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sem igen volt e táncznak nagy barátja. Kitetszik ez a Felhők 
540, 555. következő szavaiból, a hol Eupolisnak, az ő versenytár
sának szemére veti, hogy a kordaxot alkalmazta:

rcpooteic oluzőí fpaüv (JLe&úaiqv toö xópSaxoc stvs*/’ íjv 
4>póvt)(o<; rcáXai irsjroÍ7]x\ ty xijtoc “íjad-tev, és 
ooőé xópSa^’ eiXxooev.

De valamint arról nincs tudomásunk, hogy Aristophanes 
egyáltalán nem alkalmazta-e, úgy azt sem tudjuk, hogy, ha alkal
mazta, mily mértékben, mely helyeken? Ez mind megfejtésre vár.

A középkor legelső modern jellegű társadalma Dél-Franczia- 
ország azon részén jött létre, melyet Róma a második pun háború 
után elfoglalt és Provinciának nevezett. A nép alapelemét a déli 
gallok képezték, kikre már korán üdvös befolyást gyakoroltak a 
görögök virágzó tengermelléki gyarmatai. Később a római telepü
lőkkel és a nyugati gotokkal olvadtak össze. A természet minden 
szépségeivel megáldott terület új politikai jelentősége a IX. század 
közepén kezdődik, midőn Lothar a fia számára Provence-ból (Pro
vincia), a vele egyesített Lyonnal, Viennois egy részével, Vivarais 
és Uzés-sel új királyságot alapított. Az új ország Kopasz Károly 
alatt csakhamar felbomlott s a déli rész Lombardiával egyesítte- 
tett. Hűbéres helytartóvá Károly sógorát, Boso autuni grófot tette 
provence-i király czímen. Ez ura halála után önállósította magát, 
de a gyönge utódok alatt a szép ország újra feloszlott a hatalmas 
hübérurak grófságaira. Köztük Provence külön álló területet kép
viselt. Utolsó ura Gillibert volt, kiről leányágon a toulousi és bar
celonai grófokra szállt. A barcelonai ág később Catalonia és Ara
gónia ura lesz s II. Alfons 1197-ben a toulousi részt is egyesíti 
korona-jószágaival. Ezen viszonynak később az albingensi háborúk 
vetnek véget, s Provence 1245-től állandóan Francziaországhoz 
tartozik.

A szóban forgó területeken a folytonos háborúskodás korán
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létre hozta a hadi értelemben vett lovagi intézményt. A hatalmas 
urak várakban és erődített udvarházakban laktak, hol a béke 
unalmát a kedvtelések leleményes változataival űzték. Nyáron 
főkép vadászat és ünnepi torna, télen társas mulatság, dal, táncz 
és zene járta. A Jatin örökségből megmaradtak a vándor joculato- 
rok, histriók, mimusok, kik a várnépnek mindig szívesen látott 
vendégei voltak. Ezek mellett még hivatásszerű énekmondóknak 
is kellett lenni, mert már Chlodvignak akadt embere Theodorich 
számára azon énekmondóért, kit ura ilyen izenettel küldött a 
frank királyhoz: «Választottunk és küldünk számodra egy művé
szetében tökéletes zenészt, ki énekét zenekisérettel egyesítve hatal
masságod dicsőségét gyönyörködtetni fogja#.1) S Fortunatus is 
beszél olyan nemzeti énekekről, melyek a barbar bajnokokat mu
lattatták.2) Egy XIII. századi költő pedig ezt íija : «Midőn Nagy 
Károly király minden országokat hatalma alá hajtott, elajándékozta 
és elosztotta egesz Provence-ot, mely gazdag borban, erdőségek
ben és vizekben, fényűző hegedősökben és menestrelekben#.8) 
Provence-ra azonban legnagyobb ilynemű befolyás dél felől, a 
spanyolországi arabok által gyakoroltatott. A hatalmas kalifákkal 
Provence urai rendesen hadi lábon álltak. A lovagi intézmény ezen 
érintkezések által megnemesedett; a királyok, fejedelmek és hatal
mas főurak határtalan fényűzése szintén innen származik. A pro- 
ven^al költészet és zene rendkívüli lendületét sem lehet másnak, 
mint arab befolyásnak tulajdonítani. Az arab udvarokban ének
mondók és énekesnők voltak s mulatóhelyeik fővonzó erejét a ván
dor lantos képezte. A déli befolyás érteti meg azt is, hogy a regé
nyes keresztes hadjáratok Provence-ból már kész lovagokat kap
tak ; míg a többi nyugati népeknél csakis e hadjáratok és a keleti 
arabokkal való sűrű érintkezés szülte meg azt az eredményt, mely 
a nyugati arabok szomszédainál már megvolt.

