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BENKŐ JÓZSEF BECSÜLETE. 

Egy embert akarunk rehabilitálni. Egy embert, a kit Toldy-
tól kezdve mindenki megmosolygott, a ki csak az Argirus-mesével 
foglalkozott, még e sorok írója is. Tegyük jóvá hát hibánkat. 

»A jó öreg«, a mint tréfásan írta róla egyik ismertetője, azt 
állította, hogy az Ärgirus történetéből két erős nép haláltusája 
olvasható ki. A »Transsylvania« czímű 1778-ben megjelent mun
kájában, a VIII. 15—16. §-ban etymologisálva fejtegeti, hogy 
Akleton a dicsőségétől megfosztott római nemzet, Argirus pedig, 
az ezüst gyermek, Traian, a ki meg akarja hódítani Dácziát. Me-
dena a kifosztott Itália, a nász alatti ütések a dákok lázadása, a 
tündérleány pedig a soha meg nem hódított Dáczia. 

E jelvi magyarázat, a melyről Heinrich Gusztáv (Bp. Szemle 
1889.) azt írja, hogy nem egyéb, mint rosszul alkalmazott tudákos-
ság élvezhetetlen gyümölcse,, elég régi. Már Otrokócsi Foris Ferencz 
is Erdélyt gondolja Tündérországnak (Tyndareum regnum) ; sze
rinte szerző a trójai háborút akarja megénekelni. (»Origines Hunga-
ricae« 1693.) Még ez az adat is menti Benkőt. De utána Kőváry 
»Száz történelmi rege (1857.) és »Erdély régiségei« (1852.) czímű 
művében is hangoztatja e nézetét. Barac Juon »Arghir si Elena« 
czímű művében, melyet Csura szerint 1880-ban írt, ugyanez a nézet 
van költői formába öltöztetve. 

Otrokócsi hóbortja s kevés dohányú tudományos magyarázata, 
mint Csura írja, egyik támasza volt Benkőnek az allegorizálás néze
tében. 

Pedig Benkőnek bizonyosan, Otrokocsinak pedig valószínűleg 
megvolt a forrása, költői feldolgozás alakjában arra, hogy ilye
neket állítson. Benkő nem maga találta ki ezt a magyarázatot, ha
nem már készen kapta a széphistória egy feldolgozásában. Hogy 
ez igaz, kitűnik az alábbiakból. 

A sárospataki főiskola könyvtárában van egy »Históriás éne
kek« czímű colligatum, a melyben a »Trójai háború története«, 
»Tholdi«, »Piramus és Thisbe« históriájával együvé van kötve »Az 
igazság bujdosása« czímű história. Irta E. S. J. Nyomatott »ezen 
esztendőben«. Hol ? és mikor ? — nincs jelezve. A könyvtárnak 
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egykori százszemű őre : Szombathy János a colligatum elejére oda
jegyezte, hogy a XVII I . század első feléről való kiadás. (Hogy mi
kor írták, nem tudni. Lehet ez már a 6—7. kiadás is.) Petriknél 
(Bibi. I I . 204. 1.) két példánya van említve, egy régibb, év nélkül 
a Múzeum könyvtárában, egy újabb 1783-ból (Vácz), az egyetemi 
könyvtárban. Ennek a VII . részében ezt olvasom : 

igazság : Leányom, de ki vagy, 
Oka siralmadnak elhiszem., igen nagy, 
Epesztő bánatnak most kérlek, békét haggy, 
Feltett kérdésemre bizonyos választ agy. 

Heléna: En vagyok Dácia tündér Helénája, 
Vagy a mint Poéták költött fabulája 
Tartja, Árgérasnak hiteles Mátkája ? 
Mellyben megíratott Trajanus tsatája. 
Erdélyben Tündérnek mondnak a' Hegyekért, 
Azok alatt fekvő mélységes völgyekért ; 
Arany hajjal festnek i t t termő kintsekért; 
Sokan megszerettek engemet ezekért. 

E históriának az előzménye az, hogy az Igazság bujdosik, be
járja a világrészeket, végre Erdélybe ér. I t t a Kárpátokon egy ká
polnába tér megnyugodni. I t t talált egy gyászba öltözött leányt, 
a ki gyöngy könnyeket sírt. Ekkor kérdi tőle, hogy kicsoda. 

