nem Piskolti fel dol go zá sa. Dó zsa nem ze ti szel le mi-
ségű re gé je Kővári Lász ló fel ké ré sé re szü le tett, és nem 

58 A SzNM Irat tá ra, Cs. 164d1: Nagy Gé za le ve le Csereynének 
(da tá lat lan, 1882. szept. 14. vagy köz vet le nül utá na), a le vél vo-
nat ko zó ré sze (ki eme lés: D. J.).
59 A Piskolti-hatást iga zol hat ja, hogy Gergei szép his tó ri á já nak 
említett 1794-es  ki adá sa Historia ama szép ifj u Árgirusról Akleton 
ki rály nak ki seb bik fi járól és amaz igen szép Tün dér Ilo ná ról, az ő 
el vá lasz tott mát ká já ról cím mel je lent meg, amely em lé kez tet a Pis-
kolti-féle Árgirus 1785-ös ki adá sá nak cí mé re (ARGIRUS HIS-
TÓ RI Á JA, AZ-AZ Igen szép His tó ria ARGIRUSról, AKLETON 
Ki rály nak kissebbik fi járól, és TÜN DÉR ILO NÁ RÓL a’ Tün dér le á-
nyok nak Ki rály’ Asszo nyá ról MELLYET Ama’ ré gi esméretes Argirus’ 
His tó ri á já ból jobb rend be vett, jobb és ér tel me sebb ver sek be sze dett; 
egy gyen ge Po é ta). Ugyan ezen cím rö vi debb vál to za ta sze re pel az 
OSzK 1790 kö rü li Piskolti-kiadásának sza kadt cím lap ján.
60 Debreczy, mint 1850 utá nit, ezt a fü ze tet már nem ír ja le a 
kéz irat tá rat is mer tető dol go za ta i ban.
61 A kéz ira tot a könyv- és le vél tá ri gya ra po dá si nap ló ba a 8254. 
lel tá ri szám alatt ve zet ték be 1915-ben, Máthé Dé nes sep si szent-
györ gyi ál la mi pol gá ri fi ú is ko lai mennyi ség tan-ta nár ado má nya-
ként (Máthé Dénesről l. JANCSÓ Gá bor 1916, 11). A fü zet ek-
ko ri tar tal mi le írá sa: Árgirus ki rály fi  tör té ne te, Já nos Vi téz és más 
his tó ri ák. – Ál mos könyv. – Éhom ra va ló tüsszen té sek fej te ge té se. 
– Sze ren cse táb la. – Imák be teg sé gek el há rí tá sá ra. Az ado mány to-

váb bi há rom kéz ira tot is tar tal ma zott (Is ko lai al kal mi be szé dek, 
imák stb., va la mint Maksai/Maksay Józseftől 1860-as dalosfüze-
tet és 1866-os kótáskönyvet). A pol gá ri fi ú is ko lá nak ek ko ri ban 
bent la ká sa is volt, ez a kéz irat szár ma zá si he lyé re még tá gabb le-
hetőségeket hagy nyit va. Több possessora kö zül az utol só be jegy-
zett Gegő Im re 1912-ben.
62 19,2 x 14 cm, 270 ol dal (két füzetkötegből össze ál lít va; rész-
ben rektón, rész ben verzón, he lyen ként té ve sen le vél szá mo zott; 
két levélből csak a csonk ja ma radt meg), bo rí tó ja hi ány zik, a fe-
hér ív pa pír ra, amely be be le fog ták, a mú ze um ban ír ták fel az 
ado má nyo zó ne vét. A Piskolti-féle Árgirus szö ve ge a 28–54. ol da-
lon ta lál ha tó. Az első ol da lon felül kék go lyós tol lal Zágoni Jenő 
(1974–1989-ben a mú ze um könyv tá ro sa) írá sá val kö tet cím nek 
ki emel ve: Árgirus ki rály fi .
63 Dó zsa Dá ni el (1821–1889) a makfalvi Dó zsa csa lád tag ja, Ma-
ros vá sár he lyen élt. Hi va ta li, tör vény szé ki mun ká ja mel lett mű-
kedvelőként fog lal ko zott szép iro da lom mal, de a ko ra be li Er dély-
ben vi szony lag is mert író volt. 1848-ban az er dé lyi már ci u si ifj  ak 
egyi ke, a ki egye zés kö rü li évek ben ál ta la szer kesz tett Ko lozs vá ri 
Köz löny gr. Mikó Im re po li ti kai né ze te it köz ve tí tet te. Zandirhám 
(1858) c. epo sza a Csí ki Szé kely Kró ni ká ból ihletődött (szin tén 
meg ta lál ha tó a Szé kely Nem ze ti Mú ze um könyv tá rá ban). Lásd 
Szinnyei és KRIS TÓF György 1938.
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önál ló an, ha nem a ko lozs vá ri tör té nész Er dély ré gi sé gei 
c. mun ká já ba64 il leszt ve je lent meg. A ki ad vány szak-
iro da lom ként jól is mert. A mú ze um könyv tá rá ban 
kéz be ve hető má sik át írás vi szont ol va sás tör té ne ti 
szem pont ból ér de kes: Med ve Im re (írói ál ne vén Ta tár 
Pé ter), a nép szerű és rend kí vül ter mé keny ponyva-
szerző65 ugyan csak meg ír ta a ma ga Árgirus-változatát, 
Argyil, avar fe je de lem fi a, és a szép tün dér Ilo na tör té-
ne te cím mel, Szig li ge ti egyik szín já té ka66 nyo mán. 
A pony va fü zet nek há rom ki adá sa67 is me re tes, vélhe-
tőleg jó üz le tet je len tett ki adó já nak, Bucsánszkynak, 
majd Ró zsa Kál mán nak, mert mint egy tíz éven te új-
ra nyom tat ták. A Szé kely Nem ze ti Mú ze um könyv tá-
rá ban a má so dik, 1874-es ki adás van meg, cím lap ja: 
Argyl, avar fe je de lem fi a, és a szép tün dér Ilo na tör té ne-
te. 12 fe je zet ben, 13 kép pel, Bu da pest, 1874, Nyom-
tat ja és ki ad ja Bucsánszky Ala jos (Ősz-utcza 20. sz. 
a.). A szerző ne vét a cím lap nem tün te ti fel.