A heves vérű délvidéki nép különösen az első lovagi kellék
nek, a nőtisztelésnek lett rabja. A lovag megválasztotta hölgyét, 
hogy tisztelete minden jelével kitüntesse, magasztalja, a világ 
minden asszonya fölé emelje. Alapjában igen nemes czél, de kivi-

504 SEBESTYÉN GYULA.

*) Theodorici Ostrogotborum Regis Epistola ad Lndvicum Regein 
Francorum, Cassiodorusnál. Thierry, Attila-mondák 39.

*) Fortunati Carmina, Bouquetnál II. köt. U. o. 40.
8) Fr. Diez, Die Poesie dér Troubadours. 1883*. 13.
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ielében veszedelmes azért, mert könnyen válhatik nevetségessé és 
erkölcstelenné. A fiatal proven<jal társadalom még elég naiv volt 
Arra, hogy hamar tévedjen. Először is a lovagiasság szabálya álta
lános volt, a mi könnyen eredményezhette és eredményezte is azt, 
liogy gyakorlatban csak a formaiságnál maradjon. A nőtisztelet 
divattá lett s tárgytalsóságával annyira ment, hogy a férjes asszo
nyok lovagot tartottak, a ki aztán, mint tisztelete legnagyobb jelét, 
a szerelmet szónokolta. Számtalanszor megtörtént, hogy a szolgá
ból fölcseperedett lovag ura feleségét vagy leányát szerette, a miben 
az volt legrikitóbb, hogy maga a férj vagy apa szintén gyönyörkö
dött az ilyen lovagias ártatlanságokban. Más oldalról azon véglet is 
bekövetkezett, hogy a divat leple alatt közerkölcsisegbe ütköző 
játékot űztek. Az arabok büszke ellenfeléből buja nőcsábító, az 
apák és férjek veszedelmes réme lett. Ebből aztán sok galiba ke
letkezett, de mégsem annyi, hogy az elmaradhatlan groteszk sze
repre a lovagiassággal eltelt férjekből és apákból ne került volna 
elég jóhiszemű megszemélyesítő. A heves vérű délvidéki társadalom 
dicséretére legyen mondva, benne inkább csak a divat regényes 
bolondjai szaporodtak e). De ezek aztán századokon át űzték hóbor
tos játékaikat, míg a Don Quijote lángelmű szerzője utolsó ivadé
kaikat észre nem térítette.

A nőtisztelés ezen mértéke igen érthetővé teszi, hogy a pro- 
ven<?al költészetben a líra kezdett virágozni s hogy a tehetségesebb 
udvarlók tiszteletök legnagyobb jelét, a szerelmet legművészibb 
formában, költői alakban kezdték tolmácsolni. Ezen gyakorlatban 
az arab udvari énekmondók fényes példányképül állottak előttük. 
A körülmények ilyetén összhatása már a XI—XII. században meg* 
szülte a provengal udvari énekmondókat, kiket a vándor énekesek 
alantas népétől megkülömböztetendő, nemzeti nyelven troubadou- 
roknak (a ,trobar* szótól, mely találmányt és költeményt is jelent), 
feltalálóknak, azaz költőknek neveztek. A troubadourok neve min
dig oly lovagot jelent, a ki többi társaitól csak abban külömbözik, 
hogy szíveválasztottját költeményekben tiszteli, örömének, bújának, 
vágyainak, emlékeinek költői kifejezést ad. A sok versenytárs 
között természetesen az ilyen kiváltságosak voltak előnyben. A nők 
kegyenczei ők lettek, s ha köztük választásra került a sor, az nyert, 
ki a nagy vendégség előtt, ünnepélyeken és a csinosan teleírt per
gamenlapokon legékesebben tudta dicsőíteni hölgyét. Szóval nem 
■a hadi erények, nem a piperkőczök szószátyárkodásai csábítottak.

Philologltt Kö*lönj\ XV. 5. 6. 33
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hanem a költői művészet. Csak így lehet megértenünk, hogy a. 
nyugat legkitűnőbb fejedelmei és főurai versenyre keltek a bámult 
költőkkel, 8 hogy a barát-csuhát is többen fölcserélték a lovagok 
hódító lantjával. A költők óriási elszaporodásának végokát szintén 
e körülményekben kell keresni. Bartsch és Diez számítása szerint 
a hiányos kútfők közel félezemek őrizték meg emlékét.*) E nagy 
számba természetesen beleértetik minden lovag, ki a provence-iak 
zengzetes nyelvén költött, vagyis egykorú értelemben szöveget éa 
dallamot szerzett. Mert a népköltészetből felsarjadó elBŐ műköltó- 
szetben a dal és dallam ősviszonya még épségben maradt.

