
egyéb dokumentumot sorolhatunk ebbe a gazdag sajtóanyagba. És e mennyiségileg és minő
ségileg is annyira kedvező kísérő dokumentáció ellenére is — mint tudjuk — igen gyönge volt 
a könyv kelendősége. Mikor Ady 1900 elején Nagyváradra költözött, az eladatlan verskötetek 
egész tömegét vitte magával, s még ott is sokáig „árusította". 

A kritikai kiadás dokumentációs anyagának gondosabb összegyűjtése esetén most nem volna 
szükség ezekre az utólagos pótlásokra, amelyek talán csak évek múlva kerülhetnek bele az 
AEÖV I. kötetének esetleges újabb kiadásába. Ez annál sajnálatosabb, mert ez a most pótolt 
anyag már a kritikai kiadás sajtó alá rendezése idején is rendelkezésére állhatott volna a kiadás 
szerkesztőjének (a kritikai kiadásban közölt többi anyaggal együtt!). Rengeteg kutató és 
másoló munkát lehetett volna megtakarítani, ha a kritikai kiadás szerkesztője annak idején 
figyelembe veszi erre vonatkozó tájékoztatásomat. 

Áfra János 

Don Quijote Magyarországa 

Modorunk kifogásolható. Idegen házban odalépünk egy könyvespolchoz, amely nem a 
miénk és kezdjük leemelni, felütni a foliánsokat, egyiket a másik után. Szolgáljon mentsé
günkre, hogy a ház gazdája már jó ideje halott, hogy könyvtára egyike a világ leghíresebbjei
nek, és végül, hogy kíváncsiságunk jogos: arra irányul mit tanúsítanak az elsárgult lapok 
gót betűikkel magyar hazánkról. 

Első pillantásra látjuk, hogy a történetíró számára pontos évszámokkal, hasznos adatokkal 
nem fognak megörvendeztetni; csak a képzelet játékát kapjuk. De amit mi annak ítélünk, mese
számba ment-e a tegnapelőtt emberének? A gutenbergi tudományművészet ifjúkorában a 
nyomtatott betűnek szinte mágikus hatalma volt: ami nyomtatásban látott napvilágot, annak 
igaznak is kellett lennie. A minden betűre megesküdni kész Don Quijote egy hosszú század 
társadalmát személyesíti meg, és gyanítjuk, hogy Cervantes a bús lovag alakjának megraj
zolásával nemcsak kortársai álmait akarta elhessegetni, hanem önmagát is meg akarta győzni 
arról, hogy a Manzanares partján vasárnaponként nem sétálnak tündérek, és hogy a gonosz 
óriások csak szélmalmok. 

A céhbeli historikusok okulhattak Bonfiniból, de a nagyközönségnek a regények, a lovag
regények nyújtottak képet a földgömbről és rajta Magyarországról. De persze a megtörtént 
események és a csak kiagyaltak között a határ nem volt olyan szigorúan megvonva, mint ahogy 
a mi kiművelt kritikánk megkívánná. így például Clarimundo császár krónikája1 regényfor
mája dacára egy okirat erejével próbálja hitelesíteni a portugál Aviz dinasztia magyar szár
mazását.2 Hogy „bizonyítékainak" nagyobb súlyt adjon szerző, a címlapon megjegyzi, hogy 
munkáját magyarból fordította, és más helyt is önmagának csak a fordító szerény babérjait 
igényli. Bár ez a szerző, Joäo de Barros, a „portugál Livius" epithetumát érdemli majd ki, 
mégsem tarthatjuk valószínűnek, hogy egy szerencsés kezű kutatónk ráakadjon erre a magyar 
„eredetire". 

Ez alkalommal azt is tapasztaljuk, hogy a történelmet többféleképp lehet megírni: az elő
szavában szerző idézi Duarte véleményét, miszerint Henrik herceg, a portugál függetlenség 
kivívója egy magyar király másodszülött fia volt és Diego de Valeraét,3 aki szerint pedig ez a 
Henrik bizánci származású. Nos, az ellentmondás csak látszólagos, a két adottságot össze 
lehet egyeztetni — Joäo de Baros ezt a műveletet Concordancia-nak nevezi — ennek a Hen
riknek apja magyar volt, Clarimundo, anyja egy bizánci császár leánya, Clarinda; így mindkét 
Tekintélynek igaza van. 

(Egyiküknek sem volt: a honalapító Henrik burgund herceg.) 

A nemzeti becsületet érintette és azért elmérgesedett az a kérdés, hogy a lovagregény 
szülőföldje Spanyolország-e avagy Portugália. Mi mellőzhetjük az érvek felsorolását; nem vitás, 
hogy a XVI. században az egész Ibér félszigetről mindig mint Hesponha emlékeznek meg, 