A mú ze um könyvgyűjteményének az Argyilt tar-
tal ma zó kol li gá tu mát68 a Nagy Sá mu el ákosfalvi ta-
ní tó na gyobb ado má nyá nak ré sze ként, 1890. jú ni us 
21-én küld te be Csereyné a mú ze um ba. Az ado mány 
lis tá ja ön ma gá ban is ké pet nyújt ar ról, mennyi re tar-
ka anyag ke rült aján dé ko zás út ján a könyv tár ba: 
a csa tolt jegy zék ben a ponyvakolligátum mel lett sze-
replő töb bi té tel te me té si em lék be széd, la tin gram-
ma ti ka, er dé lyi országgyűlési jegyzőkönyv stb.

Ha Piskolti, Dó zsa Dá ni el és Ta tár Pé ter művei-
ben a szép his tó ri á ból kinövő szö veg ha gyo mány „le-
szál ló ágát” kö vet het jük nyo mon, ez zel szem ben Vö-
rös mar ty Cson gor és Tün dé jé vel az Árgirus-történet 
a ma gas iro da lom ba ke rül vissza (be?) – és for rá sát las-
san el is ho má lyo sít ja, hát tér be szo rít ja (per sze csak 
ami kor a sok „tün dé res” szín já ték a di vat vál to zá sá-
val ki hull a köz tu dat ból – hisz a drá mai köl te mény 

va ló di ér té két ez után lát ja meg az iro dal mi gon dol-
ko dás, a kor tár sak még nem ér zé kel ték). A Szé kely 
Nem ze ti Mú ze um könyv tá rá ba be ke rült leg ko ráb bi 
Cson gor és Tün de-ki adás is vi szony lag ké sei: a Gyu lai 
Pál szer kesz tet te ötö dik gyűjteményes ki adás har ma-
dik kö tet ben69 ta lál ha tó. Hadd lép jük át ki vé te le sen 
a dol go zat nak a cím ben ki je lölt ke re te it: a drá mai 
köl te mény nek meg van vi szont a mú ze um ban egy 
20. szá za di „vál to za ta” is: Sza bó Lőrinc át dol go zá sa. 
A Vö rös mar ty szö ve gét mint egy har ma dá ra sűrítő és 
azon he lyen ként vál toz ta tó mun kát Né meth An tal, 
a Nem ze ti Szín ház igaz ga tó ja küld te el Ma gyar or-
szág jelentősnek te kin tett könyv tá ra i ba, így a Szé kely 
Nem ze ti Mú ze um ba is. A drá ma szö ve get gép írás sal 
sok szo ro sí tot ták, és az át írás körülményeiről a Né-
meth An tal csa tolt le ve le tá jé koz tat: az át dol go zott 
Cson gor és Tün dét 1941 má ju sá ban, Maj na-Frank-
furt ban és Ber lin ben mu tat ták be, ma gyar nyelvű 
előadáson. A Nem ze ti má sik, ugyan itt, ugyan ek kor 
szín re vitt előadása Goe the Urfaustja volt70 – a vá lasz-
tás, tár sí tás jól jel zi a Cson gor és Tün dé nek tu laj do ní-
tott jelentőséget, hi szen a tár su lat nyil ván a ma gyar, 
il let ve a né met iro da lom egy-egy rep re zen ta tív, egy-
be vet hető művével kí vánt be mu tat koz ni.