A troubadour*költészet megalakulásával egy időben a ván
dor énekesek rendje is változáson ment át. A rohamosan fejlődő- 
műveltség, az udvari életben nyilvánuló fényűzés s az előttük isme
retes arab viszonyok, de főleg a büszke hadi néppel és magukkal 
a nemes lovagokkal való érintkezés rájuk is alakítólag hatott. Ok 
kereset után éltek, miből kifolyólag egészen a társadalomra voltak 
utalva. Ha tehát a viszonyok változtak, nekik az újhoz mindig 
alkalmazkodni kellett. Az ilyen máról-holnapra élő elemeket a 
történeti emlékek rendesen figyelmen kívül hagyják, azért tudunk 
róluk olyan kevebet egész addig, míg a troubadourok mellé föl nem 
küzdötték magukat; jóllehet ezen emelkedésnek hosszú története 
volt. Nagyon valószínű, hogy a lantpengető nemesek figyelmét fej
lett előadó művészetük kötötte le, mert ép ezen a réven fejlődik ki 
közöttük az a sajátságos viszony, a mi egyedül a Provence-ban 
volt divatban. Már a régibb troubadourok kíséretében ott találjuk 
a jongleurt, jogi art, kinek nemzeti neve épen úgy a latin ,jocus‘ 
(tréfa) szóból származik, mint a latin joculatoré. A névből is lát
ható tehát, hogy viselője a latin tréfálkozók, mulattató vándor 
énekesek egyenes utódja volt. Most a troubadour szolgálatában 
áll. Hivatása az, hogy ura költeményeit hangszerkiséret mellett 
elénekelje; ha kalandra mennek, megbízható kisérő legyen; míg 
ura az imádottnál időzik, őrt álljon; ha veszély van, megadja a 
titkos jelet, reggeli szürkületkor pedig ébresztőül elénekelje hajnali 
dalát. Mikor nincs rá szükség, a várnép közé vegyül, hol a régi 
mesterséget veszi elő: újságot és régi történeteket mond, énekel,, 
hangszereken játszik, kötélen tánczol, karikát ugrál, szemfény-

*) Fr. Diez, Leben und Werke dér Troubadours. Újra kiadta dr~ 
K. Bartsch. 1882*. 483—492.
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▼esztő mutatványokat rendez, madárhangot utánoz, majmot tán- 
czoltat, késeket dobál — szóval, cselekszi mindazt, mivel a trou
badourok szolgálatán kívül álló társak az utczákon, tereken, ivók
ban és vásárokon még mindig nagy jövedelmet csináltak. — 
A folytonos együttlét az előadó és költő közti űrt később mind
inkább kisebbre vonta. Bekövetkezett az idő, midőn a dal adománya 
az illetőt lovagi méltóságra is érdemesíthette s viszont a tehetség
telenebb lovag beérte azzal, hogy mint jongleur idegen termékeket 
tolmácsoljon. A hanyatlás korában a két név közt már nem tudnak 
külömbséget tenni, a mi Guiraut Riquiert 1275-ben arra indította, 
hogy a castiliai királyhoz intézett költeményben e két fogalom 
kimentő történeti magyarázatát adja.*)

A provengal költészet fénykora a XII. század második felére 
és a XIII. elejére esik. Ezen időben éltek a legtehetségesebb köl
tők és a leghatalmasabb pártfogók. A költők határtalan elszaporo
dása és a termelés özöne azonban megszülte azokat az árnyoldala
kat is, melyeket ma a provemjal múzsa fogyatkozásai gyanánt 
ismer az irodalomtörténet. Némely közönségessé vált lírai motí
vumot százszor, ezerszer újra énekeltek; a szebb gondolatokat köz
helyekké sülyesztették s a költői nyelv díszítményeit agyon kop
tatták. Olyas valami jött létre, a mit Arany tréfásan poétái recept
nek nevezett. Ezzel a líra őszintesége és közvetlensége szenvedett 
halálos sérülést. A hatalmas pártfogókkal folytatott viszony, a 
politikai események benyomásai megszülték a szerelmi cansonok 
versenytársát, a sirventest, mely név alatt dicsőítő és gúnyolódó 
dalokat értettek, továbbá a hadi éneket, versenydalokat éB a lírai 
költés más egyéb arpó árnyalatait. Csak az volt baj, hogy az 
említett műfajok nem egymás mellett, hanem gyakori vegyü- 
lésben fordulnak elő, a mi ismét a költői tartalom művészi 
egységét tette tönkre. A proven<?al költészet jóakaró magyarázói 
itt olyan műfajokat szeretnek látni, minőket az eszthétika el nem 
fogadhat, mivel bennök minden ép érzék i'sak korcs szülötteket 
látna. A műfaji keveredésben a tiszta lírai elem is sokat szenve
dett. Az érzelmi mellé zavart értelmi részek később a hanyatlás 
korában amazt s vele az egész lírát eszmélkedővé, józanná, az