1 Chronica do emperador Clarimundo donde os reis de Portugal descendem, tiráda da linguagem ungra em a 
nossa portugueza. — Úgy mondják, hogy III. János király társszerző volt. 2 Ezzel a fantasztikus genealógiával több ízben foglalkoztunk, legutoljára tanulmányunkban, Urn discipulo 
de Vieira (Ocidente, Lisboa 1966.). — Nemcsak írók, Camöes, adtak neki hitelt, hanem művészek is: a híres 
flamand mintaturista, Bening Simon, megfestve a dinasztia családfáját, a gyökerek mellett elhelyezi Szent 
István és Szent Imre képmásait. (British Museum, Add. Ms. 12 351). 3 Ez a Diego de Valera, akit az irodalomtörténet Froissart mellé helyez — a spanyoloké persze föléje — járt 
mifelénk. Eldicsekszik magyar földön vívott párbajaival. Albert seregében harcolt a husziták ellen; amikor 
távozott, a király őt a Zsigmond alapította Sárkány-renddel tüntette ki. 



hogy a portugálok sok évtizeden át a Madridban székelő Habsburgokat uralták, és hogy a 
legnagyobb könnyedséggel fogalmazták meg műveiket spanyolul. Szerencse még, hogy a szerző 
nemzetiségét ki lehet találni, akármilyen nyelven is írta meg munkáját: melyik nemzetet dicséri, 
melyiket ócsárolja. 

Az nem vitás, hogy a lovagregény bölcsőjénél a három francia Mattere állott, köztük leg
gyakrabban a breton ciklus. Hatásuk már a külsőségekben is mutatkozik: hogy Dánia—Dacia 
nem egy fejezet színhelye, azt Ogier le Danois-nak köszönheti, Macedonia nevét Nagy Sándor 
históriája tette közismertté. Néha egy teljes regény alig más, mint egy spanyol prózába átírt 
francia költemény. Az 1300 körül élt-meghalt trouvére, Adenet le Roi, megénekli Cleomades 
viszontagságait, és mi megkapjuk spanyol feldolgozását.* Ez a regény minket márcsak azért 
is érdekel, mert — ami nagyon kivételes — találkozunk benne egy magyarral, aki határozót; 
tan ellenszenves: Crapardo király púpos, csúnya ember, járatos ördögi praktikákban, ő 
tákolja össze azt a szárnyas lovat, amely elrepíti a protagonistat szerelmi és más, kevésbé 
kellemes kalandok felé. Közjogi tudásunk is gyarapszik a ius resistendi egyik változatának 
ismertetésével: ha a magyar király rossz fát tesz a tűzre, el kell hagynia országát és hét eszten
deig bujdosnia; ha ezen időpont előtt tér haza, bármelyik alattvalója megölheti. 

Clamades históriája a feudális világot tárja elénk néhány erényével, sok fonákságával, de a 
legtöbb lovagregény olyan tükör, amely csak a szépet mutatja. Ez nem volna meglepő — elvégre 
csak a picarok meséltek kissé piszkos kalandjaikról — de az már igen, hogy abban a korban 
jelentek meg, amikor a feudalizmus Napja már lehanyatlott: az otromba puskagolyó erősebb 
volt a legjobb toledói mester keze alól kikerült páncélnál, az Amerikából beözönlő arany elso
dorta az ősi birtokokat, a hatalom kulcspontjait a bürokrácia foglalta el. Mi köze is lehetett a 
feltörekvő polgárnak, aki jól, biztonságban akart élni, meggazdagodni, a lovagi eszmények
hez? 

Nem sok; a kapcsolatok a társadalom és irodalma közt néha paradoxon jellegűek. De a 
műfaj népszerűvé vált, mert egy valóságról beszélt, amely nem volt az utcáé, a piacé, a műhelyé, 
mint ahogy a szentek sokat olvasott életei is olyan világról, ahol a természet törvényei nem 
érvényesülnek, ahol a csodák mindennaposak — és amelyben a hivő lélek — és ki nem volt 
az? — meleg otthont talált. A lovagregény reánk, késői utódokra, úgy hat mint egy szent 
laicizált élete. Minden művészi, irodalmi alkotásból kiérezhető egy elem, az ösztönös menekülés 
a szürke köznapból egy szivárványszínű felé. Ez a vágyakozás a „túlsó part" felé megizmoso
dik az átmeneti korszakokban, amikor egyik osztály felváltja a másikat, amikor minden kér
déses, minden ingadozik, és a leghagyományosabb értékek megdőlnek. 

Az írók megtanulták, hogyan nyerhetnek olvasókat, vagy inkább hallgatókat, és azért 
igyekeztek térben és időben mentül továbbra csábítani közönségüket. Már a regényben sze
replők nevei sem találhatók a kalendáriumban. A stílus lehet hanyag, a szerkezet laza, a 
bonyodalmak és kibogozásuk előreláthatok, de a nevek zengjenek és zizegjenek! (A poésie 
pure mintájára beszélhetünk a prose pure-ről.) Bár bizonyos logika van a nevekben, gyakran 
kihallatszik például a „darus" vagy a „lux", semmi kétség, hogy kitalálásukra sok energiát 
kellett pazarolni, hacsak nem lett átvéve — plágium ide, plágium oda — egy már megjelent 
regényből a népszerűvé vált hősé. Néha zuhatagként érintik fülünket: a Budára tartó bizánci 
császár kíséretében találhatók Rodomarte Cerdena hercege, Alpino Lemnosé, Alfonte Siciliáé, 
Alcino Thraciáé, Liberio Negroponté, és Rodoseo és Dardante és Melides és Argan és Armonte 
és Artedoro.5 A nevek mint valami profán litánia ragadnak el magukkal. 