Tu dós a könyv tár ban
A sep si szent györ gyi mú ze um nem csak az itt 

őrzött Árgirusok pél dá nyai ré vén érin tett az Árgi-
rus-téma tör té ne té ben. Nagy Gé za,71 a szá zad vég-
szá zad for du ló el is mert tu dó sa 1881 és 1889 kö zött 
volt a Szé kely Nem ze ti Mú ze um őre. Ő fog lal ko zott 
itt elsőként a (tá gabb ér te lem ben föl fo gott) Árgi-
rus-téma bi zo nyos vo nat ko zá sa i val. Ta nul má nyai 
ed dig az egyet len olyan kí sér le tet je len tet ték az in téz-
mény tör té ne té ben, amely e té ma meg kö ze lí té sé re 

64 KŐVÁRI Lász ló 1852. Meg je lent még egy köny vé ben (KŐ-
VÁRY Lász ló 1857).
65 Dálnoki és mezőmadarasi Med ve Im re (1818–1878), írói ne-
vén Ta tár Pé ter a 19. szá zad má so dik fe lé nek leg ter mé ke nyebb 
pony va író ja, Szinnyei 88 művét so rol ja fel (Argyilja nem itt, 
ha nem a Gergei cím szó nál ta lál ha tó). Mun ka adó ja 1857-től az 
a Bucsánszky Ala jos, akit Po gány Pé ter „a ha zai pony va fü zet-ki-
adás ko ro ná zat lan fe je del mé nek” ne vez, s a ki adó háziszerzője 
ma rad azu tán is, hogy Bucsánszky a ve jé nek, Ró zsa Kál mán nak 
ad ja át nyom dá ját. Írá sa i nak zö me ver ses pony va, csu pán az ol-
va sói íz lés át ala ku lá sa mi att vált át utóbb pró zai for má ra. Nem-
csak írt, ha nem raj zolt és fes tett is, műveinek il luszt rá to ra is volt. 
Ne ve nem csu pán a pony va iro da lom ban buk kan fel: ő ké szí tet-
te a Vahot Im re ál tal ki adott Ma gyar föld és né pei (1846) c. ki ad-
vány ké pe it, műkritikáival je len volt a ko ra be li saj tó ban is. Lásd 
Szinnyei és PO GÁNY Pé ter 1978.
66 Szig li ge ti Ede da rab ja (Argyil és Tün dér Ilo na. Ere de ti nép re ge 
há rom fel vo nás ban) alig pár előadást ért meg. Szö ve gét egy 1852. 
évi sú gó pél dány őrizte meg (OSzK Kéz irat tára, Quart. Hung. 
1441. XXII.), nyom ta tás ban csak (az Árgirus-témától füg get len) 
dal be té tei je len tek meg.