*) Kivonatos fordítását 1. Fr. Diez, Die Poesie d. Troub. 1883a. — 
Több egykorú adalékot közöl még K. Bartsch, Denkmáler dér Provenza- 
lischen Litteratur. (Bibi. d. Litterarischen Vereins in Stuttgart XXXIX.)
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elme és nem a szív szüleményévé tették. Az első troubadourok 
még nőtisztelők voltak s dalaikat tisztán művészi ösztönből éne
kelték; hogy a későbbiek legnagyobb része hova fejlődhetett, 
kiáltóan hirdeti G. Biquier említett költeménye, melyben az a jel
lemző indítvány olvasható, hogy a komoly troubadourok a velők 
összetévesztett jongleurökkel szemben — a költészet doktorainak 
neveztessenek.

•Ezt az egész irodalmat egy költő müvének tarthatnék* — 
mondja Diez, a provengal irodalom egyik legjobb ismerője. S e 
közös jellemvonásból csak igen kevés válik ki úgy, mint Bernart 
de Ventadour mindent magába olvasztó érzékenysége, Arnaut 
Dániel fagyos czifrálkodása, Maroabrun különczködései, IX. Vilmos 
poitiers-i gróf nyers őszintesége. Közös vonásuk végoka nemcsak 
a másolás szabadalmában, de a közös viszonyokban is keresendő, 
a mi általánosságban rendesen hasonló eredményeket hoz létre. 
Némelyek a tudatosabbak közül ezt észrevették s élményeikbe, a 
lírai tárgyak e melegágyába igyekeztek is némi eredetiséget önteni. 
Ezen szempontból Peire Vidal a legérdekesebb jelenség, kinek 
számtalan eredeti élménye közt egy minket magyarokat közelebb
ről érdekel, a mennyiben az magyarországi látogatásához és meg- 
vendégeltetéséhez fűződik.

H.

Peire Vidal a XII. század közepe táján sz ületett Toulouse- 
ban, Provence déli részén, hol apja egyszerű szűcsmester volt. 
Kiképeztetéséről semmi biztosat sem tudunk; de nagyon valószínű, 
hogy ezt V. Baj mund toulouse-i grófnak köszönhette, ki az ő 
idejében egyik magasztalt pártfogója volt a troubadoároknak. — 
A XIII. század második feléből származó provence-i kútfők már 
a kész énekmondót ismerik, ki minden általa látott nemes úr
hölgyet megszeret, bebarangolja a világot, minden híres udvart 
fölkeres, kegyencze lesz kora leghíresebb urainak és asszonyainak, 
s olyan furcsa kalandokat el, hopy a troubadourok méltóságos 
szerepét szinte összetéveszteni látszik a kiröhögött udvari bolondé
val. Egyénisége a kortársakat egészen zavarba ejtette. Egy részök 
a régi életíróval a világ legjobb, legtalálékonyabb költőjének, a 
legkönnyedebb dallamok szerzőjének, más részök ismét közönséges 
futó bolondnak tartja. Egyik félnek sincs igaza. Megmaradt dalai
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semmivel sem jobbak a kevésbbé híres kor- és kartársakéinál, s a 
végtelen hiú és nagyravágyó ember egyénisége is egészen más íté
let alá esik, ha a gyanúsnak látszó kalandok mellett korát is tekin
tetbe veszszük, melyről tudjuk, hogy a hír és dicsőség kényes esz
közeiben nagyon keveset válogatott.

