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FRISTEE JOHANNES.1)

XVI. századbeli irodalmunk egyik szerény termékét vezetik e- 
sorok az olvasó elé, egyikét a kor krónikáinak, mely ép úgy, m in t 
legtöbb társa, művészi élvezetet vajmi keveset nyújt a vele foglal
kozónak, de tanulságot eleget arra nézve, hogy a reá fordított 
munkát ne tartsuk időpazarlásnak.

Minthogy e krónika a középkorbeli mondakörök egyik leg
nevezetesebb, europaszerte századokon át terjedt és módosúlt tag já t 
ülteti át irodalmunkba, jónak tartom ez utóbbit a legújabb k u ta 
tások alapján fejlődése főbb mozzanatain át kisérve ism ertetni, 
hogy ezzel némi általános tájékozást nyújtsak krónikánk viszo
nyára nézve a monda fejlődésének illető stádiumaival szemben. 
Munkám e része természetesen nem önálló.

A «János pap» monda szálai, mint a legtöbb mondáé, tö rté 
neti eseményhez fttzvék. A történetírók ide vonatkozó adatainak 
ügyes combinatiójával először Oppert Gusztáv,2) majd alaposabban 
Zarncke Frigyes 8) mutatták ki, hogy e monda kiinduló pontja a z  
a véres győzelem, melyet 1141 sept. 9-én a keletről előnyomúló 
chinai Yeliutase, a karakhatai birodalom alapítója és első gur-

1) «Cronica inellyben meg irattatic Prister Johannis, Az az, A nagy 
János Pap Czaszárnak igen nagy Czaszári birodalma, ki Indiaban bir igen  
nagy böw főiden.»

Ajánlása a versfejekben: «Spectaabili ac Magnifico domino Ste- 
phano de Bátor Principi liegni Treussiavauie vita et viktooria ac rerum 
felécivm prosperos eventvs precattvr Valkai András e.»

Végső verse: Ezer, ötszázban es hetueu háromban.
Nemes Kalotaszeg tartományban 
Aki ira versül Istoríaban,
Nem vala szűve ackoron bánatban.

Laus Deo: Finis.

Kilencz levelen czímlap nélkül, mert Valkai más két krónikáját követi 
egy kötetben. A kötet, czímlapjáii az első krónika czíinét viseli. Nyomták 
Oolosvarot 1.5,73 esztendőbe. 4-r. A—M =  12 iv =  48 számozatlan lev. 
(utolsó levele üres.) Krónikánk terjed Ka—Ms,

a) Dr. (Justav Oppert. «Der Presbyter Johannes in dér Sage und 
Geschiclite.** 2. kiadás lierlin, 1870.

3) Friedrich Zarncke. «Der Priester Johanne-;.* 1-ső értekezés Lipcse,
1K71I. 2-ik ért. U. o. 1N70.
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khanja, nyert a perzsák hatalmas uralkodója, a seldsukida Sandsar 
fölött. Kevés évvel ez esemény után 1144-ben a pápai udvarnál 
időző Freisingi Ottó már azt a hírt hallja az ép akkor ott követ
ségben járt gabulai püspöktől (Gabula =  Gebal Antiochiában), 
hogy nem sok évvel ezelőtt bizonyos Johannes, ki Perzsián és Arme- 
nián túl lakik, király és pap s népével együtt nestorianus, a per
zsák és médek királyait megtámadta. A harcz 3 napig tartott s e 
•Presbyter Johannes» — mert így nevezik őt — a perzsákat megsza- 
lasztva győztes maradt. Beszélt arról is a gabulai püspök, hogy ez 
említett Johannes a jeruzsálemi keresztényeknek is segítségére 
akart jönni, de a Tigrisen nem tudván átvezetni seregét, északnak 
fordúlt, hogy annak befagyását megvárja, mi azonban több év múlva 
sem következvén be, vi’sszafordúlt seregével.

Ez volt az első hír, mely János pap nevét Európában forga
lomba hozta s láthatjuk, hogy adatai már is mennyire a monda 
világába viszik át a történelmi eseményt. Lehet, hogy ez a Yeliutase 
•csakugyan megkeresztelkedett s a nestorianusok ezzel dicsekedtek, 
de e föltevés nem is szükséges annak kimagyarázására, miért lát
tak benne félig-meddig hitsorsost a jeruzsálemi keresztények. Akko
riban általánosan elterjedt nézet volt, hogy az Ázsia keleti részében 
tényleg lakó keresztények nagyobbrészt nestorianusok s a keresz
ténység képzelete a közös ellenség, a mohámmedánok e legyőzőjét 
vajmi hamar kereszténynyé, még pedig ama nézetnek megfelelően, 
nestorianussá alakíthatta át. Innen a presbyterig csak egy lépés 
volt hátra. Valószínűleg tudomással bírtak róla a kisázsiai keresz
tények, hogy messze keleten a templomok s alkalmazott lelkészek 
gyér volta miatt az egyházi szentség birtoklása nem oly kevés 
egyénre szorítkozott, mint nyugaton, úgy hogy gyakran egy-egy 
nép minden férfi tagja részesült benne. Lett tehát a fejedelemből 
presbyter s nemsokára új nevet is kapott a magáé helyett. Ezen 
nincs mit csudálkoznunk. Tudva, hogy a sz. írás s általában a 
nyugat kiválóbb neveit mily gyakran vitték át a középkorban ke
let szereplő egyéniségeire, megleltük e metamorphosis kulcsát is. 
így lett később Dsingiszkanból rex Dávid, a babyloni sultánból 
Lajos keresztes hadjáratában Kelemen stb.

Különben a győztes chinaira építeni természetesen nem lehe
tett. — Neki semmiféle érdekközössége a keresztényekkel nem 
volt, czéljai egészen más irányba terelték s a halál korán véget vet
vén életének, a várt szabadító képe mindinkább homályosodott,
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tűnni kezdett, hogy helyét a mondában egy hatalmas, a ke le ti 
pompa mesés fényétől övezett uralkodó typikus alakja váltsa fe l, 
mire már utalt a gabulai püspök értesítésének vége is, mely sze
rint a presbyter nagy hatalmú, gazdag fejedelem, kinek k irály i 
pálczája is csupa smaragdból van. Ugyanez időben érte el fejlődé
sének tetőpontját a Sándor-monda. — A kelet és nyugat e n a g y  
közvetítőjét s minden lovagi erények hősét Európában s Ázsiában 
egyformán bámúlták s ily körülmények között természetes, hogy a  
régibb világhódító, a perzsák és médek első leigázójának csudála
tos tettei új társára szálltak örökül s a monda János papra, In d ia  
királyára is kezdte átvinni a kedvelt hőse s ennek hatalmáról szóló 
mesés vonásokat. A monda fejlődésének csak ezen a fokán jöhete tt 
és jött létre az a János papnak tulajdonított, de koholt levél, m ely  
a XII. század közepén Comnenus Emanuel, Barbarossa Frigyes s 
egyéb európai fejedelmek udvarait bejárta. Ez az irat egészen a  
mondában kifejtett nézetek alapján áll s első tekintetre meggyőzheti 
a hozzáértőt, hogy János pap, illetőleg a történeti személy, kit úgy 
neveztek, nem írhatta. Dicsekvő hangú leírásai, melyekben az  
állítólagos János pap nagy hatalmát akarja az illető európai u ra l
kodókkal megismertetni, úgy látszik, külömböző mondái forrásokra 
8 főleg a Sándor-mondára vezethetők vissza, mely kérdést azonban 
eddig tisztázni nem lehetett, mert az interpolatiok az eredeti szöveg
től elválasztva nem voltak.