67 Szinnyei (a Gergei cím szó nál) két ki adást tün tet fel: az első 
1864-ben, a má so dik 1877-ben je lent meg. A Ma gyar Köny vé szet 
még egy ki adá sá ról tud, ez 1893-ban, már nem Bucsánszky, ha-
nem ve je, Ró zsa Kál mán és ne je ki adá sá ban je lent meg. A má so dik 
és har ma dik úgy tűnik, hogy ja ví tott ki adás: az első ki adás köny vé-
szet ben le írt 12 ké pe he lyett a má so dik ban már 13 ta lál ha tó.
68 Alap lel tá ri szá ma: 38/5d-1890, új jel ze te: 37 257. A kol li gá-
tum több pony va fü ze tet tar tal maz, ezek kö zül egy nek nincs 
cím lap ja, de a töb bi mind Bucsánszkynál, ill. Ró zsa Kál mán nál 
je lent meg.
69 VÖ RÖS MAR TY Mi hály 1884.
70 1941. au gusz tus 19-én és 20-án, a Szent Ist ván-na pi ün nep-
sé gek al kal má val Bu da pes ten is be mu tat ták (Né meth An tal le-
ve le).
71 Nagy Gé za (1855–1915) Th aly Kál mán uno ka öccse, sok ol-
da lú tu dós, ré gész, tör té nész, nyel vész, tu do má nyos szak író. 
1875–1881: a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um díj no ka; 1881–1889: 
a SzNM őre; 1889–1902: a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um őre; 
1902-től a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um fegy ver tá rá nak igazgató-
őre. 1901-től a MTA le ve lező tag ja; 1900-tól ha lá lá ig az Ar chae o-
lo gi ai Ér te sítő szerkesztője. (BOÉR Hu nor 2006.)
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tö re ke dett. Nagy Gé za nem tar to zik a szép his tó ria 
ku ta tói kö zé: nem Gergei művét vagy an nak fel dol-
go zá sa it ele mez te, ha nem – Ipo lyi Ar nold ta nít vá-
nya ként – a szü zsé (szó hasz ná la tá val: „az Argyilus 
re ge”) me se vál to za tá nak gyö ke re it ke res te, az ősi 
ma gyar hit vi lág ban, s a tör té ne tet, an nak egyes sze-
replőit és mo tí vu ma it az Ál mos-mon dá val azo nos 
mi ti kus ha gyo mány ra ve zet te vissza. Ta nul má nya-
i nak be mu ta tá sá val a he lyi re cep ció egyik ki emelt, 
ma is lát ha tó-ol vas ha tó pil la na tát szem lél tet jük – ne 
fe led jük: e ta nul má nyok szerzője ép pen az imént 
be mu ta tott vagy ha son ló nyom tat vá nyo kat, kéz ira-
to kat átvevő, le író múzeumőr volt, az ado má nyo-
zók tól a könyv tár ba ke rült anya gok nak ese ten ként 
első it te ni ol va só ja. Ha az időpontokat egy be vet jük, 
akár azt a fel té te le zést is meg koc káz tat hat juk, hogy 
a Piskolti-féle (te hát a hősnőt Tün dér Ilo na ként 
meg ne vező vál to zat) for dí tot ta fi  gyel mét a Tün dér 
Ilo na tí pu sú me se, ál ta lá ban a Tün dér Ilo na-kép zet 
irá nyá ba (1882-ben ve szi át a Piskolti-féle Árgirust, 
1884-ben je le nik a meg az Ál mos-mon da, 1885-ben 
a Tün dér Er zsé bet). Írá sa it ezért úgy mu tat juk be, 
mint a Szé kely Nem ze ti Mú ze um és az Árgirus-téma 
köz ti kap cso lat egyik lánc szem ét – vol ta kép pen az 
át te kin tést zá ró lánc sze met. A há rom ta nul mánnyal 
azért is ér de mes leg alább nagy vo na lak ban meg is mer-
ked ni, mert Nagy Gé za írá sai kí vül re ked tek azon 
a pár be szé den, ame lyet az Árgirus-kutatás egy mást 
elfogadó-továbbépítő, il let ve az egy más sal vi tat ko zó, 
nem rit kán egy mást cá fo ló ál lás pont jai épí tet tek ki. 
A más vo nat ko zás ban igen is mert tu dós nak ezek a ta-
nul má nyai csak nem ész re vét le nek ma rad tak: a sep si-
szent györ gyi he lyi lap ban, il let ve kü lönnyo mat ban 
je len tek meg, így nem is épül het tek be a vo nat ko zó 
ku ta tás iro dal má nak dialogikus szö ve té be. A szű-
kebb ér te lem ben vett Árgirus-szakirodalomban 
Gu lyás József említi az Ilo na név Nagy Gé za ál ta li 
ere dez te té sét (Ilmatar).72

Nagy Gé za 1884–1885-ben há rom ta nul mány-
ban kö ze lí ti meg a té mát. A há rom írás ki in du ló-
pont ja különböző, de vizs gá ló dá suk tár gya azo nos: 
jól le het szerzőjük különböző irá nyok ból kö ze lít 
a té má hoz, ha son ló (gya kor la ti lag azo nos) kö vet kez-
te té sek hez jut el min de nik ben. A ta nul má nyo kat 
a vizs gált anyag (ősi ma gyar, il let ve fi nn ugor hit vi-
lág) és a mód sze rek is össze kap csol ják: egy aránt hasz-
no sít ják a mí tosz ku ta tás, a tör té net tu do mány, az 

et no ló gia, az össze ha son lí tó fi nn ugor nyelv vizs gá lat 
és a nyelv tör té net esz kö ze it és lehetőségeit.

A há rom ta nul mány kö zül lát szó lag csak az egyik 
érin ti té mán kat, a Tün dér Er zsé bet73 cí men is mert 
nép me sét elemző ter je del mes írás (Tün dér Er zsé bet. 
Mythologiai ta nul mány74). Va ló já ban, bár tár gyuk 
lát szó lag tá vo li, a má sik kettő (Az Ál mos-mon da. 
Mytho logiai ta nul mány75 és a Ka rá cso nyi ma gyar nép-
szo kás ok76) is ugyan ah hoz a kér dés kör höz kap cso ló-
dik. A há rom dol go zat gon do lat me ne te össze függ, 
meg ál la pí tá sa ik köl csö nö sen ki egé szí tik egy mást, 
ezért együtt mu tat juk be őket.

