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(Második, bef. közlemény.)

Guillaume d'Orange, Nagy Károly hadverő palatínusa, a
gesta-korszak legkedveltebb bajnok alakja. Nem kevesebb, mint
24 kisebb-nagyobb chanson de geste vallja hősének, vagy
130,000 versben zengvén hatalmas tetteit. Külön eposz foglal
kozik gyermekéveivel (enfances), mások ismét dicső hadjára
taival Károly császár oldala mellett, vagy önállóan küzdve a
szaracénok beütései ellen. Császárja halála után a gyámoltalan
fiatal trónörökösnek, a későbbi Lajos királynak lesz őrző mentora.
Szolgálataiért azonban hálátlanság a bér. A z udvarban más
generáció már a hangadó, indulatos nyerseségeit az elpuhult
ivadékok nevetik, a mórok ellen v í v o t t küzdelmeiben magára
h a g y j á k . . . s i. t. Élete alkonyán kedveszegve kolostort keres
magának. Előbb próbára teszi az apátságok hitbuzgóságát, s
ahol a templomban csörgös botjának zajára az imádkozó barátok
közül senkisem fordul hátra, azt választja otthonának. E z
Aniane-ban, Dél-Franciaországban esik meg vele. Itt töltött
napjait, a barátok irígykedését, apró bosszantásaikon fellázadó
dühét, nagyétű voltát tárgyalja a legnépszerűbb régi eposzok
egyike: a Montage

Guillaume.

(Cloetta fent id. kiadása

II.

kötetében.)
Két költői fogalmazás maradt róla. Az első félszázaddal korábbi és töre
dékes szöveg, csak első fele van meg; a XII. sz. végéről való második azonban
teljesen ép és 5500 sornyi egyrimü tirade-okból áll. Az egymástól nemcsak
korban, de tartalomban is eltérő feldolgozások mindegyike költői érték dol
gában az eddigi méltatok egyhangú véleménye szerint igazi mestermü ! Reánk
Guillaume szerzetesi történetének második fele tartozik, melyet csupán az
újabb szöveg őrzött meg. E szerint Guillaume az ármánykodó, kicsinyes és
gyáva barátokat meggyülölve, ott hagyja a kolostort s nem messze onnan,
zord sziklás magányban remetclakot épít magának ; itt tölti áhítatos élete
szabad óráit csendes kertészkedéssel. Evek múlva is kertjében találja az
arra vetődött udvari követ, aki szállást kér nála s elmondja, hogy őt a
híres palatínus Guillaume felkutatására küldték k i , nem hallott-e róla ? A z
agg remete nem-mel felel. A követ elpanaszolja a franciák nagy baját. Betört
Ysoré, pogány óriás, ostrom alatt tartja Párizst. Reggelenkint megjelen a
kapuk előtt és párviadalra szólítja, becsmérli a bennlevőket. Az óriás bor
zasztó ereje visszariaszt mindenkit. Egy valaki lenne képes vele megvívni,
Irodalomtörténeti Közlemények XXXIV.
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Guillaume, de azt sem tudják róla, él-e még? A remete hallgat, de a meg
aláztatásokra gondolva, melyek a léha udvarban érték, sokat sejtető példálózással a követ előtt kertje értékes palántáit kitépi és helyükbe dudvát
ültet. «Eredj az udvarba vissza és mondd el királyodnak, mit láttál; ezt
üzenem neki!» A követ másnap gondolatokba merülve hagyja el a kunyhót.
Guillaume remete-magányában határoz : hazáját meg kell mentenie! Nyom
ban átmegy az aniane-i apáthoz, elkéri tőle ott letett fegyvereit, lovat keres
magának a monostor istállójában. Egyik sem bizonyul alkalmasnak: amelyikre
ráül, összeroskad roppant testi súlya alatt. Végre kedves ménjét tudakolja
az apáttól; kiderül, hogy évek óta elhanyagolták s most is köszállításra
használják. A z elaggott gebét maga elé vezetetti, s a ló ráismer. A kopla
lástól legyengült nemes állatot felhizlalja s útnak ered rajta Párizs felé. Az
orleans-i úton este ér a főváros fala a l á ; késő van, a kapuőr elutasítja.
Kívül az árokfal mellett szegény napszámos kunyhójában talál szállást, ez
költi fel hajnalban, mikor Ysoré lóháton, fegyverzetesen felhívását hallatja.
A párviadal roppant heves, de Guillaume marad győztes, aki a pogány
vezér levágott fejét átadja a napszámosnak, tegye zsákba, vigye be Lajos
királynak; ha kérdi, ki tette, mondja: az öreg orange-i Vilmos segítette most
utoljára! Mire az ember bebocsátást nyer, már valami ravasz fickó másik
szaracén fejet mutat Lajosnak. A napszámos indulatba jő, előrántja az
igazi fejet s megnevezi, k i volt legyőzője. Lajos nyomban küld Guillaume
után, de a kunyhó üres s a hős messze j á r az úton, amely magányába vezet.

Adtam az epizódot Bédier kivonata nyomán szinte szószerint. Az egész, letudva néhány helyi vonatkozást, nyilván
valóan hű mása Toldi barátcsuhás párbajának. (V. ö. «Klastroraban gárgyántól barátcsuhát vöve . . . » stb.) Egy vonásban
van csak eltérés a k é t történet között. Guillaume teljes fegy
verzetben v í v meg Ysoréval, nincs rajta szerzetesi álöltözet.
Apró részletelem ugyan, de képzeletbe rögződő, s elmaradása
gondolkodóba, ejthet. Azonban több kétségtelen adat szól amel
lett, hogy egykori elsődleges alakulásában az Ysoré-párbaj is
barátcsuhás mérkőzés volt. A skandináv
Karlamagnus-Saga,
a Nagy Károly mondakörének korai, franciából vett excerptuma, bőven közöl Guillaume-epizódokat. Itt a remete-hős pár
harca Ysoréval hű visszhangja az eredetinek, de a hőst min
denütt «barátköntösű»-nek (Cloetta kiad. II. 79. «homme au
froc») nevezi. Az aniane-i kolostor házi krónikája is í g y tudja;
grisa tunica-ról beszél s hozzá teszi, hogy ettől fogva rajta
maradt népi néven a Grisegonelle (szürke csuklyás) csúfnév.
*