A monda fejlődésének első foka, az, melyet a XII. században 
ért el, ebben a levélben tetőzik. Roppant elterjedését s keletét 
későbbi századokban is, mutatják a tartalmát folyton bővítő inter - 
polatiók, számos kézirata, (Zarncke96-otszámláiéi) utánnyomásai 
még a XVI. századból is s végül lefordítása, illetőleg átdolgozása 
különböző nyelvekre. Ez utóbbiak közül bennünket magyarokat 
különösen egyik német verses textus érdekel, az, melyet egy heidel- 
bergi XVI. századbeli papirkézirat tartott fenn, és pedig leköti 
figyelmünket azon körülménynél fogva, hogy az átdolgozó, ki ma
gát munkája végén «Oswald dér Schreiber#-nek nevezi, Magyaror
szágon tartózkodott, midőn müvét végezte. Grimm szerint az 1400 
év körül, Zarncke véleménye szerint ]lehet, hogy a XIV. sz. közupe 
táján. Erre vonatkozó sorai Oswaldnak így hangzanak : (Z.i. m. I. 
^02. 1.)

•Tugent ere vud manheit
nocli (?) miit noch gerechtekeit

Digitized by LjOOQ Le



PRISTER JOHANNES. 535

gewaltigkeit vnd schon 
in Yngerland drúge die kron.

In siner stat zu Konigsperck 
han ich vollbracht dis werck.

A presbyter-levél általános elterjedettségének a középkorban 
érdekes nyomát mutatja a XIII. b z . elejéről Wolfram v. Eschenbach 
nagy eposa, a Parzival is. Ebben ugyanis Feirefiznek neje Bepanse 
Indiában fiat szül, kit Jánosnak keresztelnek, s a költő szerint ez 
idő óta mindig úgy hívják India királyait. Amaz első János volt 
az, ki országaiban a keresztény vallást elterjesztette. — így lesz 
Wolfram képzeletében János papból Gahmuret unokája, Parzival 
unokaöccse.

A monda fejlődése azonban a presbyterlevélnél nem állapo
dott meg. A népképzelet egyszer hatalmába ejtette annak elemeit 
s teremtő ereje a XIII. sz. első felében újabb átalakítást vitt rajta  
végbe. E változásnak ismét történelmi tények szolgáltak kiinduló 
pontúi. Vitry Jakab 1216-ban Ptolemaisba érkezett, hogy ott 
jutalmúl az érdemekért, melyeket mint a kereszt lángbuzgalmú 
hirdetője szerzett, a püspöki méltóságot átvegye. A nagy tevékeny
ségű férfiú első teendői közzé tartozott körülnézni, honnan várható 
segély a keresztesek részére s tekintete a kelet felé fordúlt, hol az 
ő véleménye szerint is tömérdek kereszténynek kellett élni s hova az 
akkori felfogás János pap országát helyezte. Bár ez a segítség vára
tott magára, Jakab egy ideig mégis abban az illusióban ringathatta 
magát, hogy reményei teljesedésbe mennek. Midőn ugyanis a  
keresztesek 1218-ban látva, hogy Syriában sikert nem aratnak, 
Egyptomba tették át hadjárataik színhelyét s a következő évben el 
is foglalták Damiettet, e szerencsés haditény nem sokat változtatott 
magának a keresztes.seregnek szomorú helyzetén s bátorságot csak 
a II. Frigyes császár által igért segítség reménye öntött beléjük. 
Ekkor, 1221 tavaszán kezd egyszerre terjedni a hír, hogy keletről 
egy hatalmas uralkodó seregei indúltak el hátba fogni a saraceno- 
kát, a perzsákat már le is verték s nincsenek messze Bagdadtól.

Látjuk, hogy a helyzet nagyon hasonló ahhoz, mely az előző ' 
század közepe felé oly nagy befolyást gyakorolt a monda keletke
zésére s valóban, az eszmék hasonló társulása most is hasonló 
irányt ad a továbbfejlődésnek. A vélt szövetsógestárs megint
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kereszténynyé lesz, India királya, utóda az előbbinek s önkényes 
kereszténységében Dávid nevet kap. Képzelhető, mily nagy volt 
a kereszténység csalódása, mikor e Dávid királyban később a félel
mes Dsingiszkant, a mongol hordák vezérét ismerik meg. Külön
ben itt meg kell jegyeznünk, hogy a monda az újonnan feltűnt Dá
vid királyt János paphoz nem csak az előbb említett vonaikozás- 
ban (mint utódát) tünteti fel. Először is a dédunokából fia válik, 
de a népképzeletnek még ez sem elég; lassankint typikus megfele
lőnek veszi a János pap nevet, s mint ilyet egyenesen átviszi Dávid 
királyra, úgy hogy lesz belőle: «rex Dávid, qui vulgo presbyter 
Johannes appellatur.o Mikor a mongolok Oroszországba először 
betörnek, a bennük helyezett reményt kezdi kétkedés felváltani s 
visszavonúlások után úgy innét, mint Perzsiából hazájukba, a hely
zettel mindenki tisztában volt. A mongolokat keresztényeknek 
nyilvánítani többé nem lehetett s érdekes látni, mily fordulatot 
vesz e ponton a mondát alkotó, egyre munkás képzelet, mely egy
szer megkedvelt eszméiről lemondani sehogy sem akar. Először 
Albericus, augustinus szerzetes krónikájában (írta 1232— 1252) 
találkozunk az új felfogással, a mint a mongolok neve 1237-iki betö
résük óta Oroszországba a nyugatra nézve ismét félelmessé kezd 
válni. A mongolok nem keresztények — így szólt a legújabb válto
zat — urok nem János pap. így volt hübérurokat hittak, ki alól 
függetlenítették magukat s győztes vezérük ennek nevét vette föl. 
A dolog ilyetén variálása Vincentius Bellovacensisnél (Speculum 
históriaié 1253) azzal az adattal bővül, hogy János pap, illetőleg 
Dávid király leányát Dsingiszkán eljegyzi. Lehet, hogy ennek alapja 
is történeti esemény, mert Dsingiszkán egyébkor is eljegyzi magá
nak egy-egy legyőzött ellenfele leányát, de a történelem nem tud 
róla semmit, hogy valaha keresztény felesége is lett volna.

Az ekként kialakúit monda azután egyhamar újabb medret 
nem ás magának. A XIII. század folyamán sőt a XlV-ik közepéig 
Ázsiában megfordúlt különböző európai missiók, követségek, 
utazók tudósításai nagyobbára e körben mozognak, erre az alap- 
thémára írnak változatokat, míg aztán az úti regény és legenda 
hatalmába nem keríti a monda szálait, hogy azokat kénye-kedve 
szerint bonyolítsa s a legcsudásabb szövevények szemkápráztató 
alakzataival gyönyörködtesse közönségét. Az úti regények e korá
ból való az érintkezés első pontja, mely magyar krónikánkat 
János pap mondájához fűzi. Valkai András maga, munkája vége
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felé, annak 135. versezakában következő forrásait nevezi m ega 
krónikának: (az idézeteket mai helyesírással adom.)