A regények földrajza is szeszélyes. A Nílus valahol Ázsiában folydogál csendesen. Magyar
országra Konstantinápolyból a legrövidebb út cseh kikötőn át vezet, lévén Csehország a 
Földközi Tenger egy szigete. (Csak nem innét értesült Shakespeare a cseh tengerpartról?) 
A couleur locale-t néhány városnév pótolja, Budáé vagy gyakrabban Belgrádé — a nándor
fehérvári győzelem emléke még élt. A Dunáról egyszer-kétszer esik szó, így Trebacius császár 
e folyam habjaira bocsátja varázscsónakát, hogy üldözőbe vegye a gaz mágust, aki elrabolta 
hőn szeretett hitvesét.6 

A múltba tűnő évek sorát feltartóztatták — a Bosporus partján még diadalmasan áll a 
kereszt — vagy pedig megbolygatták — Babilon, Asszíria és Magyarországunk egyidőben 
léteznek, hadseregeik összecsapnak a csatamezőn. Az egyén élete sem igazodik az óramutató 
járásához. A nőkön úgy látszik, nem fog az öregség; mi kiszámítjuk, hogy úgy a hetven felé 
járnak, de ifjú daliák még elepednek utánuk. Hasonló szerencsében részesülnek a férfiak: 
egy tündér álmot bocsát az egyiknek szemére, egy másikat valamilyen Circe kutyüskává vál-

* La hystoria del muy valiente y esforcado cavallero Clamades hijo del rey de Castüla y della linda Clar-
monda hi ja del rey de Toscana. (1521 ?) 

s Diego Ortufiez de Calahorra: Espejo de Principes y Cavalleros. 1562. 
6 Espejo . . . del Caballero del Febo. 1562. 
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toztat, amikor azután felébrednek vagy visszaemberednek, már dédunokáik oldalán indulhat
nak újabb pályájukra. 

De legjellemzőbb, hogy, néhány kivételtől eltekintve, milyen kevéssé „keresztények" 
ezek az ellenreformáció századában írt regények. Morális kioktatást ugyan többet kapunk, 
mint amennyit kérnénk, de azokat az igazságokat Cicero akármelyik kortársa elprédikálhatta 
volna. Pappal, püspökkel csak elvétve találkozunk. Igaz, jelen lehetünk keresztelőkön és teme
téseken, ez utóbbi szertartást nagyon szépen és alaposan végzik, de már az oltár előtti házas
ságkötésre inkább csak az utolsó fejezetben kerül a sor; addigra már rég megszületett (és 
ki lett téve egy sötét erdőbe) a hősnek és hölgyének fia, vagy megszülettek fiai, mert rendesen 
kettő a szerelem gyümölcse, lásd Romulust és Remust; e kettősség azután módot nyújt az 
írónak, hogy egymást kiegészítő vagy éppen egymással ellenkező jellemeket fessen. 

A rendszeres kutatás elve most azt kívánná, hogy a regények seregszemléjét az Amadisszal 
kezdjük, amely a legismertebb és az egész műfajnak, mondhatnók, odakölcsönözte nevét. 
De trahit sua quemque voluptas, érdeklődésünk elsősorban azok felé irányul, amelyeknek már a 
címében felcsillan a „magyar". 

Leoneo, és fiának, Pannónia hercegének, regénye azonban csak árnyék: Columbus Ferdi
nand könyvtárának katalógusa említi,7 átlapozható könyv formájában már nem található. 
Philesbian de Candaria, akinek apja a nemes magyar Don Felinis, egy angol kastélyban lap
pang.8 

De végre egy regény amely kézbe vehető, Valeriano de Hungria? Az első kötet kilencedik 
fejezetében lép elénk Pasmerindo magyar király, „hatalmas ősök ivadéka, akik mindenkor a 
hit védői voltak". Az utód méltó hozzájuk: mikor hallja, hogy a trapezunti császárt szoron
gatja egy mór herceg vezette ármádia, eltávozik Belgrádból, amely úgy látszik az ország fő
városa, rábízva birodalma kormányzatát öreg hívére, Ladisenora; a lovag kötelességei előbbre-
valóak az uralkodóénál. Útjában, nagy sajnálatára, semmi kalandja nem akad, aminek meg
volna az oka: minden valamire való vitéz már Trapezuntban harcol. A király is odaér, az idegen 
városban nem ismeri ki magát, megszólít az utcán egy fiút és kérdezi, hol a császári palota. 
(Az ilyen, a mindennapi életből ellesett kis mozzanat bizonyos reális színt kölcsönöz a való
színűtlennek.) Pasmerindónak szerencséje van, a fiú a császár leányának, Alberitiának apródja, 
aki így minden további nélkül bekalauzolja a trónterembe. Ott a király, akt nem tudjuk miért, 
megőrzi inkognitóját, letérdepel a császár előtt. Ez pedig, látja, hogy „jobb" emberrel van 
dolga, felemeli és megcsókolja. A jelenet minket meghatna, ha nem volna agyoncsépelt topos, 
amelyet Cervantes nem is mulasztja el kifigurázni. A két kolléga udvarias mondatokat vált, 
majd belép a bájos Alberitia. Egy pillanat és ő és az idegen kölcsönös szerelemre gyulladnak; 
Pasmerindo érzelmeit mutatja, hogy napokig rossz étvágya van. 