Előbb felsorolt francia adatainkban többféle feljegyzést
találtunk a lópróba epizódjáról. Ilosvainál ennek nincs nyoma,
röviden csak annyit említ: «Kurta pej lovára mint egy barát
üle», semmi több. Országszerte ismeretes azonban a példamon
dás Toldi «szemeten tengödo» lováról. A fenti szegedi nép
monda is («ezért tehát az ő szemétdombon élődő lovát keres-

i é k meg . . .») beleszövi a lópróba motívumába. — Eddig e
közkeletű szólás-mondásunkról azt hittük, már Ipolyi igy
magyarázza (Magy. Myth. 178.), hogy a szeméten tengődés
népmesei vonás benne. Meséink a táltos lovakat rozzant gebék
nek írják le, melyek az istálló sarkában, vagy szeméten kint
élősködnek s csak a megfelelő hős megjelenésére, ennek kedvéért
változnak át csodaménekké. Ez nem is sajátos magyar vonás,
tőlünk keletre megleljük mindenütt, mint a táltos állatok fő
ismertető jelét. De gondolkodóba kell esnünk, ha azt látjuk,
hogy a Toldi-hagyományokban ez egyen kívül népmesei ele
met nem tudunk kimutatni; lova harcaiban sehol mint táltos
nem szerepel. Ezzel szerintem meg kell dőlnie annak a másik
feltevésnek is, amely ez alapon Toldit magát népmesei hősnek
nézi. — Más csoportja a magyarázóknak Ilosvai szövegére
támaszkodva, a közmondásba azt magyarázza bele, hogy az
elöregedett hős, ki otthon halálra készül, nem törődik lovával,
s ez azért tengődik szeméten. De ez sem felelhet meg az ere
deti motiválásnak. Ama régi harcias idők felfogása meg nem
bocsátotta volna Toldinak, bármint akar is maga elpusztulni,
hogy lovát éhezteti. Gazdája kezén harci mén a lovagfelfogás
szerint nem koplalhat. A korszellemnek csak a francia és a
szegedi motiváció felel meg; a ló elkerült gazdájától és hozzá
nem értő kezek rontották le: lóval nem foglalatoskodó kolos
toriak éheztették és használták épületkövek hordására.
Érdekes, hogy ez a vonás egykor nálunk sem lehetett
ismeretlen. Érre vall Árpád-kori történetünknek az a kedves
esete, melyet a párizsi egyetem egykori püspök-rektorának,
Stephanus Tornacensisnek (1192.) III. Bélához intézett két
rendbeli levele őrzött meg s napjainkban költői feldolgozást is
nyert. (Kozma Andor: A második fehér ló.) Levelében értesíti
a magyar királyt, hogy egy Bethlen nevű fiatal magyar egye
temi hallgató hunyt el odakint, s illő tisztességgel eltemették
a monostor templomában; másik levelében hozzáfűzi, hogy az
ifjú szülei otthonról a monostornak drága kincseket küldtek
miseszolgáltatásért, többek között «egy fehér lovat, az elhunyt
kedves paripáját, hogy követ hordjon a monostor épületeihez.a
Tehát nálunk is ismerték a nyugati szokást, hogy a gazdát
lanul maradt mént kegyes célokra átengedjék az egyháznak.
Ogier és Toldi halálra voltak ítélve, Guillaume önként mon
dott búcsút a világi életnek, paripáik gazdátlanná válva,
kolostori szolgálatba kerülnek s itt satnyulnak, romlanak le.
Eredetileg ilyen volt a monda szerkezete bizonyára nálunk is
s csak azután idővel a tömegajkra került történet hagyta el
a kőhordás mozzanatát, helyébe pedig szinte megokolásul állí
totta a népmeséből közismert «szemetdombon tengödest.»
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Pauler Gy. A magi/, nemz. tört. az Árpádok

alatt. I. 462. és 662.

Föntebb a lópróbáról szólva, az összefüggés nem engedett
meg egy kitérést. A szegedi adatok fontossága nem mérhető
fel eléggé. Az első kétségtelen bizonyság a mellett, hogy az
Ilosvai feldolgozta mondaanyagon kivül élt egykor még több
más Toldi-eset is a hagyományban. Erre ugyan Ilosvai is
céloz («Ifjusagabeli több sok dolgairól, É n mostan nem szólok
semmit az többirol»), de kijelentésének eddig nem tulajdoní
tottak kellő fontosságot. Ehhez kell fűznöm kitérésemet.
Nem hallgathatom el u. i . azt a sejtésemet, hogy maga Arany is több
ily mondát ismerhetett Nagyszalonta környékén, melyeknek viszhangja ittamott kicsendül a Toldi-trilogiából. Feljegyezve a közzétett folklore-anyagban
nincsenek, de ez meg nem cáfolja létezésüket; ismeretes erre vonatkozóan
folklóré gyűjtéseink rapszodikus, rendszertelen volta s különösen a népünk
ben élői mondai anyag teljes elhanyagolása. Ezrével keringnek népmon
dáink a még naivfokú környezetben, melyről írott tudomásunk nincsen.
Ilyeneknek sejtem a következő helyeket Arany feldolgozásában, amelyeknek
Ilosvainál természetesen semmi nyoma. Toldi szereiméhen a prágai kaland
gazdag romanticizmusába belekerült a fegyver-csempészés mozzanata. Lajos
király látszólag kevés udvari szolga kíséretében megy a császári idézésre
P r á g á b a ; a szolganép voltaképen szemenszedett harcosokból áll, akik
lakájöltözetben kísérik a királyt, vezetőjük az álruhás Toldi. Ajándékokat,
különösen testes hordókban bort visznek magukkal. A hordók egyrésze
fegyvereket rejt, s a mitsem sejtő cseh kísérők ezekben is bort gon
dolva, beengedik a municiót a zárt város falai közé. Innen fegyverkeznek
fel a vélt lakájok, midőn királyuk audienciája előtt vaklármával rémületet
keltenek a lakosság között. Ez a vonás szerfelett hasonlít a Guillaume
d'Orange-epizódok egyik önálló feldolgozásához: a nímesi
szekérutazáslioz
(«Charroi de Nimes», 1140 előtt keletkezett. — 1. W. J. A . Jonckboet kiadá
s á t : Guill. d'Orange, L a Haye 1354. I. k. v. ö. F. Lot essayjével, Románia
X X V I . 564.) Ebben a szaracén-verö Orange-i Vilmos egyik sikeres hadjáratáért
királyától, francia Lajostól, mintegy kegyvesztettsége jeléül nem kap hübért,
hanem a király a mitsem tett udvaroncok közt osztja ki a visszahódított föld
területet. Vilmos elkeseredett szemrehányás után olyan földhübért kíván, ami
még pogány kézen van, majd ö megszerzi magának. A király gonosz tréfából
a nagyon megerősített Nimes várát jelöli ki neki. Csapataival nem volna
képes a várat bevenni. Mikor közeledik, parasztok szekereken sót és üres
boros hordókat szállítanak a város felé. Megveszi tőlük szállítmányukat,
néhány emberét kocsisnak öltözteti, a többit fegyveresen bebujtatja a boros
hordókba. Előbb maga belopódzik kereskedő álruhában, bár a kapuőr gya
núsnak tartja a nagy kampós orra miatt, amely olyan, mint a rettegett
Orange-i Vilmosé. (Mellékneve a különféle verses gestákban Gu. d'O. aucourbe
nez ! Emlékezzünk Mátyás király népmondai bécsi látogatására; mint kocsikerék-hajtó tót jut be, a kapuőr gyanúja szószerint a fenti.) A várparancs
nokkal mint kereskedő megegyezik, szekereit behajtatja s ezek éjjel zendülést támasztva a zavarban kézrekerítik a várost.
Ugyancsak a Toldi szerelmében
(X. ének 24—82. versszak) Lucéra
fellegvárával a nápolyi hadjárat folyamán baj van. Nehéz ostromra van