•Amint Mande Villái János írta,
Joviu8 Pál püspök mint magyarázta 
Azokat olvastam ez vers folyásra 
India állapotja írására.*

Tehát Mande Villái János, azaz John Maundeville, az angol 
lovag, ki saját állítása szerint 1322— 1355 tartózkodott a keleten 
s onnan visszatérve szerzé útleírását 1355/56-ban. Főforrása a 
presbyter-levél volt, melyet képzelete tarka-barka termékeivel 
bővített.s müve épen e mesés leírásai miatt csak hamar egyik 
legkedveltebb olvasmánya lett a nyugatnak. Jóformán valamennyi 
nyugat-európai nyelvre lefordították s számtalan kézirat-, meg 
nyomtatványban terjedt el egész a XVI. századig, sőt népkönyv 
alakjában napjainkig. Zarncke (i. m. II. 129. 1.) valószínűvé teszi, 
hogy művét eredetileg franczia nyelven írta s csak ebből fordították 
le latinra és angolra. Az angol szöveg pontos fordítása a francziának, 
a latinbúi úgy látszik, kétféle fordítás volt, legalább a Németország
ban hozzáférhető kéziratok- és nyomtatványoknak nem igen illik 
egyikére sem, mit az angol szöveg első kiadója mond, hogy t. i. a 
latin is egyezik ez utóbbival. A Németországban ismert latin versio 
lényegesen eltér a franczia és angol szövegtől, főleg berendezésében. 
Itt történik említés dániai Ogierről és kalandjairól is, mi az erede
tiben szintén hiányzik. Még a német fordításokról kell megemlékez
nünk, mielőtt magyar krónikánk közvetlen forrását megállapítanék. 
Toldy ugyanis úgy gyanítja, hojíy Valkai a Priester Johannes 
mondáját német eredeti után ültette át hozzánk.*) E német eredeti 
a mondottak után nem lehetne más, mint Maundeville német 
fordítása. Ilyen kettő van a XV. század elejéről; az egyik Velser 
Mihálytól 1414-ből, a másik Diemeringi Ottó metzi kanonoktól. 
Mindkettő többször lenyomatott, sőt az utóbbi népkönyvvé is lett. 
Velser fordítása meglehetős pontosan ragaszkodik a franczia szö
veghez, társáé e mellett már a latint is felhasználja 8 általában 
nagy szabadsággal jár el. Csak abban nem értekegyet Zarnckevel, 
hogy e német átdolgozás tovább fejleszti a mondát, a mennyiben

*) Toldy Ferenc/. A magyar költészet története. 2. jav. kiad. Pest, 
1867. 121. 1.
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János papot Ogier rokonává teszi. E rokonság, bár nem oly szaba
tosan meghatározva, mint Ottónál, megvan már a latin textusban 
i s : «XLI. 5. Circa annum ab incarnatione domini octingentesimum 
dux Ogerus de Danamarchia cum quindecim cognationis suae
baronibu8........ transivit m are . . .»  és «6. Eratque inter barones
unus denominatus Johannes . . .» (Z. i. m. II. 141. 1.)

Már most a magyar krónika szövegére térve, mindenek előtt 
fel kell említenünk, hogy Ogier herczeg itt is szerepet játszik s így 
az összehasonlításból eleve kell kizárnunk a franczia eredetit, 
angol fordítását, az Angliában lappangó latin szöveget s Velserét, 
mint a melyek Ogierről nem tudnak. E szerint itt csak a meglévő 
latin versio és Diemeringi Ottó német átdolgozása jöhetnek tekin
tetbe. Első pillantásra a magyar krónika czímbeli «Prister Johan
nes «-e a némettel való egybevetést tüntetné fel ajánlatosnak s ez 
vezette félre^Toldyt is, de néhány párhuzamos hely összeállítása 
szövegeinkből az ellenkezőről fog meggyőzni bennünket.

V alkai: (7. verssz.)
• A Christus születésének utánna 
Mikor írnak vala az jó nyulczszázban 
Ogerus herczeg Danamarkában 
Atyafiaival lón jó szándékban*.

A la tin  M aundeville: XLI. 5. «Circa annum ab incarna
tione domini octingentesimum dux Ogerus de Danamarchia . . . »  
(Z. II. 141.)

Diemeringi Ottó: «23........  Únnd da mán czalte von gotis
geborte acht hundert jár mind sechezen jár, do czog Ogier von 
Dennemarken in dy land . . .» (Z. II. 151.)

Itt a nevek és évszám vallomása szerint kell a latint tartanunk 
Valkai forrásának. Továbbá:

Valkai: (0. verssz.)#
■János, a frisiai király fia 
Kinek Gondeboriff vala az atyja*.

Latin  M aundeville: «XLI. 6. Eratque inter barones unus, 
denominatus Johannes, filius Gondebuef, regis F risonum ...»  
(Z. II. 141.)

Diemeringi Ottó : «24. Unnd under synem nefin was eyner, 
synes ohemen sori, Konig Godeboles von Frysen . . .» (Z. II. 151.)

Hogy János pap Ogiemek unokaöccse, tehát a szorosabban
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meghatározott rokonság sem a magyar, sem a latinban nincs meg. 
Abban is egyezik a két utóbbi, hogy Ogerusnak 15 atyafiát emlí
tik, míg a német általánosságban «syne frunde unnd magén*-ről 
beszél. Feltűnő továbbá a megegyezés azon a helyen, hol János, 
pap utazása módjáról van szó. Ilyenkor Valkai szerint:

(47. verssz.) . .  . . «Egy hadat többi előtt indította.

(48. verssz.) Csoda drága dolgot azok viseltek 
Egy nagy öreg tálat felemeltetett,
Abba sok drágaságok helyheztettek,
Arany, ezüst, sok szép drága kövek.

(49. verssz.) íme a császárhoz közel más hadban 
Puszta keresztfa volt felállatásban. . .

(50. verssz.) . . .  Harmad helyre még más dolgot szörzettók,
Egy tiszta arany tálat fen viselték,
Melyet fekete földdel megtölteték . . .»

Latin  te x tu s :  «XLII. 10. Praecedit enim eum in spatio cir- 
citer XVIII. passuum discus onustus velut omni genere precioso- 
rum vasorum auri, argenti, gemmarum . . . .  illumque discum sub- 
sequitur propinquius imperatori ad spatium sex passuum alta
crux lignea ........dehinc ad sex passuum spatium succedit discus
aureus terra nigerrima plenus.» (C. II. 144.)

Ez a hármas tagolása a menetnek a németben egészen mel
lőzve v an :

Diemeringi O ttó : «19. Únnd so her andirswo hene fért an 
kryg, so furet mán em nicht wenn eyn krütze vor, das ist holzerin 
. . .  únnd lest auch alleczeyt vor em tragen eyne guldin schussel 
vol erdin . . .» (Z. II. 150.)