Sóhajtozásai közepette a király stratégiai tanácsokat osztogat, amelyeket el is fogadnak. 
Miután párbajban legyőzi a hetvenkedő mór herceget, felfedi rangját, nevét. Megtörténik az 
esküvő, a mézeshetek Trapezuntban zajlanának le, de váratlanul magyar „bárók" érkeznek, 
unszolják a királyt, hogy térjen már haza. Belgrádba visszaérkezve Pasmerindónak nincs 
fontosabb teendője, mint udvari méltóságokat osztogatni; a királynénak is jut egy főkamarás, 
Darinto, és egy udvarmester, Lauré. A spanyol-burgundi etikett követelményeinek így 
magyar földön is eleget tesznek. 

A második kötetben megszülethetik a főhős, Valeriano. Már nyolcéves korában bölcsessége 
és ítélőképessége egy érett férfiúé. Apja elküldi Ottaviano német császár udvarába, csiszolód
jék egy kicsit. Anyja nehezen válik meg tőle — a parádés figurákban végre egy emberi vonás —, 
bár van leánya is, Ardimea. Az uralkodó családjáról így teljes a képünk. 

A további néhány száz sűrűn nyomtatott oldalon fellépő Valeriano éppúgy lehetne kínai, 
mint magyar. Bolyong egy aranyerdőben, behatol egy rejtelmes várba, viaskodik óriásokkal, 
fenevadakkal, megszabadít rabságukból szűz leányzókat, keresi elvarázsolt feleségét; e sok
féle foglalatosság közepette ráér formás leveleket irogatni a dán királyhoz, Antiochia hercegé
hez. Mindezek a libro de caballeria megszokott kellékei, amelyeket egyik író átvesz a másiktól 
a nem nagy igényű olvasóközönség vagy hallgatóság — a regényeket legtöbbször valaki fel-

' História de Leoneo de Hungria y de Vittorigno de Pannónia, su hijo, 1520. — A. M. HuNTiaroN-nak 
köszönhetjük a katalógus facsimile kiadását, 1905. 

8 Philesbian de Candaria. Libro primero del muy noble y esíorcado cavallero don Philesbian de Candaria, 
hijo del noble rev don Felinis de Ungria e de la reyna Floris'ena el qual libro cuenta todas las hacanas y aven-
turas que acabo "el rey Felinis, su padre. 1542. — Lásd J . S. DIAZ: Bibliográfia de la Literatura Hispanica, vol. 
III/2. p . 515. — Portugáliai tartózkodásunk alatt kerestük, nem találtuk, a Barbosa (Bibliotheca Lusitana, 
1741) által említett regényt, amelynek sokat ígérő címe: História ou fiacao tragica de hum Hungaro que perse-
guido da fortuna et desterrado da su patria discorreo por grandé parte do mundo, procurando refugiarse da sua 
disgraca, que nunca lhe foy possivel evitar. — Talán még előkerül. 

8 1540. - Olaszra két ízben is lefordították, 1558 és 1611. 
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olvasta, a többiek körülülték — gyönyörködtetésére és épülésére; a banálisnak is lehet lét
jogosultsága. 

A Három Királyok ereklyéitől megszentelt búcsújáróhelyen, Kölnben, összetalálkozik 
valamennyi főszereplő, még Pasmerindo is, akiről majnem megfeledkeztünk, megjelenik. 
A regény jól végződik, halálesettel: a trapezunti császár megtér atyáihoz; a magyar Valeriano 
örökli birodalmát. 

Most rákerülhet a sor Amadisra; köteteinek száma lassanként tizennégyre fog emelkedni, 
körülbelül úgyannyi szerző munkásságának eredményeképp. Sok magyar vonatkozással nem 
fog megörvendeztetni; a hős kalandjai kelta földeken, Bretagne-ban, Walesben játszódnak le 
és az írók hazánkat talán Európa térképéből kiokoskodva, messze Keletre tolták, Bizánc érdek
körébe, kultúrkörébe utalták. A harmadik kötetben olvashatjuk mégis, hogy Barandel magyar 
király két leánya a császár udvarában nevelkedik, a negyedikben, hogy a Konstantinápoly 
elleni hadjáratban résztvevő negyven lovag között Peregrino de Hungria is vitézkedik. De a 
nekünk juttatott kevés szóért kárpótol az ötödik kötet10 szerzőjének, és az előzőek átdolgozó-
jának, Montalvónak a címlapon tett megjegyzése: a regény egy görög kolostor kriptájában 
van elrejtve, onnét hozta Hispániába egy magyar kereskedő. Mi ugyan kételkedünk ennek az 
irodalompártoló kalmárnak a létezésében, de úgy látszik, az akkori olvasó nem talált semmi 
rendkívülit a spanyol—magyar kereskedelmi kapcsolatokban, mert különben, az író, aki az 
authenticitás jellegét akarta adni elbeszélésének, nem folyamodott volna e kis füllentéshez.11 

Az Amadist és fiait, unokáit, unokatestvéreit, sógorait, továbbá távolabbi rokonait magasz
taló regényciklussal vetekedtek népszerűségben a Palmerinek. Egyiküket, a Palmerin de 
Oliva-í, Cervantes falusi plébánosa arra ítélhette, hogy a tűzbe vessék, de ez a szigorú cenzúra 
nem ártott sikerének, sok kiadást ért meg, több nyelvre lefordították.12 Ez a legelőkelőbb 
körökben lejátszódó bűnügyi történet a mi elfáradt ízlésünk szerint is igen érdekes olvas
mány. 