Nagy Gé za mai fel fo gá sunk kal ro kon mó don a mí-
to szok nak ab ból a megközelítéséből in dul ki, amely 
ere de tü ket világértelmező, ok nyo mo zó szán dék kal 
ma gya ráz za, aitiologikus sze re pü ket hang sú lyoz za. 
A tün dér me sék jelentőségét pon to san ab ban lát ja, 
hogy azok mí to szo kat, az ősi hit vi lág ele me it őrzik 
– ép pen a Tün dér Ilo ná ról szó ló me sék fon tos sá gát 
eme li ki eb ben a te kin tet ben, és az egyik ta nul mány 
uta lá sa i ban azt is nyil ván va ló vá te szi, hogy a me se 
sze rin te össze függ az „Argyilus re gé vel”.77 Az Ál mos-
mon dát a me sé hez ha son ló nézőpontból elem zi: 
a Tün dér Ilo na-tí pu sú me sét és az elem zett mon dát 
egy aránt olyan vi lág ma gya rá zó tör té net ként ol vas sa, 
amely a fénnyel-sö tét ség gel, a nap égi pá lyá já val és az 
ég hez fűződő mi ti kus kép ze tek kel függ össze. Tün dér 
Er zsé bet me sé jé nek hősében és a mi ti kus Ál mos ban78 
egy aránt nap hé roszt (naphőst) lát, Tün dér Ilo nát és 
Eme sét pe dig ugyan azon női is ten ség ként ke ze li, aki 
nem más, mint a vi lá gos ég mi ti kus megtestesítője, 
a fi nn Ilmatar és a vo gul Elmpi megfelelője. Az Ilo-
nát az Ilmatarból ve ze ti le, ere de ti alak ja fel té te le zé se 
sze rint Iloma le he tett. Az Eme se (Emes) ne vet a ’le-
vegő, ég’ je len tésű fi nn ilma szó nak meg fe lelő el avult 
em, eme szó ból szár maz tat ja, pon to sab ban an nak mel-
lék né vi alak já ból, je len té se így ’égi, lé gi’. (A tün dér 
szót is a fénnyel hoz za össze füg gés be, és a tün dök lik 
igé vel ro ko nít ja, így az Eme se/Ilo na ne vet a tün dér-
rel azo nos jelentésűnek te kin ti.) A mon da be li Ügek 
a fi nn Ukko (az atya is ten, öreg is ten) megfelelője, az 
ég bol to zat, a vál to zat lan, örök ég mi ti kus megjelení-
tője. A me sé ben ezt a sze rep kört az (Árgirus-történet 
nagy em be ré nek meg fe lelő ) óri ás töl ti be, az zal a kü-
lönb ség gel, hogy ben ne a sö tét té li éj szim bo li kus 
megfelelőjét lát ja, akit a hős (a nap) el hagy, ami kor 
a ked ve sé vel, a vi lá gos ság gal (a vi lá gos ég gel) egye sül. 

72 GU LYÁS Jó zsef 1910, 6. Ezen kí vül a Pallas Nagy le xi kon vo-
nat ko zó szó cik ke hi vat ko zik rá: a le xi kon nak Nagy Gé za a mun-
ka tár sai kö zé tar to zott.
73 A me se Kri za Já nos Vad ró zsák c. gyűjteményében Tün dér Er-
zséböt cí men sze re pel (KRI ZA Já nos 1975, 381–393). Berze-
Nagy Já nos is is mer te ti me se ka ta ló gu sá ban a 400 (Hattyúnő) 
tí pus nál (BERZE NAGY Já nos 1957, 494–459).

74 NAGY Gé za 1885a.
75 NAGY Gé za 1884.
76 NAGY Gé za 1885b.
77 Uo.
78 Nagy Gé za fel té te le zi a tör té ne ti sze mély mel lett a mi ti kus 
Ál mos (Szálmus) meg lét ét, ez utób bi nak volt any ja Eme se, ap ja 
Ügek.
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A mon dá ban Ügek Ál mos ap ja, a me sé ben pe dig az 
óri ás fi  á vá fo gad ja a hőst: eb ben a moz za nat ban an-
nak a kép zet nek a meg nyi lat ko zá sát lát ja, hogy a 
nap az ég fi a. 