E szembeszökő egyezések Valkai és a latin között végig vonul
nak az egész szövegen s különösen döntő azon körülmény, hogy 
az események elbeszélésében a némettel szemben egészen elütő s 
egymásközt meglehetősen egyező sorrendet követnek. így az Oge- 
m sra vonatkozó adatok mind a kettőben megelőzik a János pap 
udvari életét leíró részleteket, a németben fordítva. Ezek után nem 
lehetünk kétségben arra nézve, hogy V. krónikája ide vonatkozó 
részleteinek forrása valóban Maundeville latin szövege s csak azt 
jegyezzük meg, hogy a magyar krónika nem egyszerű fordítása, 
hanem szabad átdolgozása eredetijének.
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Mosfc még csak az a kérdés merül fel, hogy e latin szöveg 
variansai közzül melyiket használta krónikásunk? Maradt reánk  
belőle egy papir kézirat a XV. század elejéről, egy XV. század
beli nyomtatvány czím nélkül, s ugyancsak egy XV. századbeli 
nyom tatvány: «Johannis de MontevilJa Itinerarius.* Ez utolsó
ban János pap atyja a magyarnak megfelelőleg Gondeboriph 
nevet visel, míg a másik nyomtatványban Gondebuef, a kézirat - 
bán meg Gondebur áll. (A németben, mint láttuk Godebol.) 
E szerint valószínű, hogy Valkai forrása a második, Zarncke 
által 6>vel jelzett nyomtatvány volt. Hogy jutott V. króni
kájának élére a «Prister Johannes*, tehát német elnevezés, 
nem tudom. Erre nézve vagy azt kell feltennünk, hogy az 
esetleg tán Németországon járt Valkainál az ott gyakran ballott 
Priester Johannes név egyszerűen reminiscentia, vagy a «nagy 
ferdítő# Heltainak keze nyomát kell a dologban látnunk, kinél a  
könyvet nyomták s ki német ember létére, a monda nagyon 
elterjedt német változatával alkalmasint úgy is ismerős lévén, a  
presbyterből, annak kaptájára könnyen «prister *-t csinálhatott. 
Keze nyoma egyébb csekélységekben is meglátszik a krónika szö
vegén. Végre hátra van a harmadik föltevés, hogy t. i. Maundeville 
latin szövege tán szintén ért egy német fordítást; minthogy azonban 
ilyet ma nem ismerünk, e föltevés, mint pusztán ilyen, eddigi vizs
gálatunk eredményét nem dönti meg.

Gzikkem végén összeállítottam a magyar krónika és forrásai 
megfelelő helyeit s e lajstromból láthatja az olvasó, hogy Maunde
ville csupán a krónika bevezető részének szolgált forrásúi, a töb
bit, leszámítva mindenünnen saját, jelentéktelen mennyiségű bő
vítményeit a már említett Joviusból vette. E részben a monda fej
lődésének egy még újabb fokozatával állunk szemközt. A középkor 
zavaros földrajzi fogalmai ugyanis lehetővé tették, hogy János 
pap mondái országa Ázsiából idővel Afrika keleti partjaira vándo
roljon át s a népképzelet ott keresse a folyton emlékezetében 
élő János papjának alakját. — Már Joh. de Piano Carpini a János 
pap birodalmával szomszédos országot Kis Indiának, s lakosait 
szerecseneknek vagy aethiopoknak nevezi. Marco Polo pedig útleírá
sában Abasciáról (Abyssinia) azt mondja, hogy nagy ország s 
közép vagy másod Indiának is nevezik, királya meg keresz
tény. Bár maguk Plán Carpin és Marco Polo a presbytert 
ázsiai fejedelemnek tartották, mégis efféle tudósításaik segítettek

540 BINDER JENŐ.

Digitized by LjOOQ le



PRISTER JOHANNES.

elterjeszteni azt a nézetet, hogy János pap az afrikai Aethiopia 
uralkodója. Jordanus, a columbiai püspök már egyenesen Aethiopia 
királyának nevezi Jáuos papot és Aethiopia alatt az afrikai orszá
got érti, hol csakugyan keresztény fejedelem uralkodott. (Oppert, 
i. m. 6. 1.) Az érdeklődés e távol keresztény ország iránt különösen 
a portugáloknál, e kiválóan hajós népnél volt eleven. A nagy tengeri 
utakra, melyek a Jóreménység fokának, majd a Kelet-Indiába vezeti 
útnak felfedezéséhez vezettek, kereskedelmi érdekeik mellett rész- 
ban azzal a szándékkal indúltak a lusitánok, hogy a sokat emlege
tett János papot feltalálják. Képzelhető örömük, mikor régtől ápolt 
hitüknek megfelelően az abyssin fensíkon egy századok óta fennálló 
keresztény (persze nestorianus) fejedelemségre bukkannak, melynek 
császárját hozzá véletlenül épen Dávidnak hívják! (lásd fennebb.) 
Covilham Péter volt az első 1490-ben, ki az abyssin császár v. 
negus székhelyét, mely akkoriban Shoa volt, elérte s itt kieszközölte, 
hogy a kereskedelmi összeköttetés létesítése czéljából abyssin 
követ menjen Portugalliába. Ez a követség itt nagy feltűnést 
keltett 8 nemsokára viszonozták is Portugállia részéről. 1520-ban 
érkezett Massovahba a portugall követség, melynek tagjai Abys- 
sinia földrajzát s történetét illető oly fontos adatokat hagytak 
reánk leírásaikban. E leírások közt nevezetes helyet fogjál el Fr. 
Alvaresnek, a missio káplánjának emlékirata, mely Joviusnak, ma
gyar krónikánk második forrásának szolgál forrásaúl. *) Jovius 
szóban forgó műve: «Historiarum sui temporis ab anno 1494 
ad annum 1547 libri XLV.» Első kiadása megjelent Florenczben 
1550-ben. Előttem velenczei kiadása van 1566-ból. Ismerem to
vábbá az 1561. lyoni, és az 1567. baseli kiadást. A János papot illető 
fejezetben mind egyezik egymással. E munka 34-ik könyvéből 
dolgozta át Valkai a Károly császár Barbarossa elleni hadjáratá
nak krónikáját, a 33-ból Hariadenus históriáját, melyek a Pristert 
megelőzik. Ezeknél az átdolgozó a könyvek számát is megnevezi, 
melyekből merített, a Pristerről csak általánosságban mondja, hogy 
Joviust is használta, a 18. könyv megnevezése nélkül, melyben a 
János papra (itt Preteian) vonatkozó túdósitás található. Az egész 
egy folytában terjed a 155. levél III. hasábja közepétől a 157. 
levél I. hasábja végéig s ehhez csatlakozik egy töredék a 158. lev.

*) Lásd: Jovius. Hist. sui temp. lib. XVIII. Alvarest hibásan Petrus- 
nak mondja Franciscns helyett.
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I. has., hol Pr. legidősebb fiának haláláról van szó a Selanus elleni 
háborúban.