A színhely megint Bizánc. Reynicio, a nagy Constantin utódainak sorában a nyolcadik, 
uralkodik itt. (Az ilyen pontos időmeghatározás után ki kételkedne abban, hogy amit hallani 
fog, az a színigazság.) A császári feleség egy magyar király leánya. A császári párt az ég egy 
fiúval, Canianóval, és egy leánnyal, Grianával, áldotta meg. 

Az udvarban Canianóval együtt nevelkedik Tarisio magyar királyfi. Beleszeret Grianába. 
Egy nap felbátorodik, megvallja érzelmeit, kéri hölgyét, hogy az ő színeiben vehessen részt a 
lovagi tornán, és egyúttal megkéri kezét. Griana, mint jól nevelt úrileány megrója merészségéért: 
előzetesen szüleivel kellett volna beszélnie. Különben is, ami a házasságot illeti, azt kizárja 
közeli rokonságuk. Tarisio sokat sóhajtozik, de nem ad fel minden reményt, és kéri nagynénje 
közbenjárását, aki szót is ejt férjénél. A császár sincs ugyan a házasságtól elragadtatva, de 
enged a sok unszolásnak, azzal azonban, hogy előzetesen ki kell kérni a pápa Ő Szentségétől a 
dispensation Elhatározását közli Tarisióval: írjon apjának, hogy küldjön követséget, amely 
szabályszerűen fogja elrendezni az ügyet. 

Eközben megérkezik Macedónia ifjú hercege, Florendos, minden emberi és lovagi erény 
sugárzik róla. ö is szerelmes lesz Grianába. A császár nem kívánhatna megfelelőbb vőt, de, 
fájdalom, mondja a hercegnek, Ön már elkésett. Florendos sír és sír, Tarisio pedig várja-várja 
a megígért követséget. 

A hosszú várakozás -alatt megtörténik, nem egészen váratlanul az, amit nem iehet már 
helyrehozni. Macedónia hercege és Griana összetalálkoznak egy kertben. A jól nevelt leány, 
akinek most nem lehetnek kánonjogi aggályai, önfeledten enged az ifjú ostromának. 

A követség végre megjön, de egy szomorú hírrel, a magyar király meghalt. Tarisio örökli a 
trónt. A dispensatio sem késik, így megtörténhetik az esküvő, amely után az új király és hit
vese elindulnak Buda felé, ahol a nép nagy ujjongással fogadja a fiatalokat. 

Az ünneplés közepette Grianát bántja a lelkiismeret: nem tudja mi történt azzal a bölcső
vel amelyet ottfelejtett egy olajfaerdőből kimagasló pálma árnyékában; egy csecsemő is volt 
benne. Jótékonyságot gyakorolva keres feledést és vigaszt. Alattvalói szentként tisztelik. 

Most egy epizód tarkítja a történetet. Tarisiónak van egy öccse, Netrido. Egy alkalommal 
a fiatal király rajtakapja, amint a trónon ül. (Shakespeare Hal hercegére kell gondolnunk, aki 
felpróbálja haldokló atyja koronáját.) Ha másvalaki követné el ezt a felségsértést, életével 
fizetne? Netridónak csak az országból kell kitakarodnia. Lovára kap, eljut a német császár 
udvarába, de mert pénze nincs, és mert kölcsönt kérni szegyei, tovább lovagol, csak tovább . . . 
Az olvasó pedig remélheti, hogy a regényciklus nem fog félbeszakadni, lesz bőven mit elbe
szélni. 

10 Ordonez de Montalvo: Sergas del muy virtuoso cavaüero Esplandian, hijo de Amadis de Gaula, 1510. 
" N. ANTONIO: Bibliotheca Hispana Nova, 1783. II. köt. 394.: „Per manus ungari mercatoris a se accep-

tam fingens." 
12 1511. — Első olasz fordítása 1544, első francia 1546. 
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És múlnak az évek. A távoli Macedóniában Florendos nem tud felejteni, nem talál írt a 
szerelem ütötte sebre. Végül is egy nap nagy elhatározásra jut: zarándokcsuhát ölt magára, és, 
ami biztos az biztos, a csuha alá szablyát rejt, és elindul Buda felé. Céljához érkezve megtudja, 
hogy Griana királyné misét hallgat a palota melletti templomban. Florendos is betér oda. 
Amikor megpillantja Grianát, elájul. Egy udvarhölgy azt hiszi, hogy az éhségtől, odalép a 
zarándokhoz és meghívja, a mise végeztével jöjjön be a palota udvarába, ahol alamizsnát fog
nak osztogatni. A királyné egy alacsony erkélyen foglal helyet, szegényei elvonulnak előtte. 
Florendos, amikor rákerül a sor, felsóhajt: én vagyok a legszegényebb ember a világon. A 
királyné felismeri hangjáról, most már ő ájul el. Mikor magához tér, és mert Florendos bizto
sítja, hogy csak a kezét szeretné megcsókolni, intézkedik — azzal az ürüggyel, hogy a zarándok 
Jeruzsálemből jött, és beszámolhat az ott látottakról, a szent sírról —, hogy Florendost enged
jék be az ő szobájába. Amíg Griana azután jogos kíváncsiságát kielégíti, váratlanul betoppan 
Tarisio. Látva hitvese zavarát, magyarázatot kér: mi történik itt? Magyarázatképp a kegyes 
zarándok kettéhasítja Ő Felsége fejét. Nagy zaj, betódul a nép, köztük a boldogult király két 
unokaöccse, akik szomjaznak a házasságtörők vérére. Szigorú őrizetben Bizáncba viszik őket, 
máglyahalál vár rájuk. 

