
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Ransanus és a hun-magyar rokonság 

Az Epitome Rerum Hungaricarum történeti része - miként Kézai Simontól kezdve a XIV-XV. 
századj krónika-irodalom minden egyes darabja - a hun-históriával kezdó'dik. Ha az Epitome eme 
szakaszát alaposan megvizsgáljuk, hamarosan észrevehetjük, hogy Ransanus nem szorítkozik ezen 
fejezetek írásakor az általa fó' forrásként használt Thuróczi János-féle krónika puszta másolására, 
illetve kivonatolására. A hunok történetének bizonyos részeit egyéni, magyar kútfőjétől eltérő módon 
adja elő. A hunok - és fejtegetéseiből következően a magyarok - származásának tárgyalásakor írja: 
„Cumque ex eo loco, fuerit eorum profectio, idcirco eodem libro prodidimus ipsos nationem fuisse 
Sarmaticam. Nee tarnen ea nostra traditio, adversatur ei, quod Hungari quidam affirmant, perhibentes, 
Scythici generis se majores habuisse. Namque Sarmatarum nationes, quae duae sunt, Europaea 
videlicet et Asiatica, ex Scytharum genere defluxerunt. Affirmantes itaque nos, Hungaros exortos 
fuisse natione Sarmatica; non propterea inficiamur, ipsos a Scythis habuisse originem."1 A képzett 
humanista nem fogadja el „bizonyos magyarok" (Hungari quidam) álláspontját, nagyon óvatosan jelzi, 
nem ért egyet a magyar történeti hagyomány vonatkozó állításával. Vajon milyen okok késztethették 
ilyen nézet kifejtésére a szerzőt? Esetleg nem akart ellentmondásba kerülni nagy világtörténeti 
munkájában, az Annales Omnium Tempómmban ezen problémakörről alkotott nézeteivel? Hivat
kozik is az Annales VII. könyvére, ahol valóban bővebben tárgyalta a hunok történetét.2 Vagy 
elfogadhatóbbnak tartja egy - feltételezésünk szerint - nem „barbárnak" számító szerző tudósítását, 
akinek munkájából az adatot - még a magyarországi krónikák ismerete előtt -merítette? Lehetséges 
azonban - úgy gondoljuk - a hun-magyar származás ilyeténképp alakulásának döntő okát máshol, 
mélyebb tudati szférában kell keresnünk. Mielőtt megkísérelnénk válaszunk körvonalazását, vizsgáljuk 
meg az Epitome egy másik passzusát! Illő módon, kellő tisztelettel tárja olvasói elé Ransanus a 
hun-magyar rokonságról alkotott elképzelését. „Non tarnen me fugit, quendam Hungararum rerum 
scriptorem prodidisse, nihil esse discriminis inter Hunnorum et Hungarorum appellationem: sed latino 
quidem verbo, dici Hungaros, peculiari autem nationis linqua, eandem gentem vocitari, tum Magyaros, 
tum Hunncs. Ego nihil ea in re disputare ausim; ne hominibus hungaris, gentis suae rerum scriptoribus, 
reluctari videar. Ceterum ejus, . . . Hunnos et Hungaros, eandem quidem fuisse gentem, utpote 
Scythicam, seu mavis dicere Sarmaticam; sed Hunnos fuisse cognominatos, a Duce Hunno nomine; 
Hungaros verő a Sarmatica quadam regioné . . ." Nem járhatunk messze az igazságtól, ha úgy véljük: 
Ransanusnál a hun-magyar rokonság valamilyen más módon interpretált - a XIV. századi elbeszélő 
forrásaink anyagában találhatóktól teljesen eltérő - felfogásról van szó. A hun és a magyar nép 
szerzőnknél a szkíta eredetű szarmaták két csoportját jelentik. Az előbbi Hunnus vezértől kapta a 
nevét, a másik a szaermáciai vidékekről. 

Ugyanitt, könyvének VI. fejezetében olvasható, hogy a magyarok Hungár vezérrel - akinek 
nevét nem tartalmazza az általunk ismert Képes, illetve Thuróczi János-féle krónika - jöttek hazá-

1 J. G. SCHWANDTNER: Scriptores Rerum Hungária veteres ac genuini, pars prima. Vindobonae 
1766. (Továbbiakban: SRH I.) 431. 