kilátás, mire a király egy intésére a kísérő suhanc ifjak közül Laczfi Dénes
pajtásait összetereli és játékos csellel (bakfitty-ugrásokkal) a várfalakról néző
olaszok szemeláttára bántatlanul a falak alá kerülnek; itt egymás h á t á n
felkapaszkodva, elrejtett fegyvereikkel fennteremnek a mellvédőn, a nézőket
megrohanják, a zűrzavarban néhány fürge fiú lerohan a kapukhoz s azokat
kinyitja Lajos csapatai előtt. A még suhanc apród Guy de Bourgogne paj
tásaival hasonlókép játékos csellel közelíti meg Luiserne várát és Nagy
Károly szemeláttára rohammal beveszik a víhatatlannak hitt erősséget. (Bédier, Lég. ép. III. 138.)
Toldi estéjében a kertje bokrai közt sírját ásó vén Toldi Bencze fag
gatására elmondja, mint lett Lajos király hozzá, h ü emberéhez, hálátlan s
vette körül magát léha olasz ifjoncokkal. Itt mondja a király eljárására a
hasonlatot: «Nem kell (Lajosnak) a kalász, ha hő nap megérlelte, Jobban
kell a burján, aki azt felverte.» Emlékezzünk Guillaume d'Orange ama jele
netére (1. fent), ahol a kegyvesztett és remeteségben élő öreg hős a hirnök
előtt, aki beszól hozzá Guillaume-ot keresve (teljesen azonos Pósafalvi János
szerepével), kertjében kitépi a termő növényeket és helyükre dudvát ültet. «Ezt
izenem királyodnak!)) Lehet a két kép véletlen találkozás, de az egésznek
beállítása, a körülmények annyira tükörképei egymásnak, hogy ösztönszerűen
összefüggést kell látnunk a két egyforma allegória közt.
A felsorolt három részlet Ilosvaiból hiányzik; maga Arany e gestaeposzokat nem is ismerhette, mert legtöbbje a 80-as évek végétől kezd csak
megjelenni, addig kéziratban lappangtak a Bibliothéque National limbu
saiban ; aligha lesz alaptalan tehát a feltevés, hogy e vonásokat Arany oly
töredékes helyi népmondák nyomán ismerhette, melyek Toldiról még az ő
idejében éltek a szájhagyományban.
Toldinak népmesei hős voltát annak idején tengődő lován
kívül különösen az támogatta, hogy állítólagos
fegyverei:
ormótlan óriási vasak, kőgolyók, stb. csakugyan ki voltak egy
kor függesztve Budán a bécsi-kapu boltívei alatt. B é l Mátyás
és Dugonics András szemtanúk bő leírása szerint (L. S z i l á d y
A . Ilosvai kiadásában 0. kvtár 514. füz. 99. 1.) m é g a X V I I I .
század v é g é i g ott függöttek. Ilosvai későbbi ponyvakiadá
sai néhány toldalék-sorban szintén
megemlékeznek
rólok;
viszont a históriás ének első kiadásaiban e hely hiányzik.
Sosem is volt benn, mert a régi szöveg ugyanezekről mást í r :
i . i. az öreg Toldi a budai g y ű l é s után hazamegy Nagyfaluba,
ahol «két esztendő múlván Toldi Miklós meghala», s Ilosvai
nyomban í g y folytatja:
Ott vagyon (tehát nem Budán) mostan is Miklós fejecsontja;
Szertelen temérdek agyakoponyája,
Még most is ott vagyon nagy öklelő-fája . . . . (393—5. vss.)
B é l Mátyás részletes inventáriuma a budai kapu látvá
nyosságairól nem említi sem az agykoponyát, sem az öklelőfát.
Különben is fejcsont, agykoponya csak sírhelyre
vonatkozhatik. Lehet, hogy ez emlékek később megszaporodtak egy kis

pia fraus közbecsúszásával, de eredeti helyük bizonyosan nem
a várkapu boltíve alatt volt. Magyarázattal, analog esetekkel
ismét a chanson de geste-ek szolgálnak.
A középkornak korai századairól ismeretes, mily buzgóáhítattal g y ű j t i k a hitelesnek állított ereklyéket. Sokáig,
majdnem a X I . századig, csupán szentté avatottak csontjait,,
k e g y t á r g y a i t tartják megőrzésre méltóknak, az ereklyék tehát
pusztán vallásos jellegűek. Belőlük sarjadnak ki a legcsodásabb legendák ezrei, a vakbuzgalomnak és primitiv képzelet
nek e lélektanilag eléggé nem méltatott termékei. A keresz
tes hadjáratokkal az ereklyekultusz csak növekszik intenzi
tásban, de némi módosuláson is átmegy. A szent-földről
visszatérő hősök az első v i l á g i bajnokok, kiket áhítatos tisz
telet környez, s fegyvereik, mint a szent sírért küzdött, ott
megáldott tárgyak osztoznak velük a kegyeletes népszerűségben.
A kor világi előkelői indulatos nyerseségük mellett bizonyos
naiv hitbuzgóságtól áthatottak, s mint példán is láttuk, elöre
gedve, harcra képtelenül, élettartalom nélkül elvonulnak kolos
torokba. Itt letett fegyvereik, a magukkal hozott emlékhol
mik közérdeklődés tárgyai s lassankint háttérbe szorítják az
igazi szent ereklyéket. Templomok, barátkolostorok e gyűjte
ményekben uj vonzóerőt nyernek. É p ú g y kirakják közszemlére,
épúgy elmondják róluk zarándokoknak, búcsúsoknak, átutazó
szálláskeresőknek a tárgyakhoz fűződő, most már világi hadi
történeteket, mint tették előbb a legendás eredetűekkel.
E g y újabban feltűnt komoly elmélet: a Becker-Bédierféle ezen a históriai t é n y e n épült fel, midőn a hirtelen, l á t 
szólag minden arra késztető ok nélkül fellendült hősmonda
termelésnek igazi gyökereit itt keresi. Tény, hogy a legko
rábbi chanson de geste-ek nem régibbek a XI. sz. közepénél,
előtte csak elszórtan bukkan fel itt-amott egy-egy latin epikus,
termék, s az az alig két század, mely a hősének virágkora,
egyszerre példátlan gazdagságban ontja a kisebb-nagyobbeposzokat s már nem latinul, hanem a nép n y e l v é n : franciául.
(Az a 80 teljes ós 40 töredék-eposz, melyről tudomásunk van,
Gaston Paris szerint alig teszi ki az egykori termelés egy
ötödét.) Sajátszerű, hogy tartalmuk n é g y évszázaddal előbbi,
Nagy K á r o l y korabeli eseményekkel foglalkozik legszívesebben;,
történeti hitelességük minimális, egy-egy évszám és név hite
les legfeljebb, minden hozzáfűzött epikum képzelet terméke.
Hősmondai jellegűek bár, feldolgozás módjuk kétségkívül
e g y h á z i vonásokat rejt magában. Bédier-ék nem mondják, de
az időpont, mikor felmerülnek, összeesik a szerzetesrendek
nagyobbmérvű elterjedésével, amiben különösen Franciaország
vezet. Ezek a barátok már inkább a nép fiai, nem mágnásrendű világi papok, az igét is a köznép között hirdetik, ker
tész és földmíves munkát végeznek; ha mit írásba foglalnak.,