De utolsó percben előlép egy lovag, istenítéletet kér, porondra száll a két, igazságot követelő 
unokaöccsel, legyőzi, megöli őket. Most már felfedi kilétét, ő Palmerin, a fiúcska, akit kitettek 
a pálma árnyékába; azóta persze már alaposan felnőtt. A megható családi viszontlátást követi 
a két unokaöccsnek megható eltemetése. 

A megüresedett magyar trón betöltésre vár. Az elbujdosott Netrido fiát, Frisolt, kiáltják 
ki királynak. Idővel ő is meghal, mi pedig olvassuk, ahogyan elparentálják: 

„Alattvalói megsiratták, amit meg is érdemelt. Igazsággal segített rajtuk és szeretettel 
bánt velük. Jó tetteket jutalmazott, hibákat büntetett. Haragjában mérsékelt volt, megpró
báltatásokban hidegvérű. Hívei szerették, ellenségei féltek tőle. Békére vágyott, de ha háborúra 
került a sor, bátornak látták. Király volt és ember, e kettő együtt ritkán van meg a halandók
ban." 

A „jó király" e jellemképe nem illik-e Corvin Mátyásra? De ha valaha igyekeztek is a lovag
regények hőseiben történelmi nagyságokat felfedezni, Oroszlánszívű Richárdot vagy Szaladin 
szultánt, mi nem hódolhatunk ennek a romantikus divatnak. Valószínű, hogy a névtelen szerző 
a portugál dinasztiához méltó őst akart Frisol király személyében bemutatni.13 

Láttuk, hogy Magyarország és Bizánc leggyakrabban szövetségesek; az Espejo de Princi-
pes-ben azonban ellenségek.1 * Tiberio magyar király ura Hollandiának, Svédországnak és még 
vagy hét más provinciának, nem csoda hogy elbizakodott. Hogy Bizánc elleni hadjáratában 
biztosra menjen, Theoduardo angol hercegnek katonai segítség ellenében odaígérte feleségül 
leányát, Brianát. De türelmetlen a babérokra, nem várja meg jövőbeli vejének megérkeztét, 
hadat vezet Bizánc ellen. Visszaverik, hátrálni kénytelen, Belgrádba menekül, a várat körül
zárják. 

Egy fogolytól Trebacio bizánci császár értesül, hogy Briana milyen gyönyörű teremtés. 
A legjobb magyar festők törekednek megörökíteni szépségét. (Egy kis adat művészettörténe
tünk számára.) Trebacio személyesen akar meggyőződni a hallottakról, Belgrád alól nekiindul 
Budának. Útközben összetalálkozik a késetten érkező Theoduardo herceggel; szóváltás, a 
kardok kirepülnek hüvelyükből, gyilkosság. A császár felölti a szerencsétlen herceg ruháját, 
a zsebekben talált levelekkel igazolhatja majd, hogy ő a várva-várt vőlegény. Eljárása úgy
látszik, nem ütközik a lovagi erények kódexébe. 

Budán a belgrádi érsek — az ország prímása? — összeadja Brianaval; de egy kikötés van: 
a nászéjszakát el kell halasztani addig, amíg a király hadjáratából győzedelmesen vissza nem 
tér. A fiatal feleség vonuljon be egy zárdába, amely a folyam mentén épült. (Gondolhatunk a 
Margitszigetre.) 

Trebacio szomorkodik, nem tud sem aludni, sem enni. Fél attól is, hogy leleplezik, bár a 
király visszatérte nem várható egyhamar. De hiszen miért is magaslik ki három fejjel ember
társai közül? Egy éjjel átlábol a kolostor kertjének falán. Véletlenül Briana is ott sétál. A 
csillagok tündökölnek, a rózsák és jázminok illata elandalító. 

A magas pár két fiát, Phebus és Rosicler lovagokat kalandvágyuk távoli országokba 
csábítja. 

A termést nagyjában betakarítottuk, de akad még tallózni való: 
Canamor és Turián15 regényében zajlik a harc. Ados király odaígérte leányát Diacolo magyar 

királynak, „aki nagy úr, ifjú és bátor". De a leányzónak más elképzelései vannak a szerelemről, 

13 Ez a véleménye W. E. PuRSEKnek: Palmerin, 1904. 14 Diego Ortunez de Calahorra: Espejo de Principes y Cavalleros, 1562. 1& Libro del rey Canamor y del infante Turian su hijo, 1527. 
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és megszökik a szülői házból. A feldühödött Diacolo a leány apját teszi felelőssé, párbajra 
hívja az egész világot, vért akar látni. Vele szembeszállni mindenki fél, de jelentkezik Turián. 
„Csak király fiával, mint aki én vagyok, állok ki" mondja Diacolo — a sznobság már abban 
az időben is virágzott.16 „Tudd meg hát, hogy én a perzsa király fia vagyok" kiáltja neki 
Turián, és hála varázspáncéljának, amelyen nem fog semmilyen fegyver, lebírja, agyonveri 
szegény Diacolot, akinek „teste a sok rámért ütéstől fekete mint a szén". 