Még erősebbé vá lik a mon da és a Tün dér Ilo na-
me se, il let ve az Árgirus-szüzsé, an nak mo tí vu mai 
köz ti kap cso lat, ami kor a kor di vat já nak megfelelő-
en ál lás pont ját eti mo lo gi zá lás sal kí ván ja alá tá masz-
ta ni. Az Ál mos név ré geb bi alak ja sze rin te Szálmus 
(mint ír ja, Ál mos ne vét Konsztantinosz bi zán ci csá-
szár Szálmutzésznek ír ta, Nagy Gé za ebből kö vet-
kez te ti ki a Szálmus ne vet). A névből ez után el von ja 
a ’fényleni, ragyogni’ jelentésű tö vet (ebből ere dez te-
ti Ál mos ne vét, mely nek je len té se ezek sze rint: ’fény, 
ra gyo gás, csil lo gás, tün dök lés’). A ma gyar nyelv to-
váb bi fejlődése so rán a szalmu szó egyes vi dé ke ken 
más és más ala kot öl tött sze rin te, és ilyen ala kok 
ke let kez tek: 1. salmu, salymu, salyom;79 2. zalmu, 
almu, alm; 3. szal ma, al ma; 4. selymü, selym (ezek né-
me lyi ke az tán kicserélődött, il let ve je len tést vál tott, 
ha egy má sik köz hasz nú szó hoz ha son lí tott). Azért 
idéz tük ezt az eti mo ló gi ai ma gya rá za tot, mert en nek 
vég pont ján Nagy Gé za vissza ka nya ro dik a Tün dér 
Ilo na-tör té net hez is: az arany al ma ere de tét, mi ti kus 
jelentőségét né ze te sze rint a szalmu szó al ma vagy 
ha son ló vál to za ta ma gya ráz za meg, és ugyan ezen 
szó selym vál to za tá ból szár maz tat ja a szentivánéji 
ének »se lyem sár ha jó (arany ha jú) Ma gyar Ilo ná«-ját. 
Az Árgirus-történet fe ke te or szá gát is az így re konst-
ru ált ősi hi e de lem kör ben he lye zi el: az őshazától 
észak ra eső Juhria vagy Jugria föld jén. 

A 20. szá zad ban Berze-Nagy Já nos me se ku ta tá sai 
is az idé zett ta nul má nyok kal ro kon kö vet kez te tés hez 
jut nak a Tün dér Ilo na-me se tí pus kap csán: „Tün dér 
Ilo na sze mé lyé ben egye sül a Napfőisten fénylő alak ja 
a Nap any já vá ala kult anyaistennővel, aki nek a Nap-
is ten is »fi a«. Az is ten lá nyo kat a ma gyar nép me sék 
tün dé rek nek ne ve zik”80. Nagy Gé za írá sai a szűkebb 
ér te lem ben vett Árgirus-kutatás szem pont já ból sem 
ér dek te le nek, hisz lé nye gé ben ha son ló úton in dul-
nak el, mint jó val később Kar dos Ti bor mo nog rá fi  á-
ja81, il let ve Jankovics Mar cell Árgirus-tanulmánya82. 

Kar dos ha tal mas eru dí ci ó val meg írt (bár so kak ál tal 
vi ta tott) köny vé ben az Árgirus-mesét szin tén a nap-
kul tusz ból ere dez te ti, a Sol Invictus, a Győzhetetlen 
Nap val lá sá nak szak rá lis tar tal ma it fe de zi fel ben ne. 
Jankovics szin tén az ősi csil lag val lás, koz mi kus tar-
tal mak köz ve tí té se ként ol vas sa az Árgirust, il let ve az 
ab ból szár ma zó me sé ket, de Kar dos tól eltérően ma-
gyar ha gyo má nyok ra ve ze ti vissza ki ala ku lá sát, akár-
csak Nagy Gé za. Jankovics ál lás pont já val a Nagy 
Gé zá ét az is ro ko nít ja, hogy utób bi az Ilo na (Eme se, 
il let ve a fi nn Ilmatar, a vo gul Elmpi) kul tu szát, nagy 
ün ne pe it a nap for du lók hoz kap csol ja, s a tu dós mú-
zeumőr egy olyan szó lást is em lít, mely Jankovics tej-
út-lé lek út kon cep ci ó já ban is he lyet kap hat na (a tej út 
szal má val van be hint ve). 

Kö szö net nyil vá ní tás:
A dol go zat meg írá sá hoz nyúj tott szak mai se gít sé-

gért elsősorban Egyed Eme sé nek tar to zom há lá val. 
Ki emel ten kö szö nöm V. Ecsedy Ju dit és P. Vá sár he-
lyi Ju dit szak vé le mény ét. 

Az Árgirus-kutatásnak ez a ré sze a Szé kely Nem-
ze ti Mú ze um egyik Dél ke le ti In té zet-prog ram ját ké-
pez te, Boér Hu nor a Domus Hungarica Scientiarum 
et Artium tá mo ga tá sá nak köszönhetően ír hat ta le 
szá mom ra a FSzEK Piskolti-kötetét. 

A szak iro da lom be szer zé sé ben, il let ve a könyv tá-
ri ku ta tás ban Bujdosóné Da ni Er zsé bet (Nagykő-
rös), Csá ki Ár pád és Luff y Ka ta lin (BBTE, Ko lozs-
vár) nyúj tott nél kü löz he tet len tá mo ga tást. 