Egész élete vándorlásból állt. Dalainak homályos vonatkozásai 
olyan labyrinthusba csalják a mai kutatót, melyben az eligazodás
igen nehéz. A nyugat legkitűnőbb romanistái azt hiszik, hogy ezen 
adatokban a biztos vezérfonalat megtalálták:1) pedig ki tudja, 
milyen szakadozott az, ha meggondoljuk, hogy alig félszáz dalában 
csak hiányos maradványait bújuk azon költészetnek, mely a regé
nyes útak emlékeinek egyedüli teljes letéteményese lehetett. A meg
maradt hézagos adatokból tudjuk meg, hogy az alantas származású 
költő előtt híre és művészete csakhamar megnyitotta a spanyol 
királyok mesés fényű udvarait. Járt Castiliában, hol VII. Alfons 
uralkodott. Itt nagyon előzékeny fogadtatásban részesülhetett, 
mert a merész Vidal elragadtatásában egyenesen a király udvari 
költőjének vallotta magát. Legelső élményei közűi minket legin
kább az érdekelhet, hogy midőn egy magasrangú hölgyet Guilhel- 
mona álnéven megénekel, így nyilatkozik: «Egy ilyen nemes városi 
hölgy még nem született soha, magát Constanze leányát sem véve 
ki, a kinek kedvéért pedig ugrál és tánczol az ifjúság». Constanze 
alatt VII. Alfons castiliai király leányát kell érteni, ki VII. Lajos 
franczia király felesége volt. Constanze leányát Margitnak hívták, 
ki előbb az angol II. Henrik, majd később (1186) IH. Béla ma
gyar király felesége lett.2) Ugyanekkor látogatta meg a hatalmas 
Aragont is, hol II. Alfons király kegyét élvezte. Aragoni Alfons 
(1162—1196), ki maga is költő volt, kortársai közt leghatalmasabb, 
leglelkesebb és legbőkezűbb pártfogója volt a troubadouroknak, 
különösen miután főfészköket, a szép Provence-ot is elfoglalta 
1167-ben. Fényes udvarában Vidal többszörösen megfordúlt, miből 
azt lehet következtetnünk, hogy a király leányát, Constanzet, ki 
III. Béla fiához és utódjához, Imréhez ment férjhez, már serdülő

*) Közülök elég dr. K. Bartschot említenünk, ki az általa kiadott 
költői maradványok alapján Vidal legterjedelmesebb életrajzát adta. (Peire 
Vidal’s Lieder. 1857, I—XCVI.)

a) Bartsch, i. h. IV—V. és 37. — Szalay, Magyarorsz. tört. L 317. — 
Wertner Mór, Az Árpádok házassági összeköttetései. Tarul, 1885.
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korától fogva ismerte. Ezen ismeretséget azért hangsúlyozzuk, 
mert szoros összefüggésben áll azon látogatással és a látogatás 
emlékét őrző dallal, melylyel a regényes életű Vidal ép. a lakoda
lom idején tisztelte meg a magyar királyt.

A spanyolországi édes emlékeket és a többszörösen megéne
kelt szívbajokat újabb vándorlások felejtették vele. Bejárta Provence 
délnyugati részeit és a vele határos Felső-Itáliát. Más kartársa 
mindig valamely hatalmas főúr vagy király állandó szolgálatába 
szegődött; neki az volt kinyilatkoztatott elve, hogy sehol se marad
jon sokáig. Benne volt a lírikusok hagyományos barangolási vágya. 
Újabb és újabb benyomásokat áhitó lelkét ingerlékeny elméje, 
forró és könnyen olvadó vére folyton sarkalták. Legtovább a Bar- 
ral mar8eille-i gróf fiatal és szép neje, Adalasia iránt táplált érzel
mek tartották lekötve. Bajongásig menő cansonjai a grófné tetszé
sét annyira megnyerték, hogy a kitüntető udvarlást elfogadta, jól
lehetvolt már egy udvari költője Floquet de Marseille személyében. 
A divatos viszonyt maga a férj is tudta, de nem ellenezte, sőt a 
szeszélyes költővel még benső barátságot is kötött, mert tudta, 
hogy merész reményeit neje csak ígéretekkel élesztgeti. Az érzéki 
Vidal azonban ráunt a tárgytalan szerelemre s elhagyta Marseillet.