Jovius leírásai már nagyban különböznek Maundeville phan- 
tastieus meséitől. S ez nagyon természetes. A két írót két század 
választja el egymástól; az első még a középkor naiv felfogású gyer
meke, a másik skeptikus idők történetírója, ki — bár maga sem 
áll az igazság túlságos kedvelőjének hírében, mégis ha előtte valaki 
egy, még Aethiopiánál távolibb ország lakosairól állítaná is, hogy 
azok fél ember, fél állati alakok, beszélne neki a hullámzó homok
tengerről, a valli8 infausta csodáiról, az aranykereső hangyákról 
etb., bizonyára hitetlenül rázná fejét s nézne elfogadhatóbb forrás 
után. A monda befolyása, mely az abyssin császárban János papot 
láttatta az emberekkel, már nem mutatkozik oly souverain hatal
múnak, hogy régi csudás elemei is átmenjenek új változatába s 
innen a történetíró müvébe. Mindössze is talán János pap és Dávid 
császár azonosítására, az ennek nagy hatalmát jelző részletek kiszi- 
nezésére s országa termékenységének kissé túlzó leírására szorít
kozik. Csodálhatjuk-e, hogy a józan magyar krónikás, e tekintetben 
méltó társa legtöbb XVI. századbeli collegájának, nem kap a mesés 
kelet csodáin, melyeket egyik forrása nyújt, hanem fordúl a neki 
szavahihetőbb, észszerű leíráshoz s ennek nyomán szerkeszti ösz- 
sze krónikája legnagyobb részét ? Feltűnőbb az, hogy Maundeviliét 
egyátaljában használta. Oka ennek bizonyára a teljességre törek
vésben rejlik. Midőn ugyanis Joviusban olvasta, hogy az abyssin 
fejedelmek: «praealto si quidem stemmate ab antiquissimis regibus 
genus repetunt; regiique sanguinis incorrupta nobilitas historiarum 
testimonio recensetur* (J. 156. lev. II. hasáb) s ugyané forrásban 
János papnak csak apját és anyját találta megnevezve, jöhetett 
arra gondolatra, hogy M.-től vegye át a genealógiára vonatkozó 
adatokat, s ennek köszönhetjük, hogy a N. Károly korában élt 
északi hős, Ogierus v. Hulgerus *) európaszerte nagy kedveltségnek 
örvendő mondájából egy csekély töredék a magyar irodalomban is 
nyomot hagyott. Ezen az Ogier történetét magában foglaló rész
leten kívül M.*től még az abyssin uralkodók udvartartására vonat
kozó néhány adatot vesz át Valkai s ezeket érdekes módon hozza 
összhangzásba Jovius adataival. M. leírását ugyanis— a XIV. szá-

*) L. Dunlop, Geschiclite dér Prosadichtungen, ford. Liebrecht, Berlin, 
1851. 139. 1.
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zadból származván — azon részleteket illetőleg, melyekben semmi 
csudás nincs, a régibb indiai állapotok megfelelő rajzának tartja s 
ezzel szemben J. tudósítását India =  (Aeth.) újabb állapotai képé
nek 8 így, hol ugyanazon dologra nézve a kettő eltér egymástól, e 
különbséget a történeti fejlődés eredményének veszi s úgy ma
gyarázza. Joviusban azt olvassa pl., hogy Preteiannak négy király 
hordja az ételt; ezt az adatot ő is átveszi (67. verssz, «Nagy négy 
királyok asztalhoz szolgálnak...*) s annyira befolyása alatt áll, 
hogy M. azon helyét, mely szerint «XLII. 1. se rv iu n t... domino 
imperatori septem reges, qui in capite singulorum mensium etc.» 
(Z. II. 143.) az előbbi szerint alakítja á t :

(33. verssz.) fHódlott királyok neki udvarlanak,
Hólnaponként udvarolni bejárnak,
Négyen egy bóra udvarhoz járulnak,
Udvarlanak mind fottáig az hónak*.

Azonban nem mulasztja el kijelenteni, hogy:

(37. verssz.) «Derék birodalom, mikor épen volt,
Hét királyok akkor udvarlanak volt.

Mert mi is természetesb, mint hogy idők folytán csökkent 
a roppant hatalom, melylyel a régi időkben rendelkezett India 
királya ?

(27. verssz.) «Nagy most is urasága Belulgiannak,
Noha romlása régi birodalomnak* stb.

E Belulgian név összeegyeztetésénél a M. Presbyter Johan- 
neséve 1 már nem volt ily szerencsés krónikásunk, egyszerűen egy
más mellé állítja a kettőt,

(26. verssz.) «János pap halála után Indusok
János pap nevén hittak 6 császárjok 
Most is Belulgian nyelveken császárok* stb.

a nélkül, hogy fogalma volna az összeköttetésről, mely a Joviusban 
található Preteian és Belulgian közt fennáll. J. ugyanis azt mondja 
az abyssin királyról, hogy mi elromlott néven nevezzük Pretegian- 
nak, az övói Belulgiannak hívják, azután meg is magyarázza jelen
té sé t; «id nomen incomparabilis praestanti® immensique pretii 
gemmám significat* (J. 156. lev. II. hasáb), vagyis J. is azok közé

Digitized by LjOOQ le



BINDER JENŐ.

tartozott, kik a Presbyter Johannes, illetőleg Prete Gian névben 
Pretiosus Johannest láttak, melynek sethiop fordítása a Belül Jan .

Joviusból továbbá egyszerűen átvitte krónikásank a M.-től 
vett részletek közé azon adatot is, hogy a királyok mellett felesé- 
geik is eljárnak hódolni a császári udvarba. M. erről mit sem tud, 
de ígeniB említi J., hogy. Preteian ebédje végével az euuucbok 
néhány királynét vezetnek be, kik feleségéhez hivattak tisztelgés 
végett. Ezt az illető helyen Valkai el is m ondja:

(70. verssz.) «Vége mikoron leszen ő ebédének,
Négy királyné asszonyok hevítetnek,
Kik udvariam császárnéhoz jöttek* stb.

És úgy látszik, ez a részlet nagyon megtetszik neki, mert a  
M.-től vett bevezető részhez is hozzátoldja:

(35. verssz.) «. . .  Négy király feleségei assszonyukhoz 
Szép ékességgel mennek be udvarhoz,
Indiai János pap császárnéhoz*.

Ily módon ftizögeti össze jó Valkaink két eredetiéből vett 
adatait. Ha m ár most összehasonlítjuk külön az egyikkel 8 másik
kal szemben követett eljárását, látjuk, hogy Joviust nem tizedeli 
meg annyira, mint régibb forrását. Előadásából ritkán hagy el 
valamit, és ha igen, rendesen oly helyeken, hol valamely előre 
bocsájtott főadat részletezéséről van szó. Hiában keresem azonban 
okát, miért kuszálja össze krónikásunk J. sorrendjét az előadásban. 
Művészibb csoportosításra való törekvés nem vezette; egy tekintet 
a czikk végén közölt összeállításra meggyőzhet bennünket, hogy 
egészen találomra, minden vezérgondolat nélkül csereberélte össze 
eredetijének sorrendjét; a másik kínálkozó föltevésnek, hogy t. i. 
csak emlékezetből dolgozott, ellenmond az adatok meglehetős pon
tossága és teljessége, melyeket átvett. Nem marad tehát egyéb 
hátra, mint puszta szeszélynek róni fel eljárását. Még Heltaira 
sem gyanakodhatunk, hogy taláu Ő változtatta meg a versszakok 
eredeti sorrendjét, mint tette Tinódynak Zsigmond krónikájával,*) 
mert ez esetben a versfők nem adnának tökeletes értelmet. Külön
ben itt megjegyezhetjük, hogy a compositiónak Valkai épen nem  
mestere, még a XVI. század szempontjából ítelve sem. Egyes dol-

::l L. Szilády Áron. Régi m. költők tára. III. Budapest, 1881. 463.1.
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gokat, pl. hogy a János pap népét abyssinusoknak hívják, egész 
unalomig ismétel s átmeneteiben egy részletről a másikra a kép
zelhető legnaivabb fordulatokat használja.