Úgy szin tén hálásan kö szö nöm Bá nyai Ré ka (Te-
leki–Bolyai Könyv tár, Ma ros vá sár hely), Fü löp La jos 
(Mol nár Ist ván Mú ze um, Székelykeresztúr), Kovács 
Eszter és Kovács Mária (Központi Egyetemi Könyv-
tár, Kolozsvár), Parádi Andrea (ELTE, Budapest), 
Rácz Eme se (BBTE, Ko lozs vár), Sándor-Zsigmond 
Ibolya (Mol nár Ist ván Mú ze um, Székelykeresztúr), 
Sá rai Sza bó Ka ta lin (Rá day Könyv tár, Budapest), 
Sza bó Ág nes (FSzEK, Budapest), Szávuly Má ria 
(OSzK, Budapest), Szécsényi Mi hály (Bu da pest Fő-
város Le vél tá ra), Tóth-Bartos And rás (Kézdivásár-
hely) szí ves se gít sé gét.

79 A tu rul ma da rat en nek a lo gi ká nak megfelelően fél re ér tés ként, 
il let ve rossz for dí tás ként ma gya ráz za: a fény je len tésű salymu/
salym/salyom szó félreértéséből lett volna só lyom, később ez a szó 
már nem csak je len té sét ve szí tet te, ha nem kicserélődőtt, és he lyé-
re a tu rul lé pett. Ezért for dul elő sze rin te a mon dá ban a név két 
alak ban: Ál mos és só lyom.

80 BERZE-NAGY Já nos 1958, 21 – idé zi: TAXNER-TÓTH 
Ernő 1993, 9.
81 KAR DOS Ti bor 1967.
82 JANKOVICS Mar cell 1995.
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Tema Arghir în biblioteca Muzeului Naţional Secuiesc 
(Rezumat) 

Istoria lui Arghir de Albert Gergei este o capodoperă renascentistă maghiară din sec. al XVI-lea. Secole 
întregi a constituit una din cele mai populare lecturi maghiare şi, în traducere, româneşti. Prima sa variantă 
cunoscută s-a păstrat în Cartea de cântece Tatrosy (1618). Însemnările din acest manuscris atestă posesori 
ai acestuia la Aita Mare (Trei Scaune), în sec. al XVII-lea. Numai întâmplarea a făcut ca deja această 
variantă nu a ajuns în custodia Muzeului Naţional Secuiesc. Lucrarea descrie ediţii ale istoriei lui Gergei 
şi ale adaptărilor sale, păstrate în Muzeu. Exemplarul ediţiei Gergei din preajma anului 1780, precum şi 
exemplarul din anii 1820 al adaptării realizate de István Piskolti în 1781, par a fi  unicale. Prima s-a editat pe 
baza ediţiei păstrate în Biblioteca Ráday (Budapesta), de aceeaşi tipografi e încă neidentifi cată, care a editat 
şi varianta din 1785 a adaptării lui Piskolti, păstrată în Biblioteca Universitară din Cluj. A doua s-a tipărit 
pe hârtie transilvăneană (de Gurghiu) şi prezintă cea mai mare asemănare cu o altă ediţie fără loc şi an din 
Biblioteca Naţională Maghiară (OSzK). Problematica lui Arghir a fost abordată în Muzeu prima dată de 
savantul său custode Géza Nagy, în anii 1880, în trei lucrări puţin cunoscute.

Stories of the prince Árgirus in the library of Székely National Museum
(Abstract)

Th e Story of the Prince Árgirus by Albert Gergei (16th century) is a masterpieces of the Hungarian Renais-
sance literature. During centuries it was the favourite Hungarian reading and in translation the favourite 
Romanian trash. Th e fi rst known version of the work is found in the Tatrosy song-book. Th e notes in this 
manuscript prove its possessors in Nagyajta (Székelyföld; Aita Mare, Covasna County) in the 17th century. 
It was only by hazard that the SzNM had not obtained it yet. Th e paper describes more editions of the 
Árgirus story preserved in the library of the Museum. An edition from the 1780’s of the Gergei’s Árgirus as 
well as an edition from the 1820’s of the István Piskolti’s trash-adaptatio (1781) are probable unique copies. 
Th e fi rst printed book was published on the basis of the edition preserved in Ráday Library (Budapest). 
Th e second printed book has watermarks from a Transylvanian paper-mill (Görgény). In the Museum the 
Árgirus question was treated fi rstly by the scholar custodian Géza Nagy, in three little known papers in the 
1880’s.
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1. áb ra Gergei Albert Árgirusának legrégibb fennmaradt (kéziratos) szövegemléke, az 1618-ban
másolt Tatrosy-énekeskönyvben (OSzK, Budapest).

2. áb ra Gergei Albert Árgirusának kései (1818 előtti) másolata
a Czombó-énekeskönyvben (Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr).
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3. áb ra Gergei Al bert Árgirusa a bu da pes ti Rá day-könyv tár ban (1762 kö rü li ki adás). Két egy mást
kö vető ol dal, a he lyén ál ló Nem őrszóval (perdöntő bi zo nyí ték a szövegváltozat nak a SzNM-beli

ki adás énál ko ráb bi vol tá hoz; bal ról), il let ve a fo goly ma dár ral (a két változat egy azon
le szár ma zá si ág hoz va ló tar to zá sá nak bi zo nyí té ka: min den más for rás ér tékű ki adás ban

ba goly ma dár sze re pel; jobb ról).