2Uo. 
'Sajnos, nem sikerült a Ransanus által a XIII. század második felére „datált" Elinius nyomára 

bukkannunk. 
4SRH 1.437-438. 
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jukba.5 A hunok pedig Hunnus vezér vezetésével érkeztek Pannóniába.6 Ransanus nem jelzi, hogy 
az említett két vezér rokoni kapcsolatban lenne egymással. A humanista szerző szerint a szarmatáknak 
két csoportjuk van: európaiak és ázsiaiak.7 Előadásából nem derül ki az, hogy a hunok hova tartoznak, 
a magyarokról azonban kinyilvánítja: „Excedunt . . . a parte . . . Europeae Sarmatiae.. ."8 A fentiek 
alapján - úgy gondoljuk - feltételezhető: Ransanus véleménye szerint a hunok voltak az ázsiai 
szarmaták. A VI. fejezet zárómondatában sem feledkezik meg a különbségtételről. „Ostensis jam 
causis, quibus est effectum, ut Hunnorum exercitus deletus pene totus esset, ex quarum narratione, eo 
usque nostram produximus orationem, ut doceremus, alterum in Pannonias, Scytharum, qui Hungari 
appellati sunt, advent um. . ,"9 

Ha eme motívumokat egy csokorba szedjük, észrevehetjük, hogy a ransanusi hun-történet nemcsak 
adataiban különbözik az Epitome magyar kútfőjében, találhatók tói, hanem más gondolati tőről is fakad. 
A szerző nem tartja azonosnak a hun és a magyar népet. A Képes és a Thuróczi-féle krónikában leírt 
szoros rokoni kapcsolatokon lazítani igyekszik. Véleményünk szerint elképzelhetőnek látszik, hogy 
éppen ezért beszél szkíta eredetű szarmatákról, akiknek egy része - köztük a magyarok - Európában 
éltek, míg a többieknek, beleértve a hunokat is, Ázsiában volt az eredeti hazájuk. Távolabb kerülnek 
ezáltal a nyugati keresztények előtt rossz emlékezetű szkíták a magyaroktól, s lazábbá válik a 
rokonsági kötelék Attüa hunjaival is. Ransanus saját gondolatmenetéből következően szükségtelennek 
tartja a korábbi magyar krónikákban található bonyolult családfa (Noe-Cham-Chus-Nemproth.. .-
Etele-Ed-Ügek-Álmos) közlését is. 

Az Epitome hun-történetének mondanivalójából logikusan adódik, s érveink sorát ékesen zárja 
Álmos anyja álomlátásának leírása. 

Ransanus: 

„Ante enim, quam partu ip-
sum edidisset, vidisse illám per 
quietem affirmabant, asturem 
avem ad illám volasse, seque 
insinuasse in illius uterum. . ." 
(SRH I. 440.) 

A tartalmi összevetés - formai hasonlóságok, rokonítható kifejezések kimutatása, úgy véljük, nem 
szükséges - egyértelműen mutatja, hogy Ransanus az álomlátás leírását Thuróczitól merítette. Jóllehet 
Ransanus érezhette, müyen fontos szerepet kap a gravida szó a magyarokat a hunokhoz, az Árpád
dinasztiát a hun uralkodó családhoz kötő köldökzsinór a magyarországi ítélőmester interpretálásában 
és főként az őt megelőző krónika-irodalom hun-koncepciójában, mégis - semmi esetre sem véletlenül 
- másképpen fogalmaz. Szemben forrása állásfoglalásával, Ransanusnál a madár (asturus) lesz a 
megtermékenyítő, így felfogásában az álomlátás egyrészt visszakapja eredeti értelmét, másrészt kizárja 
Álmos hun származását, elmetszi a köldökzsinórt.11 

Pontosan nem lehet eldönteni, vajon milyen csoport vagy személyesen kinek a sugallatára állí
totta be ilyen egyedülálló módon krónikaíró elődei és kortársa felfogásától élesen különböző 
formában a hun-magyar rokonságot szerzőnk. Feltételezhetjük, hogy Mátyás vagy közvetlen környe
zete nem tartotta eléggé „szalonképesnek", a keresztény nyugat számára pedig szívesen fogadottnak a 
Thúróczi-féle megoldást. Esetleg ilyen vagy hasonló óhajoknak eleget téve alkothatta meg a vázolt 

*I. m.437. 
«I. m. 431. 
7Uo. 
• I . m.437. 
M. m. 439. 
,0Emiricus SZENTPÉTERY: Scriptores rerum Hungaricarum I. Budapestini 1937. 284. 
1 ' Valamilyen sólyom-fajta madár lehetett az Árpádok totemisztikus őse, és ez termékenyíthette 

meg - a monda szerint - a nemzetség ősanyját. 