Jovius sorrendje megváltoztatásánál sokkal érdekesebbek 
Valkai a nemű átalakításai a történetíró szövegén, melyeknél szá
mot ad magának eljárása indító okairól, mert ezek némi világot 
vetnek az átdolgozó egyéniségére is. így pl. midőn eredetije követ
kező helyét: »Scevani rerum prse3Ídes sacra more nostro hisdem 
templorum apparatibus atque hisdem prope cerimoniis musicorum 
organorum intermixtis concentibus celebrant# (J. 155. lev. IV. h.) 
ekként alakítja á t :

(84. verssz.) «A scevai papok római módra
Misét szolgáltatnak orgona szókba* stb.

majd meg a keresztelkedés említésénél hangsúlyozva hozzá teszi 
eredetijéhez, hogy az atya, fiú és sz. lélek nevében történik (85. 
yerssz.). E helyek megerősítik Szabó Károly abbeli vélekedését, 
melyet ő Valkai egyik krónikájának az unitárius Békés Gáspárhoz 
történt ajánlásából merített, hol utóbbinak igaz hitét említi, hogy 
t. i. krónikásunk unitárius vallású volt.*) — Jellemző továbbá az 
eredeti következő helyének átalakítása: « . . .  aliqui carcere alii 
exilio flagris ignominioeaque traductione mulctantur; raros pecu- 
nia aut alterius reipretium absolvit*. (J. 156. lev. I. h.) A történet
író itt egéBz tárgyilagosan bánik el anyagával, leírta a miről érte
sült, sine stúdió; a magyar krónikának ez nem elég; előadásának 
más helyéből is látszik, hogy ő ezt a távol Abyssiniát bizonyos 
dolgokban szinte minta-országnak nézi, melynek intézményeit 
mintegy tükörként tartja magyar kortársai elé. Ily felfogással lesz 
az idézett helyből:

(106. verssz.) «Rút alá s fel hordozása némelynek
Nagy szidalomra leszen ez vétkesnek,
A mint hozza súlyos volta törvénnek 
Kedvezése semmi nincs ott senkinek».

Mintha hallanék, hogy mormogja hozzá jámbor m agyarunk: 
•Ide bírák uraim ék, tanúljatok tő lük!» Evvel rokon fájdalmas 
érzelmek ébredhetnek lelkében az abyssinok gazdagságának leírása

*) Kógi magyar könyvtár. Budapest, 1 7̂9. 48. 1.
Philologiai Közlöny. X. 5.
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közben is; midőn az abyssin udvartartás pompáját rajzolja s rátér, 
hogy a fejedelem (68. verssz.): «Jó bort iszik tiszta arany pohár
ból », nem nyomhatja el naiv sóhajtását: «Szegény magyar meg
issza fakupából». Különben azokon a helyeken is, hol jobban 
ragaszkodni látszik eredetijéhez, nem ad teljesen hü fordítást, hol 
hiányosabb, hol terjengősebb, mint forrása s általában Joviusnak 
csinosan folyó, korában megbámult prózáját meglehetősen lapos, 
döczögős magyar négyesekben adja vissza.

Hátra vannak krónikájának önálló helyei. Mindössze har- 
mincz versszakra terjednek s így az egésznek egy ötödénél valami
vel nagyobb részét foglalják el. Egy részük a szokásos bevezető és 
befejező versszakok közt oszlik meg, egy másik a krónika külön 
eredetű két fele közé van ékelve, a többi apróság s az előadás 
helylyel-közzel való kiszélesítésére szolgál. Adatot, melynek idegen 
gazdáját hiába kerestem, szintén lelünk néhányat ez önálló rész
letek között. Az egyik India fekvésének meghatározása (6. verssz.), 
mely Maundevillenél, úgy mint Joviusnál Aethiopiáé; egészen más 
másik önálló adata : Ogerus s atyafia háborús készületeinek leírása 
közben annak megemlítése, hogy (11. verssz.) «Húszezer fegyveres 
lovaggal vadnak». Feltűnő mindakettő, mert számok dolgában 
Valkai scrupulosus. Eredeti adat még Ogerus megbetegedése s ennek 
kapcsán végrendelete, mely szerint János papnak hagyja főbirodal
mát. Valkai persze nem tud arról, hogy a mondában Ogier kalandos 
pályája a keleten tartózkodásával nincs befejezve. Latin forrása 
csak annyit mond, hogy szétosztja birodalmát, további sorsával 
aztán nem törődik (Diemeringi Ottó említi: «25. Und darnach für 
Ogier H inw eg...» [Z. II. 151J), mi mindenesetre hézagot hagy az 
előadásban, s e hiányt a magyar krónikás egészen természetes, 
helyén levő inventóival pótolja. Legérdekesebb ez adatszerű, önálló 
részletek közt az a pár sor, melylyel János pap hadba indulásának 
rajzát megtoldja:

(126. verssz.) «Vígan vagyon a község had üdéjén 
Mert nekiek jól szolgál hadi törvény 
Akkor leszen pénze bővebben gyűlvén 
Szántó ember örül hadnak idején.

(1127. ver.ssz.) Soha szántó embert senki nem bántja 
Szabadon szánt, marháját is jól adja
Szabjain nép közsetjet nem prédálja  
Mert a császár bö füzetessel ta rtja* .
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Szemmel látható, hogy ebben a toldásban ugyanaz a szem
pont vezeti Valkait, mint fentebb láttuk az abyssin igazságszolgál
tatás rajzánál. A köznép nyomorát mélyen érző hazafi szív keserű 
érzései nyilvánulnak meghatóan e cziczomázatlan sorokban. Bizony 
a XVI. század egész folyamán át a szegény magyar pórnak nem 
igen volt oka vígan lenni had idején, mikor még békében is a 
lehető leggyöngébb lábon állott a közbiztonság, épen a «szolgáló 
nép#, a katonák garázdálkodásai miatt, kiknek egy része, egyik 
jeles történetírónk szavaival élve, «félig szükségből, félig megszo
kásból mintegy professionatus rabló és orvnak állott be.# Nem 
merem eldönteni, vájjon szint ily actualis vonatkozás rejlik*e azon 
elmélkedő versszakokban, melyek a krónika fennebb említett két 
fele közt az átmenetet képezik? Lássunk egy jellemző részt 
belőlük:

(57. verssz.) «Tökéletesség ritka embereknél,
Szabadeágkivánáe nagy az népeknél 
Noha nem volna jobb az egy hlvségnél 
Régi és jó móddal megszokott rendnél.

(58. verssz.) Röttenetes dolgok néha történnek 
Szabadságért a köznépek fölkelnek,
Oktalanul viadalokban vesznek
Mert Isten vezére fejedelmeknek*.

Mintha csak a zsoltár igéi viszhangoznának a krónikás lelké
ben: "Most esmérem, hogy megtartja az Ur az ő felkent királyát# 
stb. (XX. zs.) s lehet, hogy nem is kell egyebet keresnünk e sorok
ban, mint egy békeszerető ember vallásos színezetű elmélkedését, 
melyre felébe-harmadába kínálkozó alkalom kerülvén, nem m u
lasztja el XVI. századbeli szokás szerint exhortatiót tartani olva
sóinak. Lehet azonban, hogy e jámbor gondolatoknak történelmi 
hátterük is van ; lehet, hogy élénken emlékezetében van még író
juknak az épen egy Valkai által felbújtott székelyek leveretése
II. János idejébén, melynek a «Székely támad#, «Székely bánja# 
nevű várak köszönték eredetüket, s erre az eseményre van czélzás 
soraiban.