4. áb ra Ugyan az a két ol dal, mint az előző áb rán, de a mú ze um be li, 1780 kö rü li ki adás ban
(bal ról az ott fe lej tett, té ves Nem őrszó; jobb ról a fo goly ma dár). 
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5. áb ra Az Árgirus-história 1780 kö rü li ki adá sá nak a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban őrzött pél dá nya: 
cím lap a jel leg ze tes szökőkutas dí szítő áb rá val (bal ról) és az utol só ol dal (jobb ról).

6. áb ra Piskolti Ist ván Árgirus-átdolgozása. 1785. évi, az előbbi ki adó ál ta li ki adá sa a Ko lozs vá ri 
Egye te mi Könyv tár ban (L.sz. 170420): cím lap ja a jel leg ze tes szökőkutas dí szítő áb rá val (bal ról), Allocutiója.
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7. áb ra Piskolti Ist ván Árgirus-átdolgozása. 1820 kö rü li ki adá sa a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban:
Allocutiója (bal ról) és a szö veg első ol da la (jobb ról).

8. áb ra „Ott hol az őrvényes par tú Olt habjiba ön ti Ügy csendesb vi ze it, volt egy szi get, is te ni lak hely...
A tün dér kert ben. Így hív ták hajdoni né pek. ...a tün dér ker ti Ki rály né, ...Szűz s vezeté a Hősöket ál tal 

az in gó Termőfák zöld gajjai közt közt tün dé ri la ká ba ...az arany al mát el nyer vén ér ni ha zá ba...” 
(Aranyosrákosi Szé kely Sán dor: A szé ke lyek Er dély ben, 1822). – A Fe ke te ügy be öm lé se utá ni,

az Olt véceri át tö ré se előtti egyet len li ge tes szi get az I. ka to nai fel mé rés 1780-as évek be li tér kép lap ján, 
a Brassó–Szászhermány–Sepsiszentgyörgy út híd já nak kö ze lé ben (az áb ra bal szé lén,

a mai Vámoshídpusztája alatt); va la mint az eposz kezdete az 1907. évi ki adás ban (jobb ról).
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9. áb ra Kővári Lász ló köny ve (bal ról), ben ne a Dó zsa Dá ni el (itt még cím nél kü li) re gé je,
az Árgirus és Tün dér Ilo na his tó ri á ja (jobb ról).

10. áb ra Ta tár Pé ter (Med ve Im re) avar-szé kely Argyilja (pony va fel dol go zás Szig li ge ti Ede színműve
alap ján). Cím ol dal (bal ról) és a haj lo pá si je le net áb rá zo lá sa (jobb ról). 
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11. áb ra A Damokos Ist ván ti ze des ál tal 1860 kö rül, Észak-Ola szor szág ban le má solt,
Piskolti-féle Árgirus (bal ról), és a Ko dály ál tal 1914-ben Bu ko vi ná ban le jegy zett 

Árgirus nó tá ja, a Piskolti-féle Árgirus szö ve gé re (jobb ról). 

12. áb ra Sep si szent györgy pi a ca a szá zad for du lón (bal ról). Itt lát ta pony ván Roediger La jos
az 1867-es ki egye zés előtt Árgirus his tó ri á ját. Gyár fás Jenő raj zá nak jobb ol da lán a mai szín ház épü le te,

az ak ko ri Vá ros há za: itt ját szott 1875-ben Árgirus-témájú da ra bot Csó ka tár su la ta (saj tó ja jobb ról). 
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13. áb ra Árgirus-vonatkozású hely szí nek a Szé kely föl dön és szom széd sá gá ban. A dolgozatban nem tárgyaltak: a nagyenyedi (5), 
Huszti-féle felhasználás és kapcsolatos földrajzi helyei (4, 6–7); Csehétfalva (15), ahonnan Huszti munkájának

1753-as kéziratos példánya a Székely Nemzeti Múzeumba került; balázsfalvi (8) volt Timotei Cipariu egykori, tisztázatlan nyelvű, 
kéziratos vagy nyomtatott Árgirus-példánya; a Ion Barac-féle fogarasi (41) román fordítás néhány kiadásának

a helye (40, 42–43); az Árgirus-nóta dallamának további begyűjtési helyei (31, 35). Csíki (30) család továbbá a Piskolti-féle Árgirus 
Székely Nemzeti Múzeum-beli kéziratos másolatának Gegő possessora, és feltételezetten alsócsernátoni (35) 

Damokos családból való a bemásolója.
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