Mikor a könyvtár jelenlegi élesszemű őre, Harsányi István 
erre az adatra figyelmeztetett engemet, azonnal Benkő Józsefre 
gondoltam. O róla én is azt állítottam, hogy ő maga etymologisálta 
így e mesét. Pedig neki volt már adata erre nézve és nem te t t egye
bet, mint hogy a nép hitétől vezéreltetve tényeknek fogadta el a szép
história adatait. 

Az ő munkája 1778-ban jelent meg. E mű pedig 1783-ban, 
vagy az évnélküli előbb. Ha pedig Szombathynak igaza van, akkor 
a XVII I . század első felében (ő = e). Ez a história már Helénát 
fölhasználja személyül és tovább költi, sőt utal a poéták költött 
fabulájára is, a melyben meg van írva Trajanus csatája. Az Argirus-
mese ilyen feldolgozása tehát már régebben ismeretes volt, mert 
csak így utalhat rá egy későbbi széphistória s így használhatja fel 
személyeit is. Benkő tehát okvetlenül olvashatta az Argirus-mese 
ilyen feldolgozását. De vessük össze tüzetesebben, látni fogjuk, 
hogy Benkő nem te t t mást, mint úgyszólván e széphistória sorait 
fordította le latinra. 

1. Argirus fictae virginis pátr iám attigit, ibique sollemnes ce-
lebravit nuptias = a mint Poéták költött fabulája tartja, Argérus
nak hiteles Mátkája . . . 

2. Virgo, proinde Tündér szűz leány nunupcata Daciám nó
t á t = Én vagyok Dáczia tündér Helénája . . . 

3. Tündér : Dacia quippe montibus ac silvis, continuis, tam-
quam latibulis . occultabatur == Erdélyben Tündérnek mondnak a 
Hegyekért, Azok alatt fekvő mélységes völgyekért . . . 
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4. Crines aurei virginis adfiguntur, quibus eximius auri pro-
ventus Daciae adumbratur == Arany hajjal festnek, itt termő kin-
tsekért Sokan megszerettek engemet ezekért ; van Arany is bőven, 
csak legyen, ki ássa. 

5. Traianus Daciám Roman ae subiecit potestati = Melyben 
megiratik Traianus csatája. 

A Római tábor sokat hadakozott, 
Decebaluss ellen sok népeket hozott, 
A Dákusok népe igy megsokasodott, 
Hogy Erdély országnak pusztulást okozott. 

Ekkor hozta be Trajánus az oláhokat. A história végén kese
reg Heléna, hogy őt már senki sem ismeri. A »Helena« név arra mu
tat, hogy jó nyomon járt Otrokócsi F. Ferencz is, mikor Tyndareus 
Helénájára gondolt. Mert hogy Tündérországot már előbb is ismer
ték, azt Gyergyai munkáján kívül egy J5ó"9-ben megjelenő, »Trója 
históriája« czímű mű II. részének 5. szakában való említéséből is 
következtethetjük : 

Tündérországoknak rögtön majd izének. (Az Igazság bujdo
sásában a Lagona-tó van megjelölve csodás hatásúnak s a Pyxamus 
és Thisbe históriájában (1628.) van egy csodás kert.) 

Végeredményül kimondhatjuk, hogy Benkő jelvi magyarázatá
nak van széphistóriai alapja, ha történeti valószerűsége nincs is. 

Hogy Benkő Józsefnek okvetlenül megvolt a forrása etimolo
gizáló magyarázatára, azt nemcsak az E. S. J. verses művének 
VII. részéből, hanem egy prózai műből is be fogom bizonyítani. 
Az illető munka Huszti Andrásnak »Ö és Ujj Dácia az az Erdélynek 
régi és mostani állapot járói való história« czímű J7j6-ban írott 
kéziratos mű, melyet Tömösvári Sámuel 1763 szeptemberében másolt 
le Enyeden, Diénes Sámuel pedig Bécsben 1791-ben adott ki, de 
több helyen rosszul olvassa a szöveget, pl. a kézirat 2. lapján Erdély 
nevét: Árgyál (nincs összefüggésben Árgirussal?) ő Ardiál-nak 
olvassa. Ennek a műnek két olvasója már van a XVIII. században, 
feltehető tehát, hogy Benkő is ismerte. Ennek a 37. s a következő 
lapjain ez olvasható : 

»Jeles mesében a régi költeményben gyönyörködő Rómaiak, 
ezt a Dáciának a Római birodalommal lett coniunctióját, mellyet 
egy valaki (a lapszélen más kéz írásával oda jegyezve : Albert Gergely) 
az Olaszok krónikájából Magyar versekbe foglalt, t. i. Akletus Király 
és Medéna Királyné Asszony fia Argirus, egy arany hajú tündér 
Leánynyal szerelembe esvén, annak személlyeért sokat szenvedett, 
bujdosott, tsak nem halálra is vetemedett, sőt ugyan messze útra 
indulván utánna, mind addig fáradott, míglen Királyi Várossába 
elérkezvén, házassági szövetség által őtet magáévá tette, melyet 
mind két részről nagy Lakodalmi pompával meg is erősítettek, 
ennek a fabulának magyarázatját igy értsd meg. 