inkább teszik saját népük n y e l v é n , mint a nekik nehézkes
latinon. Az í g y keletkezett hősénekek tartalmi eleme, mondai
része ott rajzott fel először e templomokban, kolostorok k ö sirjaiban n y u g v ó hősök körül, kikről egy-egy régi felírás csak
nevet s néhány évszámot őrzött meg; ott rajzott fel képze
letben a falakat díszítő fegyverek, zsákmányolt zászlók s
egyéb profán hadi ereklyék láttára. E helyek, már Bédier
felfogása szerint is, termő m e l e g á g y a i v á lettek a chanson de
geste-eknek. Az ereklyékre feltűnő sűrűn történik bennök
hivatkozás, vagy már az ének elején kijelentik, hogy ennek
vagy amannak a hadi eszköznek történetét fogják elmondani,
vagy a végén jelzik :
Ha elmentek, hallgatóim, a Vézelay-i kolostorba,
Ott láthatjátok a vitéz roppant fegyvereit... (Vivien ep. végén.)
Ez elmélet
szerint végeredményben
az összes
gesta-eposzok
eredetileg nem egyebek ily
ereklye-magyarázatoknál.
Az esetek sokaságából (felsorolása Bédier Lég. ép. IV.
403—433.) ide iktatom ama három hősre vonatkozó helyeket,
kikről előbb Toldi-részletekkel kapcsolatban bővebben
volt
szó: Cid ereklyéit, Ogier-ét és Guillaume d'Orange-ét.
Cid (Rodrigo de Vivar) Valenciában hal meg, mint a város és környék
hűbérura. Régi meghagyása, hogy szülőhelye, Burgos mellett akar nyugodni,
a San Pedro de Cardefía kolostor sírboltjában. Oda is temetik, s a cardenai
bencés templom idővel valóságos Cid-pantheónná alakul át. Neje Xiména,
ide temetkezik, szintúgy vitéz bajtársai, mind; egykori arab tolmácsa, a
költő Ibn al Faradzs hasonlókép, aki előbb u. i . megtért és G i l Diaz néven
szerzetessé lett. Ez a költő az, aki mint vitéz ura historikusa, barátcellájában megírja Cid költői történetét s benne végig mio Cwínek nevezi urát,
honnan az elnevezés világszerte elterjedt. Még kedves lovát, Babiecát is itt
hantolják el az udvar egy sarkában. Eleinte a monda szerint Cid bebal
zsamozott holtteste az oltár mellett trónon ült, körötte hadi zsákmányai,
keze hatalmas kardja markolatán. A XIII. század végével kösírba helyezik
át. Szarkofágja még a múlt század elején látható volt; élei-sarkai kicsor
bulva, letöredezve, mert a spanyol katonák közt hiedelemmé vált, hogy
aki onnan kőszilánkot visz magával, harcban nem eshetik bántódása. Ozanam
historikus és Huber 1850 táján még külön-külön látták az ereklyéket: Cid
hadi zászlaját, paizsát, violás kristályból való ivóserlegét, a mellén hordott
arany keresztet stb. A bencéseknek sikerült ezeket elrejteniük, midőn 1808ban francia katonák feldúlták Cid és neje sírjait, a két köládát pedig elszál
lították Burgos főpiac terére dísznek; az ugyancsak megmentett csontok ma
a városházán faládában láthatók.
A dán Ogier állítólagos sírját a meaux-i Szent Faro klastrom örzötte
a francia forradalomig. Az apátság helyi krónikája szerint valamikor, még
a VIII. században, Autcharius frank főnemes temetkezett ide. Mivel nem
sokkal utóbb tűzvész és rablóellenség miatt több ízben meg kellett a rend
házat újítani, egy X I . sz.-i excerptum : a Conversio Othgerii militis m á r

Autchariusról mitsem tud, ellenben elmondja Othger-Ogier főrangú dán
bajnok klastromba való vonulását. Mellesleg Ogier-t a történelem nem
ismeri, sem Nagy Károly, sem utódai udvarában ily nevű dán hös nem sze
repelt; költött alak, csak neve emlékeztet az egykori Autchariusra, valamint
költött vagy kölcsönzött az egész róla szóló mondaanyag. A XII. század
végén már díszes mauzóleum épül a sír fölé: oldalt 8—3 életnagyságú szo
borral, melyek a geste-ek híres szereplőit: Roland-t, Oliviert, Turpint stb.
ábrázolták. 1580-ban Montaigne emlékezik róla, mint szemtanú. Az apátság
kincsei közt mutogatják neki a lovag csontjait. «A felső kar csontja, írja
róla, körülbelül oly hosszú, mint egy rendes ember egész karja; láttam két
kardját is ; ezek oly nagyok, mint a két kézre fogott pallos-szablyák szoktak
lenni, éleik erősen ki vannak csorbulva.* A templom trofaeumokkal ékesített
belsejéről s a mauzóleumról XVIII. sz.-i rajzok adnak tanulságos képet.
A templom később az 1792,-i forradalmi parancs értelmében berendezésé
vel együtt leromboltatott. (Bédier i d . m. II. 294—816.)
Guillaume d'Orange terjedelmes mondaciklusa e nagy hös örökét:
óriási fegyvereit és tetemét két helyre is koncentrálja. A Moniage Guillaume
I. fogalmazása szerint, midőn a hős elhatározta, hogy kolostorba vonul,
mielőtt még rendházat választott volna magának: Brioude-ban Szt. Julián
oltáránál letette paizsát, páncélingét, ijját, puzdráját, a két élre csiszolt kar
dot és roppant súlyú vetödárdáját. E tárgyak a Vitasandi Wilhelmi szerint
(cap. XX.) csakugyan megvoltak Brioude-ban később i s ; ezek mellé kerültek
Rainouard holmiai: többek között kettétört óriási öklelöfája. E reliquiagyüjtemény messze földön híres volt roppant méretű tárgyairól. Viszont
délen, Narbonne közelében, ahol egykor az agg remete Guillaume a vadon
ságban élt s kunyhója helyén a Saint-Guilhem du Désert kolostor keletke
zett, szintén kultusza támadt a nagyerejü hősnek. A monostor reliquiáriumában őrizték térdekalácsát, koponyája egy darabját. Teteme egykor tel
jes egészében itt nyugodott. Egy 1679-ben elrendelt exhumáláskor jegyző
könyvbe került, hogy az 1139 óta nem bolygatott sírban megtalálták a cson
tokat a jobb felsökar híjával; erről a hiányzó tagról Mabillon írja: radius
brachii Wilhelmi. insolitae magnitudinis, in scrinio ex argento deaurato
adsérvatur; ugyancsak régi languedoci leírásból Bédier idézi róla, hogy az
ötvös művű tokban őrzött kar rendkívüli nagyságával mindenkinek feltűnt.
A példákat sokasíthatnék Aimeri de Narbonne, Raoul de
Cambray, Renaud de Hontauban és más gesta hősök erek
l y é i n e k fölemlítésével, melyek szinte egy típusra mennek
vissza. K i v i l á g l i k az adatokból, hogy a kolostori templomok
nak m e g g y ö k e r e z e t t szokásuk volt profán ereklyegyűjtemények
kel berendezkedni, s azokban az ismert nevű erős bajnokok hatal
mas fegyverei közámulat t á r g y a i voltak. E profán ereklyék
sokszor emberfeletti méreteikkel mai rationalista gondolkozá
sunk szerint a pia frausnak kissé erős próbálkozásai lehettek.
Bédier maga sem tudja n é h á n y csípős célzását elfojtani, mások
szinte ((lelkiismeretlen népámításróla beszélnek. A vád, bármi
kézenfekvőnek látszik, nem jogos; sem történelmi, sem tömegpsychologiai szempontból nem igazolható. A k i állítja, feledi