Ezek volnának a tanulságok, melyeket krónikánkból, annak 
tartalmát, szerkezetét — ha ugyan szerkezetről itt általában lehet 
szó — kivonni tudtam. Most még külsejére vonatkozólag kell pár 
észrevételt tennem. Egy kiadása maradt ránk, melyet majd önál-

ar>*
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lóan, majd Heltai cancionaleja mellett találunk. Szövege, kevés 
helyet leszámítva, romlatlannak látszik. E helyek közé tartozik 
véleményem szerint a következő sor: (59. verssz.) «Ez János pap
nak most is ő birodalma#, hol tez# helyett okvetetlenől «az»-nak 
kell állani, mert e mondatot nem előzi meg semmi olyas, mire a  
kezdő «ez» mutathatna,míg «az»*zal az értelem teljes:

•Az János papnak most is ő birodalma 
Nagy, mert vagyon negyven egész országa*.

így ad aztán a versfő is helyesen «trans»-ot «trens» helyett. 
Heltai keze nyomát látom az oly sorokban, melyekben tárgyas és  
tárgyatlan igealakok össze vannak cserélve, p l . :

(12. verssz.) * A nagy Isten híveit megsegít*,
Győzödelmekkel ügyökben szerete 
Általok pogány okát megtéríte 
Igaz vallásban őket felép ü te . . .»

(42. verssz.) «Oda számláltatták ilyen seregek . . .»

(50. verssz.) «Harmad helyre még más dolgot szörzették,
Egy tiszta arany tálat fenn viselték,
Melyet fekete földdel mei/töltelék. . . »

(124. verssz.) « . . .  Meggyőze s hoza igaz vallásra* (t. i. őt).

Lehet, hogy régiesség van a következő példákban:

. (4. verssz.) « . . .  Hallgassátok jeles dolgot ezekről...»

(8. verssz.) «. . .  hite, öregbítsék Christus országát. . .»

(47. verssz.) «Egy hadat többi előtt indította . . . »

Ezzel be is fejezhetném czikkemet. Röviden — fájdalom, 
rövidségre maga a rendelkezésemre álló anyag utal — krónikásunk 
személyéről akarok megemlékezni. Valkai azok közé az írók közé 
tartozik, kiknek életéről irodalomtörténetünk mentül kevesebbet 
tud. Nagy Iván szerint a XVI. században Erdélyben meglehetős 
elterjedésnek örvendő, ma már kihalt Valkai nemes család tagja 
volt, de »vérségi kapcsolatban e családfára tennünk adatok hiányá
ban nem lehet*.*) Nagy a hagyományra hivatkozik, de ez magában 
nem dönti el a kérdést s a mint pl. Sztárai Mihályról nem bizo-

Nagy Iván. Magyarország csaláilai. Pest, 1805. XII. köt.
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nyos, ftizték-e rokonsági kötelékek a ma is élő hasonnevű grófi 
családhoz, úgy kérdés marad az is, van-e köze a mi krónikásunk
nak a m. valkai és gyulai Yalkaiakhoz ? Annyi bizonyosnak lát
szik s említik is legtöbben, kik róla megemlékeztek, köztük Ara- 
nyos-Rákosi Székely Sándor, Horányi, Katona, Bőd, hogy nevét 
származása helyétől (Valkó, Kalotaszegben) vette, de ennél többet 
nem is mondanak életéről. Külföldön iskolázott magyar tanulók 
névsorában s promotiók könyvében szintén nem találkozunk nevé
vel. Hátramarad még az a gyanítás, mit a Prister-krónika is támo
gat, hogy Yalkai unitárius vallású volt (Székely Sándor is mint 
unitáriás írót említi),*) továbbá, hogy a pártfogolt viszonyában 
állott II. János választott fejedelemmel, Békés Gáspár- s Bátori 
Istvánnal, kiknek egyes müveit ajánlotta. Ezzel mai tudomásunk 
felőle ki van merítve. Találtam ugyan egy megemlékezést róla, mely 
új adatot is szolgáltatna életéhez, de — bár számbavehető egyéntől 
származik — ez esetben, úgy vélem, mégis tévedéssel van dolgunk. 
A Heltai cancionale akadémiai példányába ugyanis a Prister- 
krónika végén egy XVIII. századbeli kéz a következő sorokat írta 
be tintával: «Jobb lett volna, maga országabeli dolgokról írt volna 
Valkai András uram, ne ment volna oly messze földre, mivel abba 
az időbe, melybe írt s tabulae assessor volt, nevezetes dolgok men
tek végbe Erdélyben». Ha e sorokkal összehasonlítjuk a krónika 
1770. évi gazdájának nevét, melyet a három Valkai-krónika közös 
czímlapjának hátulsó oldalára a datummal együtt, mikor a köny
vet vette (1770, jun. 2.) sajátkezűleg beírt, a két írás egy kéztől 
származottnak mutatkozik s e kéz Rettegi Györgyé, a jeles emlék
íróé, kinek memoirejai csak legújabban láttak napvilágot. (Itt Ret- 
teghi-nek írva, mint emlékiratában is néhányszor.) ítélete sújtó, 
de szigorúsága csak úgy volna igazolható, ha a mű költői értékére 
vonatkoznék. Egyébként eléggé megmagyarázza az ítélő álláspontja, 
ki nem sokkal e megjegyzése előtt fejezte be a korabeli erdélyi tár
sadalom életét oly elevenen visszatükröző nagybecsű művét. De ez 
itt mellékes. A kérdés, vájjon hiteles-e Valkai állására vonatkozó 
adata? Úgy vélem, itt tévédés forog fenn, s valószínűleg azzal az 
Andreas Walkó-val cserélte össze krónikásunkat Rettegi, ki részt 
vett Bátori István fejedelmi tanácsában, mely 1575 aug. 6-dikán

*) Unitária vallás történetei Erdélyben. Kolozsvárt, 1839. 120. 1.
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kimondta Békés és társai fölött a sententiát.1) Hogy ez nem a mi 
Valkai Andrásunk, az unitárius Békés hitsorsosa s híve, nem sző
rűi bizonyításra.

Ezek után megválhatok krónikásunktól. Természetesen nem 
azzal a fanyar érzéssel, melylyel a malcontens Rettegi tette le 
kezéből. Az ő idejében lehetett így ítélni, de mai szempontunk a  
régi irodalom legszerényebb termékeivel szemben is egészen más, 
m int a múlt századé s Valkai naiv müvében is mindenesetre öröm
mel üdvözöljük annak a szellemi kapocsnak egyik bizonyítékát, 
mely hazánkat a XVI. században a külföld eszmevilágával össze
függésbe hozta. — Hogy a maga idejében kedvelt olvasmány lehe
tett, bizonyítja az Erdélyi János magyar közmondásai közt ta lá l
ható «János pap országa*,2) mely elnevezés a ;népnél egy mesés, 
képzelt ország jelölésére szolgál s bizonyára Valkai krónikájának 
közvetítésével jutott annak ajakára.

Függelék. Párhuzamos összeállítása Valkai forrásainak a magyar 
krónika megfelelő helyeivel. Megjegyzem, hogy Maundevillenél Zarncke 
fölosztásának alapján utalok az illető szakaszokra.

I.
Valkai A.

... 7. 8. 13. versszak.
9. 16.

... 15. 19. 20. «
26. (fele) 22. 23. 24. versszak.

_25. verssz.
. 21. «
... 31. «

33* 34. 37. (vége) 38. verssz.
_37. (3-ik sor) verssz.