Legközelebb Saint-Giles-ben kezdett viszonyt egy nemes úr- 
hölgygyei, ki egyik dala bizonysága szerint meg is hallgatta őt. 
A régi életrajz és a híres montaudoni barát gúnydala szintén állí
tása mellett tanúskodnak, a mennyiben amaz elbeszéli, ez pedig 
megerősíti, hogy a megcsalt férj költőnket elfogatta s nyelvét meg- 
metéltette. A veszedelmes kaland poétánkat nem józanította ki. 
Felgyógyulása után hódító útján ment tovább, mert szentül meg 
volt győződve, hogy a szép asszonyok bolondúlnak utána, s hogy 
ő a legkitűnőbb, legellenállhatatlanabb lovag, meg is érdemli ezt. 
Újra fölkeresi a büszke várakat, hol a kudarczokról mélyen hall
gatva, vitézi dolgairól tart költői előadást. A nagy urak, nemes 
úrhölgyek szívesen fogadják, házuk ékességének tekintik s ado
mányaikkal annyira elhalmozzák, hogy az egyszerű szűcs fia szolga- 
kiséretet tarthatott. Megjelenik Barral várában is, hol a szép 
Adalasiának kezd újra udvarolni. De a szép szóval most már itt 
sem éri be. Egyszer az alvó grófné ajkára csókot lop, a miért 
rövid időre kitiltják. Ekkor írja legszebb dalait. A vidám gróf na
gyon sajnálhatta a megszakadt baráti viszonyt, mert nemsokára 
úgy ütötte el a dolgot, hogy a lopott csókot nejével visszaadatta.
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Az itt élvezett boldogságból oroszlánszívű Richard keresztes had
járata zavarta ki. Harczias dalokat költ s maga is fölveszi a keresz
tet, de csak Cyprusig megy, hol egy tüzes szemű görög nő bolon- 
•dítja el és, a mi szinte megfoghatatlan, — el is veszi. A gonosz 
nyelvek otthon azt rebesgették, hogy neje a görög császár leánya 
volna. És a jó Vidal ezen hírre mindenét pénzzé tette, hogy hadi 
hajót szereljen fel s vele csakugyan elfoglalja a hatalmas Bvzancot. 
Az egészben csak azt hibázta el, hogy maga is segítette telekürtölni 
a világot, előre megcsináltatta a trónust, magát császárnak, nejét 
•császárnénak czímeztette. Ezalatt Marseilleban változás állott be : 
Adalasiát elkergette férje, később pedig meghalt a gróf, kiben köl
tőnk legjobb barátját és támogatóját vesztette el. Most tehát újra 
vándorolni kezd s többek közt fölkereste egyik korábbi szerelmé
nek tárgyát, egy carcassone-i lovag híres feleségét, kit ő Lobának 
nevez, a mi szószerint nőstény farkast jeleni Lóba szépsége sok 
fejedelmet és főurat vonzott körébe. Udvari költője Rajmon de 
Miraval volt, a kit azonban a hölgy példátlan ledérsége utóvégre is 
•elriasztott. Vidal a zajos környezetben úgy akarta imádottja figyel
mét lekötni s féktelen vágyait a dalokban tolmácsolt szerelem 
mellett megérzékíteni, hogy magát otromba czélzással hím farkas
nak nevezte. Sőt még azt is megcselekedte, hogy egy alkalommal 
farkasbőrbe bújt s magára hajtóvadászatot tartatott, minek az 
lett a kimenetele, hogy a kutyák poétánkat megtépték s a vadászok 
félholtan vitték az imádott hölgy palotájába. Nemsokára rá új bánat 
érte: meghalt régi pártfogója V. Raj mund toulouse-i gróf, kit ő 
akként gyászolt meg, hogy maga és cselédsége megnyiratkozott, 
míg szakállát, bajuszát és körmét hosszúra növesztette. A furcsa 
vezeklés mindaddig tartott, míg vándorlásaiban II. Alfonssal nem 
találkozott, ki a további gyászolásról lebeszélte s tisztességes ruhát 
csináltatott neki.

Viselt dolgai után Peire Vidalt csakugyan bolondnak kellene 
tartanunk azon rágalmazókkal, kik a kalandorban csak a bohó 
lovagot látják, de a valódi troubadourt nem ismerik fel. Akár- 
hányan vannak kortársai között, kikből a pajkos provence-i asszo
nyok és a szeszélyes várurak nagyobb bolondot csináltak, mint a 
mekkorának Vidal mutatta magát; akárhány van, a ki kifogástalan 
életet folytatott, kinek a szerelemben sokkal nagyobb szerencséje 
volt, de ajakát sohasem édesíté a dalnak olyan valódi színméze, 
mint Vidalét akkor, midőn Adalasia kizsuppoltatja, midőn Lóba
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vadászebei megtépik, vagy midőn Rajmundot bolondos külsőben 
elsiratta. A legtöbb troubadour múzsája a bír és dicsőség szolgálója 
volt, a többinél napszámot keresett. Vidalnál teljesítette mind & 
két szolgálatot. Végtelen hiú volt, de azért kénytelen mégis mások 
kegyelme után élni; paraszti származását tudta ország-világ, hanem 
azért a vérszerinti lovagnál mindig többre tartotta magát; a ki 
becsülte s anyagilag támogatta, azt dicsérte, de azért a hatalmas 
kegyurakat — ha mindjárt király volt is az — szigorúan meg- 
leczkéztette: egy szóval, a szerencse szekerén ült, a hogyan tudott. 
Beteges hiúságát a sok vetélytárssal folytatott verseny tartotta 
örök izgalomban. Bármely udvarba ment, bármelyik hölgynek 
tette a szépet, mindig akadt egy-egy kartárs, a kit tekintélyben, 
dicsőségben le kellett gyűrnie. Számolnia kellett a köztudattal is, 
mely előtt az egész troubadour-állomány ellenfele volt. Ő, a ki 
nem akart még a leghíresebbekkel sem egyenrangú lenni, szegény 
ördög létére a hír és dicsőség legmerészebb kártyáit játszotta ki. 
Ezek voltak gyanúsnak látszó kalandjai, mértéktelen öndicsé
rete, hivalgása olyan vitézi tulajdonokkal és viselt dolgokkal,, 
melyek naivságukkal a mai olvasót mosolyra indítják. Az egy- 
korúak közül némelyeket bosszantott, a kik aztán szerzőjüket 
bolondnak tartották; mások még többen csak a külszínt tekintették,, 
csak a poétát látták s nem tudták a valót a költészettől elválasztani, 
sőt a gyanúsnak látszó kalandokban is csak a romantikus mázat 
bámulták és — szerették. Igen: nemcsak Vidal volt naiv, de a 
czifra társadalom is; vagy ha tetszik, nemcsak ő volt bolond, ha
nem bámulói is. És ez egyszersmindenkorra mentsége Peire Vi- 
dalnak.