Képes Krónika: 

„ . . .Eleud filius Vgeg ex filia 
Eunodbilia in Scytia genuit 
filium, qui nominatur Almus 
ab eventu, quia mater (recte, 
matri) eius in sompno inno-
tuerat avis quasi in forma aus-
turis veniens, dum esset gra
vida...."10 

Thuróczi János Krónikája: 

„Porro Eleud, filius Ugek, ex 
filia Enodbilii in Scythia ge
nuit filium, quem ex eventu, 
Almum denomi novit. Nam 
mater illius, dum esset gravida, 
vidit in somnis, avem quan-
dam, in forma asturis ad se 
venire, suoque in gremio caput 
reclinare.. ." (SRH I. 99.) 
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módon munkájának ezen részét Ransanus. A szkíták, a hunok és Attila így távolabb kerülnek a 
magyaroktól, a rómaiként feltüntetett Mátyás számára nem dehonesztáló a laza hun kapcsolat a 
keresztény Nyugat-Európa népei előtt, és mégis igényt tarthat a földre, amelyet népének ősei már 
egyszer megszereztek. Egyúttal kedvében jár annak a főként középnemesi csoportnak, amely magáé
nak vallja a szoros hun-magyar rokonságot, és hallgatólagosan elfogadja egy esetleges Attila-Mátyás 
párhuzam megvonását, amely sokak szemében a király népszerűségét emeli. 

A hun-magyar történet Kézai által eszközölt életre keltése, Thúróczi-féle adaptálása, valamint 
mindennek ransanusi megkérdőjelezése talán annak a folyamatnak a tükörképe, amely a „sötét 
középkor" eszmevilágától a humanizmus emelkedett koncepciójához vezetett el. 

Blazovich László 

„öltöznek be az erdők zöldbe"? 

Az Öltöznek be kezdetű töredéket, a Balassi előtti, alig-alig ismert szerelmi költészet egyik 
nevezetes szövegemlékét a felfedező Borsa Gedeon 1957-ben fényképmásolattal és elég jó betűhű 
átírással együtt tette közzé.1 Borsa cikkével csaknem egyidejűleg Mezey László már a töredék általa 
javasolt olvasatát is publikálta: 

„ZÖLD VÁRI ÉNEK 

Egy május-ünnep énekének töredéke 

. . .öltöznek be az erdők 
zöldbe. . . 

he, hea, hó! 
zöld erdőben neki. . . 

he, hea, hó! 
az piros hajnalon 
az ifjak kegyeseket 
szaggatják (? ) . . . 

he, hea, hó! 
virági, hog(y) a [följdbe (? ) 
mert virágzik az harmattól 

a vagy e k . . . (? ) 
he, hea, hó! 

Kéziratból."2 

Ez a hibás olvasat Mezey közlése óta több antológiában megjelent.3 A népszerűsítésből visszajutotta 
szaktudományba is: Gerézdi Rábán A virágének c. könyvfejezetében - ennek magának három kiadását4 

ismerem — a töredéket Mezey olvasatában idézi és elemzi 
A következő olvasatot a jövendő (népszerű) antológiák szerkesztőinek használatára szánnám. Azaz; 

1) a nem értelmezhető betűket/betűcsoportokat nem írom át, 2) egy-egy sorba az együtt értelmezhető 
szócsoportokat írom, 3) a kutatónak továbbra is Borsa cikkéhez kell fordulnia. Az idézett és az alább 
közlendő új olvasat között a fő eltérések a következők: 1) a hangulatos, de helytelen - hiszen az 
nyilván más dalhoz tartozott - cím törlése, 2) az első sor genitivusának helyreállítása (ad analogiam 
egyébként a Vestiunt silve a Cambridge-i daloskönyvből*), 3) a refrének helyreállítása, 4) a féhreért-

1 BORSA Gedeon: Ismeretlen virágének töredéke. ItK 1957. 236-237. 
2 Középkori magyar írások, szerk. MEZEY László, Bp. 1957. 366. 
3 Sőt, SZEPESI Attila a töredék egy költői parafrázisát is kiadta. 
4GERÉZDI Rábán: A magyar világi líra kezdetei, Bp., 1962. 299-301. , Uő.: Janus Pannonius-

tól Balassi Bálintig, Bp. 1968., 479 -481 . A fejezetet - benne a verselemzéssel - egy ELTE-cikkgyűj-
teményben is kiadták, jegyzetként. 

5 E párhuzamra - mely pedig az általa használt olvasattal épp nem harmonizál - GERÉZDI 
(i. h. k.) figyelt fel. 
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