39. verssz. *
... 40. 41. 42. 43. 44. 45. verssz.

. 47 .48 .49 .50 .51 .52 . «

H.
Jovius. Valkai A.

Preteian birodalmának fekvése ... —
Negyven országa van .................... 28. versszak (első sor)

]) Erdélyi osszággyülési emlékek. II. köt. 504. 1.
s) Erdélyi János: Válogatott magyar közmondások. 2. kiadás. 112. 1.

Latin Maundeville.
XL1. 5. §.........   ... ... ...

6. t  .......................  .
7. « .........................
8. a .....................  .
9. « ......................... .

17. « .....................
20. « ......... ...............

XLH. 1. « ... ...............
4. « .........
5. t .....................

7. 8. « ......... ... ........ 
9. 10. 11. . ............... ...

Digitized by LjOOQ le



PRISTER JOHANNES. 551

Jovius.
Ezek királyai neki adót fizetnek ...
Őt a táborba is követik...............
Hódolt tartományai közt Sceva leg

kitűnőbb termékenysége, éghajlata
a lakosok tulajdonai m ia t t ...........

Preteian Scevában lakik ... ...
Bár rendesen sátrak alatt tanyáz, ...
vannak ékes palotái ..................
Sceva fekvésének meghatározása ... 
Termékenysége: a vetésből egy lovas

nem látszik ki ... ... ...........
Gyümölcs, s z ő lő ... .......................
Háromszor vetnek, aratnak ...........
Dinnye füge egész éven á t ......... .
Bab, bors .........................................
Á lla to k ................  ... ...
Öszvérek kedvelése Abyssiniában ... 
Pr. népét abyssinusoknak nevezik

•Összehasonlítása a kormányformának
Yelenczéével...  ..........................

Az isteni szolgálat módja ...........
A kereszténység oktatói Abyssiniában
A keresztség módja ..................
Homlokukat megbélyegzik ...........
Körülmetélés..................................
A nők körülmetélése... ... ...........
Bíráskodásuk; az eretnekeket meg

kövezik .........................................
Az istenkáromlókat megégetik ...
Elbánás a gyilkosokkal ..................

« a tolvajokkal................. 
« a néma bűnben élőkkel

Egyéb bűnök büntetése— ...........
Menyegző, házasságtörés... ... ...
Jovius forrásaira hivatkozik...........
Abyssin nyelven chaldeai betűkkel írt 

sz. könyvek Rómában nyomatnak 
Jerusalemből hit dolgában abyssinok

mennek Rómába ..........................
Pretegiant otthon Belulgiannak hívják

Valkai A.
28. « (3 utolsó sor)

112. «

29. 82. verssz.
83. verssz.
65. «
31. « (?)

76. versszak (2 első sor)
76. « (2 utolsó sor)
75. «
77.
78.
79. «
80. 81. versszak (2 első sor)
81. (2 utolsó sor) 82. (2 első

sor) 46. versszak

32. versszak (?)
84. «
24. «
85. «
86. « (4. sor)
85. «
86. « (3 első sor)

109. «
97. «
98. 99. verssz.

101. 102. 103. verssz.
100. verssz.
104. 105.106. verssz.
107. 108. verssz.

62. verssz.

94. verssz.
26. t (3. és 4. sor)
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'Jovius.
E név magyarázata ... ... ...
Dávid, Atanadidhingel nevek
Az utóbbi magyarázata ...................
Preteian származása, a trón betöltése 
A király szabad idejét olvasással tölti 
Meg van náluk az ó és új szövetség 
Azután a császár testét gyakorolja,

fürdik ........... ... ...................
Végűi ebédel............................
Az ételeket nemes fiúk viszik az asz

talhoz ...........................................
A bort arany serlegből issza... ...
A sert kristály kehelyből ... ... ...
Az étkek leírása ... ...................
Az étkezőt 300 ifjú őrzi ...................
Ezek fegyverei s ruházata ... ...
A konyhából négy király hozza ételét 
Ebéd végével az eunuchok királyné

kat vezetnek be ... ... ...
Ezek a király előtt dalolnak s tán-

czo ln ak ............................................
A királynak négy felesége van ... 
Ennek o k a ... ... ... ... ...
Ha nyilvánosan megjelenik a király, 

jobb kezében ezüst kereszt ... ...
E harczias férfiú hadjáratai... ...
A troglodyták ellen ... ... ... _
Casan királyt elfogja 8 lefejezteti...
Ennek o rsz ág a ..........................
Bethfage királynét meggyőzi... ... 
Manikongrust legyőzi, ez keresztény- 

nyé lesz ... ... ... ... ... ...
Tormedát, a nigriták fejedelmét leveri 
Selanuson kettős győzelmet vesz ... 
Selanus népének fenyegető gyarapo

dása............................ .........  ... ... ...
A hódolt népek adói ... ... ...
Arany, ezüst stb. ... . .  ... ...
Selyem, gyapjúszövet, gabna, só ...
Bors, rabszolga, vadállatok ...........
Ez utóbbiak zárt helyen tartatnak

Valkai A.

122. (3-ik sor) 123. (első sor)

03. versszak (3. és 4. sor) 
03. « (1.08 2.801*)

64. versz.

68.
68 .
69.
66.
67.
67.

versszak (1. sor) 
« (2. sor)

« (3. és 4. 6or)
« (l .*és2.  sor)

35. 70. 71. verssz.

70. verssz.
72. •
73. 74. verssz.

119. verssz.
120. •
122.
121.

123.

124.
125.
126.

« (1.2.  4. 6or)
«

versszak (2. 3. 4. sor)

verssz.

« (1. 2. 3. sor)

129. verssz.
130. «
131. «
132. «
133. «
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.Jovius. Valkai A.
A király serege; gyalogok, lovasok 113. «
Kinek sisakja nincs, bolyhos süveget

visel. ... ... ... ........... —
Tornyos elefántok... ... ... ... 111. verssz.
Csatába dob s trombitaszó mellett

rohannak ... ... ... ... ... 118. verssz.
Semmi veszedelem vissza nem riasztja

őket.................................... ... .... —
Pénzt az abyssinok nem vernek ... 116. versszak (1. 2. sor)
Arabiából importált pénzzel élnek . 117. «
E pénz leírása..................................  —
Arany s ezüst darabok pénz gyanánt 116. versszak (3. 4. sor)
A papság élén patriarcha áll ...........  87. « (1.2. sor)
A mely pap a hitet elhagyja, a pat-

riarcha kiátkozza . _ _ ... 89. verssz.
Barrarában lakik ; e lielv leírása 90. «
Részletezés ................... ... ... —
A patriarcha jövedelmei ............ 91. verssz.
Ezek hovaford ítása ...........................  92. 93. 94. verssz.
Halálakor kincsei a fiscusra szállnak 95. verssz.
Azután másik választatok.„ ...........  96. «
A patriarcha szűzen él... ... ... 87. * (3. sor)
A pap házasodhatik ... . ... ... 88. «

Használja ezen kívül Valkai a XVIII. könyv egy töredékét, 158. 
lev. 1. h. :

Pr. legidősebb fia meghal a Selanus
elleni háborúban ... ... ... ... 126. (4. sor) 127. 128. verssz.

m .

Valkai önálló versszakai :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 27, 30, 36, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 68 (3. 4. sor), 134, 135, 136, 137.

B in d e r  J en ő .
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