Don Cirogilíio17 története beválhatna turista propagandának: megismertet egy idegen lovag
gal, aki Magyarországba vágyódik, mert hallotta, hogy arrafelé rendkívül érdekes kalandok
ban lehetne része. 

Don Belianis18 terhes a ceremóniától, az udvari légkörtől. A magyar királlyal követi minő
ségében találkozunk. A bizánci császár, hogy lássák, milyen hatalmas, öt és Macedónia herce
gét bízta meg azzal, hogy üssék nyélbe házasságát Toloyano spanyol király leányával, Clarin-
dával. Toloyano elébe megy a küldöttségnek, jobbját nyújtja a magyarnak, balját a macedón
nak, így kéz a kézben kíséri őket palotájába, ahol a magyar királyt, különös megtiszteltetés 
jeléül, elszállásolják. Térdhajtások a királyné és leánya előtt, udvarias szavak és csókok váltása. 
Nagy lakoma, harminc ezer lovag felvonulása, a magyar az ablakból nézi a menetet. Lovagi 
torna, Arfilesnek a magyar királyfinak részvételével, aki olyan erős, hogy egyetlen öleléssel 
meg tud embert ölni. (Toldi Miklós egy kézszorítással vért sajtol ki a cseh ujjaiból.) Végül 
nagy vadászat, ahol Arfiles eltéved, egy elvarázsolt kastélyban lovaggá ütik. 

Az 1564-ben megjelent és II. Fülöpnek ajánlott Olivante de Laura19 jelzi már a lovagregény 
műfajának határait és hanyatlását. Adurmain, Pannónia királyának fia vetélytársa a prota-
gonistának, mindketten szerelmesek Casianába, a perzsa király leányába. Olivante, hogy bebi
zonyítsa férfiasságát, lovagi tornán legyőzi a pannon udvarban tartózkodó Brandarquet. Erre 
a király társul hozzá, nagy kísérettel elindulnak, eljutnak Fortuna házába, ahol dióhéjban 
kapjuk a világtörténelmet. Helena, Hannibal, Caesar nyilatkoznak, egyik a másik után. 
Fortuna istenasszony párbeszédbe kezd a Halállal. 

Szimbólumból is megárt a sok, szerelemből nem. A második kötetben tanúi vagyunk, 
amikor Olivante besurran Casiana szobájába és nemcsak mi, Adurmain is tanúja volt az éjsza
kai látogatásnak; vádlóként lép fel. A hős, akinek érzelmei a legtisztábbak, megöli a besúgót. 

Olivante személyesen beszéli el a történteket, nem kell minden szavát elhinni! 

A lovagregények sorából Florambel-t ismertetjük utolsóként — azért, hogy kiemeljük. 
A névtelen szerző, aki minden bizonnyal reverendát viselt, tud valami keveset a napi esemé
nyekről, a török háborúkról; megemlíti Tamerlant és Skander béget. De nem ez a körülmény 
késztetett minket az előkelő rang adására, indokaink erre mások voltak, alaposabbak: nem 
hisszük, hogy ebben a XVI. században, és bármelyik irodalomban, akadjon egy írásmű amely 
oly nagy rokonszenvvel emlékezne meg a magyarokról, mint Florambel. 

Sok más nemes cselekedete után az „ezüstvirág lovagja" Florambel megszabadítja pogány 
fogságból a magyar király követét, aki útban volt a bizánci császárhoz. „Nagyok a mi bűne
ink" vallja be ő, „azért pusztítja az ellenség a mi szép országunkat; már Budát ostromolja." 
Elbúcsúzva tőle Florambel biztosítja, hogy bár rnás kalandokra van már elígérkezve, „hogy 
Istent szolgálja és hogy hírnevet szerezzen", ha kell, jelen lesz Buda falainál. 

A követ átnyújtja megbízó levelét a császárnak. Szomorú képet fest a helyzetről: „Szent 
katolikus hitünk ellenségei templomokat dúlnak fel." Egy görögkeletinek talán nem volt 
tapintatos ilyesmit tudomására hozni, de a császár, aki sógora a magyar királynak, sírva fakad 
és minden segítséget megígér. 

A követ a jó hírrel visszaindul Budára. Tud arabusul, és így minden baj nélkül átjut az arab 
hadsorokon, majd magyar szavakat kiáltozva a magyar előőrsök láncán, és bejut a városba. 
Ott a nép hálaadó körmenetei vonulnak majd fel; a pogányok nem tudják mire vélni a sok 
harangzúgást. 