a néplélek termékeinek törvényszerű evolúcióját. — Szállongó
hírek, mende-mondák általában nem alapulnak tudatos hamisí
táson. Minden átvevő továbbadáskor jóhiszeműen, tudat alatti
akaratmozzanatból változtat rajta egy-egy szemernyit. A z
apró módosulásoknak í g y végtelen sorozata támad, miközben
az egész kialakul, megérlelődik. Az ily sorozatoknak mi csu
pán utolsó tagját látjuk s hajlandók vagyunk az egészet egy
valaki szándékos hamisításának tulajdonítani; pedig mondák
szertelenségei, legendák csodái a szóbeli továbbadás sodrán
észrevétlenül öltik fel előttünk képtelennek tetsző méreteiket.
Nem hibás benne senkisem. A kitett szentereklyék, bajnokok
fegyverzete eleinte reálisak, megbízhatók voltak; amint a
hozzáfűzött legendák, mondák kolosszálissá nőttek, a mutoga
tott emléktárgyak nem feleltek meg a képzeletvárta méretek
nek, s a kolostor akaratlanul, szinte a tömeg követelő készte
tésére, kénytelen lehetett valami változtatásra. Az uniformi
zált szerzetesi életrend azután a többi testvérrendházat közel,
távol, más országokban is magával sodorta; engedni kellett,
ha szentje, patrónusa vagy porló hősei népszerűségét nem akarta
kockára tenni, ami a búcsújárók megcsökkenésével járt volna.
Egyébként a klastromlakók akkoriban szintén tömegemberek
voltak, hívőik szuggesztív hatása alatt állottak; aszketizmusukban a túlcsigázott képzelet vált úrrá leikükön, s a méret
változtatást az átszellemült, hívő lelkesedés kölcsönös lendü
lete önmagától kikövetelte. Amint azután egy helyen megtör
tént a talán nem is pia frausból, mint inkább gyermekes, naiv
lelkesedésből eredt méretváltoztatás, más rendházak sem marad
hattak el a kezdő mögött. Folklore szempontból ez az észre
vétlen folyamat mind a mondák, mind a velük kapcsolatos tár
gyak dolgában természetes evolúciónak tekintendő.
Ez emléktárgyak évszázadokig féltett kincsei a rend
házaknak; számos későbbi feljegyzés, sőt képes ábrázolás
mutatja dekoratív elrendezésüket. Hogy idővel innen sok közü
lök világi, profán helyre került át, az mindenütt erőszakos
politikai beavatkozásnak tulajdonítandó. Ellenséges beütés a
Cid-ereklyék esetében, a nagy forradalom rombolásai a fran
ciáknál, protestantizmus a németeknél, hol szintén számos a
példa kapukba kiakasztásra. (Példákat említ Ipolyi is: Magy.
Myth. 171.). Nálunk minden valószínűség szerint a török kor
szak harácsoló kincsszomja nyomán tönkrement rendházak
valamelyikéből kerülhetett Toldi hagyatékának ez a része,
amely szemükben nem volt drágaság, a budai várkapuba, még
a török alatt.
Összefoglalva már most a Toldi-mondára vonatkozó kuta
tásunk eredményeit, következő kép áll előttünk:
A magyar mondaanyag Ilosvaiban és a nép ajkán össze
függéstelen esetek sorozatából áll, legfeljebb ifjúsága, férfikora

és aggsága viselt dolgai állnak össze természetes egységekbe
a francia hősénekek tipikus formái szerint (enfances, chevalerie, moniage). Az első csoport kétségkívül Parcival-típus, végső
jelenete azonos a francia Tristan-változatokkal. Udvarnál
konyhán szolgálása és ifjúi erő versengései a Havelock-GarethRainouard mondacsaládból valók (megállapítását 1. tőlem Ethnogr.
1918. évf. 2—0.) Hegszégyenülése az özveggyel való találkán
s a vele kapcsolatos sírrablás megvan Parcival-folytatásokban
Vauchier és Gerbert trouvereknél, részint f a b l i a u b a D , melynek
nyomán Boccaccio (II. nap. 5. elb.) is dolgozott s eredete
visszamegy az 1001 éj egyik történetére, honnan mi, a történet
hőslovagi átöltöztetése után, ugyancsak francia forrásból kap
tuk (1. nálam u. ott 10 — 18.) A prágai kalandról itt láttuk,
mily közel rokona Cid párizsi hadi vállalkozásának, s kétség
kívül ez is, mint minden Cid-monda, francia kölcsönvétel.
Ehhalálra itéltetése, a lópróba és szeméten tengődő lova a
Chevalerie Ogier-ben leli mását, barátcsuhás párbaja pedig
Guillaume d'Orange Ysoré-epizódjának visszhangja. A z egész
sorozatból két jelentéktelen részlet hiányzik csupán: a bika
megfékezése, amely oly mindennapos téma, hogy a nagy erejű
bajnok tetteihez önként csatolódhatott, másik: a szakái-epizód,
melynek megfeleléseit itt nem részletezem, de nyugaton oly sűrű
e l ő f o r d u l á s ú , hogy onnan való származása kétségtelen.
íme, a mondakör minden egyes tagja egy helyre és egy
tipikus korszak költői termelésére mutat vissza!
Mindez egy utolsó nagy kérdésben csúcsosodik k i : mi
módon juthattak el e mondák hozzánk s mi volt oka, hogy
egy ugyanazon hősre ruházódtak? Ha erre is van nemcsak
megnyugtató, de döntő feleletünk, akkor a Toldi-kérdés ez irány
ban megoldottnak tekinthető. Kísértsük meg a feleletet.
Esetünkben a folklore-átszármazások rendes útját: a lassú
tovaharapódzást frank-földről hazánkig, feltevéseink közül eleve
ki kell kapcsolnunk; mondáinkat sem az egyenes úton nyu
gatról keletre közbeeső német folklóré és irodalom nem ismeri
(a chanson de geste-eknek nincs német visszhangjuk), s csak
később a Minnesängerek idején, a fejlettebb verses lovagregé
nyek műfajának korában, kerül a németség francia szellemi
hatás alá (v. ö. Gaston Paris: Hist. poét. de Cliurlemagne
129.),
sem olasz-délszláv
közvetítéssel nem jöhettek át, nyomuk itt
sem mutatható ki. Egyszerű irodalmi átvételre sem gondol
hatunk, t. i. oly módon, hogy kéziratokban kerültek volna
hozzánk, mint eleinte magam is hittem. Ellene szól az Ogiertipusú szegedi népmonda, de főkép az a szokatlan jelenség,
hogy itt több különböző eposzból vett és más-más
hősről ismert
történetek kerültek együvé, mindenhonnan kiszakított epizó
dok ruházódtak egy hősi alakra. Csak egy eshetőség marad
hátra! Olyan valakiknek kellett e mondákat hozzánk áthoz-