(1.) Akletus Görög szó (mellyet a Rómaiak szintén ugy tanulták, 
mint mi a Deák nyelvet) és annyit tészen mint dicsőségétől meg-
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fosztatott Király, értetik ez által a nevezet által Róma Várossá, 
vagy a Római Tanáts, mely annak előtte a Világon lévő országok 
nagyobb részének feje s ditsősséges Királlyá lévén, utoljára (a mint 
f ellj ebb is látuk) a Dácusok adó fizető szolgája lett. 

(2.) Medena ezis Görög szó, és annyit tészen, mint Senki, Semmit 
vagy üressé lett, értetik ez alatt a Néy alatt Itália Olasz ország 
mely az egész Világon lévő országok közt annakelötte, mint egy 
bibor, bársonnyal és mindenféle gazdagságokkal fel ékesíttetett 
Királyné Asszony, fénylik, ditsekedik és Fejedelmeiben s Vitézeiben, 
mint meg annyi fiaiban gyönyörködik vala, s igen bizik vala, utol
jára, özvedgyé, Semmivé, adófizetővé lett, és a Dácusok által 12. 
Esztendőknél^ el folyása alatt, tsak nem mind gazdagságától meg 
fosztatott, megüresítetett és meziteleníttetett szolgává lett. 

(3.) Argirus. Ez is Görög szó, és tulaj donképen annyit teszen, 
mint ezüst, tudjuk, h. az drága betsűletes és kedves, annakokáért 
az ékesen szóllásnak mestersége szerint értetik ez alatt a Név alatt 
Trájánus Imperator, ki tanult Vitéz, mint az Ezüst, drága becsü
letes és igen kedves fia volt Rómának és Fejedelme az Imperiumnak, 
ki midőn őrizné az ő Attyának és Annyának kertjét, azaz Fejedelmi 
méltóságban volna, és őrr álló Hivatalban az ő népe között, sze
reimbe esett a nagy arany hajú Tündér Leánnyal az az az arany hajú 
Dáciával és Erdély országával, melynek lakossai meg nem elé
gedvén magok gazdagságokkal bővölködő és arannyal virágzó föl
dökkel, minden Esztendőben Rómába mennek vala, és annak 
arany és ezüst pénzeit, drága portékáit fel szedvén, nagy bosszú
ságokra és szomorúságokra a Római lakosoknak, magokkal el 
hordják vala. 

(4.) Tündérnek nevezete alatt adja elő Dáciái a Fabula író, Tün 
éjjelt és setétes magos hegyek között fekvő Tartományt tészen, 
melyben midőn az emberek bé mennek, ugy tetszik, mintha valami 
Éjtzakai Setétes homályba borúinának. Leánynak is mondja, mert 
a Dáciai Imperium ollyan Ifjú volt, a Római Imperiumhoz képest, 
mint egy szűz leány a meg állapodott idejű Férjhez ment koross 
Asszonyhoz képest ; arany hajú Leánynak nevezi, mert Dáciában, 
kivált képpen Erdélyben sok kints gazdagság és arany termett, 
mellyekkel a lakosok ékesítték magukat, Szűznek is mondja, mert 
Trájánus idejéig más nemzettség birodalma alatt nem voltak a 
Dácusok, hanem magok felekezetekből felkent Királyok uralkodtak. 

Kiindulván annakokáért Trájánus Császár Rómából, temér
dek haddal és vérontással, mint valami emberhúsból álló Lakodalmi 
eledellel, és véres fegyverekkel, megékesíttetett pompával, ezt az 
Északi Tündér Dáciát, mint valami házas'társát maga tulajdon 
ékességévé tette s mind halálig birta.« 

Benkőnek tehát nem saját találmánya ez, mert már előtte 
versben és prózában olvasható rá példa. 

Sárospatak. 
GULYÁS JÓZSEF. 