Regényes életútjain tovább kísérve, több apró szerelmi kaland 
után ismét Itáliában találjuk, hol most a troubadourok híres párt
fogóját, II. Bonifácz monferrati őrgrófot kereste fel. Házában víg 
élet folyt és kétes erkölcsök uralkodtak. A fővonzerőt itt mindenkire 
a gróf gyönyörű húga, Beatrix gyakorolta, a ki különben Raimbaut 
de Vasqueiras udvari költővel pellengérre illő viszonyt folytatott. 
Talán épen ez az oka annak, hogy Vidal itt inkább csak politikai 
vonatkozású dalokat költött. Innen rövid idő múlva ellátogat 
Aragóniába, hol legkedvesebb urát, II. Alfonsot lábadozófélben 
találja. A gyógyulás feletti öröm azonban nem tartott soká, mert 
a király 1196*ban, lánya leendő férjének, Imre magyar királynak 
trónralépte évében elhalt. Kedvencz tartózkodási helyéről Lóba.
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házához megy, de itt elkésve kopogtatott, mert a világ már régen 
nyelvére vette a bámult szépség fajta!an kodásait. Mit volt mást 
tennie, mint hogy ő is kiöntötte epéjét a győztes vetélytárs, a csúnya 
•vörös gróf* ellen, aztán vándorolt tovább nyugatnak, el egész 
monferrati Bonifácz házáig. Itt mindig szívesen látták. De ő nem 
volt az az ember, a ki olyan vetélytársat megtűrhetett volna, mint 
a milyen Beatrix kedvese Baimbaut volt. Nyugaton most már 
kevés keresni valója lehetett, mert régi jó emberei elhaltak, mások 
vendéglátó házaiból pedig lassankint egészen kikopott. Igen kapóra 
jött tehát az a váratlan körülmény, mely a nyugtalan vérű ének- 
mondót Monferratból még távolabb keletre, egy még igénybe nem 
vett pártfogó körébe, a fiatal és lovagias Imre király vendégszerető 
udvarába sodorta.

Ezen látogatást a régi életrajzok nem említik; de a velük 
egykorú dalgyűjtemények azon száma, melyben a látogatás emlékei 
letéteményezve vannak, egészen kétségtelenné teszi. E dal történeti 
vonatkozásait a pro verzál irodalom búvárai közül először Diez 
Frigyes elemezte «Leben und Werke dér Troubadours* czímű mü
vében. A szereztetés idejére vonatkozólag azonban nem tud pontos 
megállapodásra jutni, a mennyiben csak hozzávetőleg emlegeti az 
1196—1202 közti nagy időközt1) Később dr. Bartsch Károly, a 
költő dalainak tudós kiadója, ezeket írja: «Monferratból rövid tar
tózkodás után Peire Vidal Imre királyhoz ment Magyarországba. 
Ez (uraik. 1196-tól) ép veje volt II. Alfoasuak s a költőt már sze
mélyesen ismerhette. Udvarában egy dal (a 4. sz.) jött létre, mely 
még VI. Henrik (f 1197 szept. 11-én) életére esik. Mert a fukar 
rabló császár alatt (4, 25) nem érthet mást, mint ezt.*2) E számí
tás azonban a magyar történet pontos figyelembe vétele nélkül 
készült, a miért aztán egy kicsit el is vau számítva. Kútfőink ugyanis 
azt tanítják, hogy a 24 éves magyar király aragoniai Constantiával 
1198-ban kelt egybe, a mi teljesen kizárja, hogy Vidal szóbanforgó 
látogatását 1197-ben vagy még előbb örökítette volna meg. A VI. 
Henrikre való hivatkozás azért megállhat, sőt a magyarázó előtt 
jelentősége még emelkedik is, mert abból, hogy a vándor trouba-