niok, akik odakint a francia epizódok e g y i k é t - m á s i k á t hal
lották, vagy esetleg a teljes összefüggésüket is, de emlékeikből
ezek (a Toldiban találhatók) voltak legjobban alkalmazhatók
vagy legtetszetősebbek. Egyik emezt a gesta-elemet mondta
el, másik amazt. Egyik ily m e g g y ö k e r e z e t t emlék idővel fel
idézte a másikat. A francia emlékeket ismerők bizonyára nem
is egyidőben ültették el nálunk mondáikat, hanem e g y m á s 
után hosszabb idő alatt, vagyis esetünkben tartósabb francia
hatást kell feltételeznünk.
A chanson de geste-ek otthon, hazájukban, kolostorok körül keletkeztek.
Bédier ugyan mindenkép védekezik az ellen, hogy a höseposzokat maguk
a szerzetesek költötték ; szerinte ebben semmi érdemök; a szerzők v á n d o r
jongleurök, kiknek a barátok csak a helyi keletkezésű mondaanyagot szállí
tották kolostori krónikáikból. Ez a csökönyösség láthatóan érzelmi momen
tum a jeles kutatóban, aki mint vérbeli rationalista, semmi érdemet sem akar
juttatni az egyháznak. Ezt a szándékos rövidlátást tekinti Bédier legnagyobb
fogyatkozásának Tavernier, az elmélet legalaposabb bírálója (Herrig's Archiv
131. köt. 1913. 187—212.). A Bédier szolgáltatta temérdek anyag ékes bi
zonysága annak, hogy a gesta-énekek legtöbbjét egyházi férGak írták,
ereklyéik dicsőítésére, s maga Bédier fényes dialektikával bizonyítja (a nagy
mű egész III. kötetében), hogy a gyönyörű Roland-éneknek csakugyan az a
Turoldus írástudó pap a szerzője, kinek neve az egyik kézirat (Bodleyana)
végén véletlenségből fennmaradt. De ne merüljünk részletekbe. — A gall
szellem mindig előszeretettel foglalkozott érzékcsiklandó erotikumokkal,
a nyersebb középkorban obscoenitásokkal; hírhedt fabliauikból Boccaccio is
csak a decensebbeket vette át. A fabliauk kétségkívül jongleurök, vándor
énekesek szerzeményei, mint azt nem egy ily borsos versük elején büszke
séggel emlegetik. Egyebekben jókedvű, de tanulatlan dologkerülök, kiknek
nyers előadásmódjuk miben sem emelkedik a rendes köznépi színvonal
fölé. Ha szembeállítjuk velük a gesta-eposzokat, utóbbiakban gyökeresert
más szellem tűnik szemünkbe. íróik kedvelik a klasszikus vonatkozásokat,
idézik Vergiliust, Homéroszt, Ovidiust. Műveikben érzékiségnek nyoma sincs,
nem is illenék emelkedettebb epikus stíljükhöz. Ha van valami világi vonás
bennük, úgy az a hősiesség, a hadakozás szeretete. Szerzőiket egy-egy
hatalmas kardcsapás, ámulatot keltő erőpróba extázisba hozza, felujjongnak
rá. Ez a vonás azonban nemcsak megfér akkori életberendezésükkel, hanem
annak kiegészítő része; ismeretes hadverö szerepük az uralkodók és zászlós
urak mellett az egész középkoron át. Az eposzok sűrű egyházi vonatkozásai,
a szövegek számos részlet-adata énekeseikről kizárja, hogy a gesta-költők
mások lehettek, mint szerzetes papok. Még a versek előadói is nagy
alkalmakkor: búcsújárók, fogadalmasok, asylumot kereső utazócsoportok
előtt aligha voltak jongleurök, inkább a fratres laici, egyházfi, világi cse
lédség stb. közül toborzódtak. A z eposz-éneklésre egy érdekes adat maradt
fenn csupán, s az is előadóul egyházfit emleget. (A Montage Guillaume I L
redactiójában, 1. Cloetta kiad. I. 134.)
E megállapítást igazolja a fennmaradt n a g y m e n n y i s é g ű
írott szöveg is, amely mind barátkézirás s a nagy forradalom