Ezalatt a császártól kiküldött hajóhad megérkezik a cseh kikötőbe,21 Esterlinbe (Eszter
gom?). Egyesülve Ausztria hercege és a cseh király vezette csapatokkal, a keresztény sereg 
tovább vonul, de Sorela vára (nem tudunk neki nevet ajánlani) sokáig feltartóztatja őket, de 
végül mégis eljutnak Budáig. Csetepaték és csaták következnek, az egyikben elesik a király 

16 Lásd tanulmányunkat: Une figure soi-disant cornique, le snob. (Revue d'Esthétique 1952). 
11 Quatro libros del valoroso cavallero Don Cirongillio de Tracia, 1545. 
1S Libro primero del valoroso Don Belianis de Grecia, 1547. 
19 História del invencible cavallero Olivante de Laura, principe de Macedonia. 
20 La primera parte de la cronica del invencible cavallero Florambel de Lucea. 1532. Az 1548. (Sevilla) 

kiadás volt kezünkben. 
" Ez a „legrövidebb ú t " nem egészen szokatlan. Az 1595-i hadjáratára Gonzaga herceg elindulva Manto-

vából Innsbruckot és Linzet érintve Prágába megy, ahol I I . Rudolf udvarában ünnepek közt eltelt sok hét 
után, végre elhatározza magát és lekanyarodik Visegrád felé. 
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fia. Halála csak késlelteti a keresztény ügy győzelmét: Az ősi templomban felharsan a Te 
Deum, a pogány sietve eltakarodik. Egy fejedelmi nász jutalmazza meg a skót Lerintert, 
elveszi a király leányát, Grataliát. 

A lovagoknak még lesz más foglalatossága is. Trasilbano — benne felismerjük Szapolyait, 
a Habsburg-pártiak az Antichristussal azonosították — elárasztja hadaival Csehországot. 
Nem örülhet sokáig zsákmányának: egy Leoncides megöli. 

Valakinek vállalkoznia kellene a Florambel-ből, a magyar dolgokról mesélő, harminc
negyven oldal lefordítására. 

Néhány lovagregényhez, amelyeknek egyetlen fennmaradt példánya egy spanyol vagy egy 
amerikai magánkönyvtár kincse, nem tudtunk hozzájutni, és nem említettük meg azokat, 
amelyekben a magyar csak a „jelenvoltak még" nem illusztris csoportjában szerepel. De hiszen 
az eddig kivonatoltakból is látjuk, hogy Don Quijote mit tudott Magyarországról. 

És nemcsak ő. Az Egyház szórhatta villámait: Vives a regények olvasásával kapcsolatban 
pestisjárványt emleget, Possevino ördögi furfangot, amely elvonja az időt a Szent írás tanul
mányozásától. Intelmeik hatástalanul puffogtak el. Hadvezérek, államférfiak, királyok és 
Szent Ignác és Szent Teréz és Montaigne lebilincselt figyelemmel követték a Don Clariselek és 
a Don Celidonok tettekben dús pályáját.22 

És a mi magyar eleink? Nem valószínű, hogy a spanyol nyelvet bírták, de a regényeket már 
korán lefordították a hozzáférhetőbb németre és olaszra.23 Itáliába elvetődött széplelkü honfi
társaink kiélvezhették Bernardo Tasso24 és Lodovico Dolce25 dallamos strófáit is. 

Mindez csak feltevésünk. Keresztnevek, ha előfordulnak, már némi bizonyítékot szolgál
tatnának. De ha középosztályunk fiai és leányai Ossiánból, Goethe műveiből vagy Wagner 
operáiból kiválogatott nevekkel indulhattak az életbe, és ha Marcel Proust egyik hercegnője 
az az Oriane, akinek névrokonáért Adamis lángolt, mi nem remélhettük, hogy anyakönyveink
ben rábukkanjunk egy Pinamorra vagy egy Sifilára. 

Irodalmunkban fellelhetjük a libros de caballeria hatásának nyomait. Közvetítésük révén 
vehette át Ilosvai Toldi\a a középkorban kiformálódott motívumokat. Verses beszélye olyan 
lovagregény, mint a többi, csak éppen hiányzik belőle — mondjuk a magyarság racionalista 
vérmérsékletének megfelelően — a csodás, a természetfeletti elem. A paraszti környezetben 
felcseperedő nemes ifjú, az intrikus testvér, a hű szolga, a viaskodás — oroszlánok hijján, 
amelyek nem csatangolnak az Alföldön — a megvadult bikával, a nagylelkű király, az álnok 
ellenfél halálával végződő bajvívás, mind e fejezetekkel párhuzamosakat, kutatásaink során 
gyakran kellett, közhelyként olvasnunk. 

Mi úgy véljük, hogy a lovagregények némelyike, ha talán csak ponyvafüzet alakjában is, 
betévedt magyar földre. 

Baumgarten Sándor 

11 Lásd E. BAUET: De l'Amadis de Gaule et de son influance. 1853. !S És franciára, angolra, hollandusra; az Amadisnak még héber nyelvű fordítás is jutott osztályrészül 
(Konstantinápoly 1540). 

" Amadigi, canto XI.: II quäl condotto da benigna sorté (Errando un giorno giunse in Ungheria) Non 
v'era il re, ma v'era la consorte) D'alta bellezza adorna etc. 2t Del Palmerin, canto X.: II gran re di Pannónia che fu padre (Di colui che la madre hebbe giäamante) Di 
Palmerin etc. 
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