idején kolostorokból került elő. A Toldi-mondák hozzánk jutá
sának kérdésében e megállapításnak döntő fontosságot kell
tulajdonítanunk.
Nálunk legújabban kezdenek az egyes históriai tudo
mányágak arra a nevezetes tényre figyelmesek lenni, hogy a
magyarság kulturfejlődésében a XII. század közepétől gyöke
res változás állott be az egész vonalon. E g y m á s u t á n kiderül,
hogy a régebben feltett bizánci hatás különösen III. Béla
alatt voltakép a francia lovagkultúrába ereszti gyökérszálait.
Már előbb Szt. László ideje óta a keresztes hadak átvonulásai
nyomán francia befolyás jelei mutatkoznak. Helyesírásunk ez
időtől a tatárdulásig, sőt jóval később is francia jelzésmóddal
adja vissza beszédhangjainkat (Melich J . , Magy. Nyelv IV. 328.).
Szókincsünkbe francia kölcsön vételek kerülnek; tőlök j ö t t át
akkor: a bárd, botos, kilincs, Lajos név Loysból, lakat, mester,
t á r g y stb. elnevezés. (Melich, M. Ny. X. 385.) A hatás egy
szerre áramlik hozzánk nyugatról és keletről; itt t. i. Manuel
bizánci császár, Szt. László unokája és Béla királyunk nevelő
atyja, francia szellemet és szokásokat visz be udvarába, ö
magát «kelet lovagjanak» tekinti. Annyira a keresztesek új
műveltségének befolyása alatt áll, hogy miatta a görög udvar
ban palotaforradalom tör ki, amit a császár vaskézzel fojt el.
Az időtől, hogy Béla a magyar trónra kerül, intézményeink
ből és a kulturéletböl az eddigi g y é r olasz-német hatás kikü
szöbölődik, s helyét tiszta francia v i l á g váltja fel. Okleveleink
kiállítása a párizsi kancelláriáét másolja (Hajnal I.
Írástörté
net etc. 1921. 66.). Építészetünk román stílje ú. n. korai
(francia) csúcsíves formáknak ad helyet. Mind e jelenség
nálunk korábban lép fel, mint a közbeeső német területen,
ami nem a rendes tovaharapódzó módra, hanem közvetlen
kapcsolatra vall köztünk és a franciák között. Az udvar lég
körében mindez természetes jelenségnek mondható; királynéink
egymásután onnan valók (Kálmán felesége, III. Béla két neje,
i L Endre második felesége), kísérőik s a környezet honfitár
saikból kerül ki. Ezóta címerek, öltözék, haj és szakáiviselet,
fegyverek, k i r á l y i ünnepségek, előkelők életmódja és szokásaik
francia jelleget öltenek. A legfelsőbb rétegben ez megmarad
a tatárjárás után is s legteljesebb fényét Nagy Lajos (a Grál
királyok utolsó sarja) idejében fejti ki. — Mindez ma a főrangúak társadalmára kétségtelenül be van bizonyítva. Kérdés
azonban: a köznép alsóbb rétegeibe le tudott-e belőlük egy
némely vonás jutni*? Ismeretes az ily alászüremlések lassú
tempója, ha egyáltalán le tudnak hatolni a tömegek légköréig.
Már pedig a Toldi-mondák esetében ilyen mélyen járó hatást
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kell feltennünk, ha csak valami más közvetítő tényező, bele
helyezkedve a népi rétegbe, nem volt átültetője.
A chanson de geste-ek virágzása korában, a XII. sz. köze
pén települnek be hozzánk a francia szerzetesek nagyobb töme
gekben. Odakint félszáz évvel előbb az arisztokratikus és elvilágiasodott Szt. Benedek-rendiek mellett ezek szigorított
rendi hajtásai: a ciszterciták
és premontreiek
jelennek meg.
Elterjedésük példátlanul gyors. Saját hazájukban félszáz é v
alatt 1800 kolostoruk keletkezik, a XIII. sz. végén a külföl
dieket beleértve 6000-nél több rendházuk van. Rendesen vadont,
félreeső m a g á n y t (en désert) keresnek ki s maguk művelik
földjeiket.
Nagyobb területeket nyerve birtokul, bevonják
munkájukba a szomszédos föld népét s í g y idegenben meg kell
tanulniok munkásaik n y e l v é t . Nálunk III. B é l a ideje ó t a
jelentkeznek egyre sűrűbben.
II. (vak) Béla telepíti be a cisztercitá\naX elsőnek 1138. Topuszkóba
(Szlavónia). II. Géza 1142. Czikádoira (Báttaszék) a Heiligen-Kreuz-i filialeból
a burgundi Morimond-belicket. III. Béla 1179. Pontignyböl az egresi (Maros
partján) apátságot, ez rajt ereszt Erdélybe Kertzre 1202. és a sziavon Szent
Keresztre. 1180-ban Clairvaux-ból telepíti Zircet (Bókon); 1183-ban Troisfontaines-böl Szt-Gotthárdra hozza őket, 1184-ben Anceyböl Pilisre, 1190-ben
Pásztora: a XIII. sz. elején alapíttatnak: Pornó, Apátfalva (egykor: Bélhárorakút = Trois-fontaines en désert szószerinti fordítása), Pozsega, Bélakát stb. — A •premontreiek rendje geneppi Norbert gróf alapítása a p r é montre-i vadonságban Couci vára mellett. Kezdettől úribb rend, de grangiaikban néppel érintkezők ezek is. XII. sz. derekán jönnek be a lotharingi,
valroi-i és bari rendházakból; először a nógrádi Garábra, majd SzentKeresztre (Valkó megye), hamarosan sorban keletkeznek: a jászói, Zemplén
ben a leleszi, Várad mellett az «elöhegyi» prépostságok. A betelepülést nem
szabad invázió-szerűnek felfognunk. A z alapítás sosem tőlük indul k i ,
mindenütt a király, majd utána a főnemesség az alapító, akik kellő föld
területet biztosítanak nekik, templomot és monostort építtetnek számukra.
Ebben a birtokos nemességet nemcsak vallásos érzés vezeti. A «szürke baratok» (grisa tunica, Grisegonelle = szürke csuklyás) kitűnő füldmívelők:
östalajt törnek, mert fogadalmuk: vadonságba vonulni (nálunk ennek meg
felel a régi Bél név, 1. Bakonybél, Pélmonostor, Bélháromkút, Bélkö, Bélkút, ma Bélakút stb.), fejlett agrikultúrájuk a kertgazdaságig emelkedik:
«Közép-Európa első rendszeres farmerei» ; a környék népét megtanítják r á ,
a monostor ünnepei búcsújárásokat vonzanak oda. Bent iskola-pátereik
vannak, könyveket hoznak magukkal, ezek az ö megvasalt szekrényeik,
armariumaik féltett kincsei. Szóval életet, virágzó kultúrát teremtenek a
vadonság helyén. Ehhez járul az alapítók lelki érdeke: sírboltot biztosí
tanak maguknak és kárhozandó lelkűknek állandó könyörgő misét. Nem
csoda, ha elterjedésük példátlan gyors; a tatárjárás után ők IV. Béla leghat
hatósabb segítői a talpraállítás nehéz munkájában.
Francia nyelvük, jellegük évszázadokig fennmarad. Fegyelem és ren
delkezés dolgában függenek az otthoni atya-apátságoktól. Nagy káptalanokra

minden rendház apátja vagy perjele kiutazik, jelentést tesz, utasításokat
nyer. (Békefi R. A pilisi apátság I. 104—14.) Az első két évszázadban rendtag
csak francia születésű lehet, onnan küldöttekkel pótolják az itt elhaltakat.
-Magyar kolostoraink szakasztott másai az otthoniaknak; onnan hozott épí
tészekkel újíttatják meg tűzvész vagy ellenség pusztította monostor-temp
lomaikat. A rend ilyen marad a X V . sz. közepéig, magyarosodik erősen,
•de még Mátyás király híres egyházi szónokának is francia neve van: Temes
vári Pelbárt, A török alatt végül a rend teljesen kiszorul az országból.
(Békefi: Czikádori apáts. 80.)
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Tárgyunkra most különösen az alapítók és fenntartók
odatemetkezése tartozik szorosabban. Fejedelmek is itt szemel
nek ki örök n y u g v ó h e l y e t maguknak. Egeresen temetik el II.
Endrét és nejét, Jolántát, Gertrudot Pilisen. Egyes nemzeti
ségeknek családi sírboltjuk van a kápolnák alatt, hova összes
tagjaik külön megjelöléssel, faragott kőtáblákkal stb. helyez
tetnek el. A Katpán, Csolt és Csanád nemzetségnek a XIII.
sz. közepén n é g y monostora van, melyeken később osztozkod
nak, csak a temetkező Oroszlános marad közös. Mindezek alapján
szinte bizonyos, hogy a XIII. és köv. században oly sűrűn sze
replő, előkelő Toldi-családnak is volt kolostori kegyurasága és
állandó sírboltja. Hogy hol volt, nem tudható; vagy hiszünk
Ilosvainak, aki szerint «ott» (Miklós halála helyén, Nagyfalu
ban) láthatók agyakoponyája, nagy öklelőfája, tehát helyben
volt valami klastromi kegyurasága, vagy talán a legközelebbi
híresebb, nagyobb apátság, a marosmenti Egres, fogadta tetemeit
kriptájába.
Toldi Miklós az egykorú oklevelek tanúsága szerint kiváló
alakja volt korának; pozsonyi várispán,
király bizalmasa,
előkelő család sarja (1. Szilády Á . id. kiad. 39 — 43.). Mindez
elég alkalom volt arra, hogy a francia barátok, kiknél haló
porait elhelyezték, otthon látott szokásuk szerint megszerezzék
fegyverzetét, öklelőfáját, e g y é b vitézi hagyatékát. E közszem
lére kitett emléktárgyak a hívők kíváncsiságát felcsigázva,
j u t t a t h a t t á k pátereik eszébe az otthoni nagyerejű bajnokokat
s a tetteikről szóló hősénekeket. Esetünkben sem kell szük
ségkép «kegyes csalast» feltennünk. E l é g volt eleinte annyi,
hogy az idetelepült barát hívői előtt mint ugyanilyen nagy
vitézről emlékezett meg Ogier-ről, Guillaume d'Orange-ról, akik
nek épúgy ki van függesztve fegyverzetük a meaux-i és
brioudi templomokban, s akik ilyen meg ilyen pogányverők
voltak. A hívők emlékében megragadt történeteket mások is
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Ilyen pld. Vilars de Honcourt építész, aki 1244.-Í vázlatkönyvében
megörökíti az apátfalvi templom alaprajzát s mellé jegyzi: «Küldettem
magyar földre, mikor ezt rajzoltam s ezért szeretem nagyon.» L . Album de
Villard de Honnecourt, architect du XIII. siecle. Publ. par B. A . Lassus
1858. XVII. 1.
Pauler: A m. nemz. tört. az Árpádok alatt. I. 469. és 573.
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hallani akarták, el kellett a szép hősi históriákat ismételgetni;
a közönség szétvitte s belekerültek az élőszóval továbbadás
sodrába. Ennek folyamán észrevétlen, szándéktalan módosulások
állottak elő, legelőbb azok, melyek a sosem hallott nevű idegen
hősök helyébe magát Toldit tették meg az esetek hősének.
Az évenkint megtérő búcsúsok idők multán már azt kíván
hatták páterüktől, mesélje el nekik Toldi «szigeti párbaját,))
vagy barátcsuhás mérkőzését a jött-ment olasszal, s i. t. A
monda ezzel át volt téve hazai talajba s az első i l y e t é n honos
ságot nyert kalandokhoz fűződött lassankint a többi, tél-túl
kikapkodva különböző frankhoni hősök viselt dolgaiból.
Még egy feltűnő jelenségről kell itt végül megemlékez
nünk. Toldi mondáinknak históriai alapjuk a kifejtettek szerint
nincsen — hogyan keveredhetett mégis Ilosvai előadásába néhány
pontos adat, évszám, családi vonatkozás? Miklós szerinte 1320-ban
született Nagyfaluban, Velenczei K á r o l y (Róbert) uralkodása
alatt, elhalt apja Lőrinc volt, az öregebbik fiú Toldi G y ö r g y ,
aki Károly király fiát szolgálta vala B u d á n ; mikor G y ö r g y
megházasodik, Miklós húsz éves stb. Ennek magyarázatául is
Bédier-t idézhetjük. « A chanson de geste-ek telve vannak his
tóriai képtelenségekkel; korok és nevek összecseréltetnek,
ugyanegy alak százfelé szerepel, húszfelé elesik a csatában,
vagy baráttá lesz, megbízható részlet azonban mindenütt az
illető kolostor vagy templom alapítási éve, a hős személyi adatai,
mikor élt, hol van eltemetve.» (Id. m. IV. 9.) Ezek t. i. a sír
feliratokon vannak megörökítve s mindenütt vagy a höseposz
elején, vagy végén vannak a szövegbe illesztve. Ez felidézi
végül még azt a kérdést is, vajon a Toldira ruházott francia
mondákból keletkezett-e itthon, magyar nyelven hasonló verses
hősének ? Vagy a rendház szerzetesei tovább is prózában, prédi
kációkba fonva vagy külön ereklye magyarázatokul mesélgették
az általuk ismert mondaanyagot ? Eddig azt láttuk, hogy Toldi
emlékeink teljes hasonmásai a chanson de geste-eknek. Képzel
hető-e, hogy a francia barátok nálunk ép az utolsó tömeg
vonzó lépést: a versbeöntést hanyagolták volna el, mikor hiva
tásuk szerint magyarul teljesen meg kellett tanulniok s í g y
az énekformába írásnak mi akadálya sem volt? Azt hiszem,
Ilosvai előbb említett adatai, melyek verse elején találhatók,
annak az egykori versbe foglalásnak emlékei, ahol a barátok
a sírfelírat adatait épúgy felhasználták captatio benevolentiaenek, mint hazájukban a gesta-eposzok szövegében látták.
Majdnem bizonyosra vehetjük tehát, hogy egykor, még a X I V .
sz. folyamán keletkezett Toldiról krónikás hősének, vagy külön
hősénekek (a frankhoniak kialakulásának megfelelően), amelyek
vagy elkallódhattak, vagy átíródtak prózai kivonatba, s Ilosvai
innen meríthette anyagát. Jámbor énekszerzőnk tanúvallomá
sában nincs mit kételkednünk, s ha azt mondja: «Több dolgai
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között jó Tholdi Miklósnak még ifjú voltáról ilyeneket
írnak...»
akkor bizonyára írott forrás állott előtte; de viszont az eredeti
régi ének semmiesetre, mert máshol nem nyilatkoznék í g y :
a Az énekszerzők is feledkeztek d o l g o k b a n . . . » t. i . tudomása
szerint elhanyagolták, nem énekelték meg Toldi tetteit.
Mindent összevéve tehát kutatásaink végeredményeképen
megállapíthatjuk, hogy nagy általánosságban Karácsonyi János
sejtése igaznak bizonyult. Összevetéseinkből u. i . kitűnt:
1. hogy Toldi-mondánk
minden részlete XII. századi
francia
hősénekek
(chanson de geste-ek) epizódjainak
másai,
visszhangjai;
2. e francia
hősmondáknak
áthozatalát
és az egykor
(1320—
?) élt Toldi Miklósra
ruházását
a nálunk
alapított
francia
szer
zetes rendek egyikének
kell
tulajdonítanunk;
3. fel kell tennünk, hogy ez egy alak (Toldi Miklós)
köré
csoportosított
monda-epizódokat
még a XIV. század
vége
körül
ugyané
rendnek
egyik Toldi hamvait őrző monostorában
magyar
chanson le geste-be foglalták, s ennek késői monda törmelékei
jutottak
Ilosvai tudomására
és jutottak
a nép közé is, mint folklóré
emlék
hagyományok.

Ami pedig befejezőül azt az érzelmi momentumot illeti,
amely bizonyos lenangoltságban nyilvánul, amint nemzeti
hagyománykincsünk egyik-másik darabja eredetére nézve idegen
terméknek bizonyul, s talán jelen esetben is ott borong egyegy laikus olvasó magyar kedélye mélyén, erre az a rövid
válaszunk: tudományos kutatás sosem alkudhatik meg bármi
tiszteletreméltó érzékenységgel, annak útja egy — az igazság
keresése és felderítése! De ugyanez az igazság meg kell, hogy
nyugtassa a sajnálkozókat, midőn azt is kimutatja, hogy aki
ilyenkor veszteségre gondol, voltakép alaposan téved: Toldi
mondánk magj'ar volta ez itt kifejtett eredményekkel mit sem
vesztett. Hogy példákkal szolgáljunk: amint egyetlen nép sem
tekinti idegenből vett, de meghonosodott szavait másnak, mint
nyelvkincsébe tartozónak; amint a legtöbb népeposz mondai
anyaga voltakép nemzetközi tulajdon, s m é g sem jut eszébe
senkinek a költői termék birtokjogát ama néptől megtagadni,
melynek nyelvén művészi formát öltött; amint a Shakespearedarabok legtöbbjét idegenből vett t á r g y a miatt az angol iro
dalom pantheonjából száműzni senkisem fogja: épúgy a mi
Toldi-történeteink is idegen magból bár, de hazai földben vertek
gyökeret, évszázadokon keresztül itt idomultak át a magyarság
ideológiája szerint s itt öltöttek kétszer is költői alakot, má
sodszor különösen egy nagy poétánk utolérhetetlen mester
művében — ez alapon teljes joggal tekinthetjük ezután is ma
gyar mondának, tulajdonunknak!
SOLYMOSSY SÁNDOR.