1) Első kiad. 173— 174; a második Bartsch-fóle kiad. 143.
*) Peire Vidal’s Lieder, 1857. LIV. — Ez a kitűnő kiadás ma már 

elfogyott a a külföldi antiquariusok catalognsaiban is ritkán fordul elő. 
Mi a bécsi udvari könyvtár példányát használtuk.
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dour élőnek tartja azt, a ki már az előző év őszén elhalt, azt kell 
következtetnünkj miszerint versét oly rövid idő múlva Bzerezte, 
hogy a halálesetről az akkori lustább viszonyok közt még nem 
értesülhetett. A költő látogatását tehát határozottan 1198 elejére, 
a lakodalom évére kell tennünk. így a látogatás módozata is meg
világosodik előttünk. Azon spanyol kiséretnek, mely a nevezett 
időben Gonstanzet, a gazdag és pompakedvelő aragoniai udvar 
leányát Magyarországba hozta, Olaszországon át Monferrat vidékét 
is útba kellett ejteni. Ha tebát a költő épen akkor Bonifácz őrgróf 
udvarában időzött, hol az ő hiúsága nem találhatott kellő kielégí
tést: mi természetesebb, mint az, hogy régi ismerősének fényes 
kíséretéhez csatlakozott. Ezzel barangolási vágyának és azon kegye
letnek is áldozott, mely őt serdülő kora óta az aragoniakhoz csatolta. 
Meg még az a vágy is vonhatta, hogy elvégre ott páváskodhatik, 
hol a büszke ellenfelek nem bosszantják s a hol olyan kegyúr ígér
kezik, kinek figyelmét nem osztotta még meg az énekmondók özöne.

Meddig időzhetett Magyarországon, ma már nem lehet hatá
rozottan megmondani. Mivel Provence nem vonzotta többé s leg
közelebbi emlékei is csak az 1202-ik évre vonatkoznak, azt lehet 
sejtenünk, hogy az új körben jól érezte magát. Imre királyt dicséri, 
mi az ő ajkán annyit jelent, hogy kegyesen fogadta s gazdagon 
megjutalmazta. A királyné többi spanyol ismerősei előtt is kellő 
elismerésben részesülhetett. Mert az a nagy kíséret, mely a fiatal 
arát Magyarországba hozta, nem-ment vissza, hanem a király által 
illőleg megajándékoztatván, állandóan letelepedett. «Simon gróf 
és testvére Mihály nemzetsége pedig, kiket Martinsdorferek-nek 
hívnak, — Kézai Simon szavai szerint — harmadik Béla király fia 
Imre király idejében Costantia királynéval, az aragoniai király leá
nyával, ki Imre király felesége vala, jött bé Magyarországba, magok
kal becsületes vitézeket és idegen díszes kíséretet hozván... Kiknek 
nemes voltukat tapasztalván Imre király, örömmel fogadá őket s 
széles és bő hűbéri jószágokkal adományozá meg Magyarország 
külömböző részeiben.#*) Ha tehát Vidal a díszes kísérethez tarto
zott, nem lehetetlen, hogy a neki jutott ajándékban is voltak fek-

*) Kézai, Appendix I. 16. §. Ford. Szabó K. — Megjegyzendő, hogy 
a többi krónikák ezen betelepülést tévesen teszik Imre öcscsének, II. An
drásnak idejébe, kinek második feleségét, Courtenayi Jolántát (1215—1232) 
-campaniai spanyolnak tekintik.
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vősógek. Egy ilyen adományról, melyet később egy főúri hölgytől 
kapott Tonlouse vidékén, maga is beszél. Következtetésünkre dalai
ban nem találunk bizonyítékot, a mi azonban nem zárja ki való
színűségét, ha meggondoljuk, hogy a költő irodalmi hagyatéka 
csak töredékes maradványa mindannak, a mi egész életében érzé
keny lantján megszületett. Egyetlen magyar vonatkozású dalát a 
záradék szerint költői izenetnek is felhasználta, melyet Vichen 
keresztül az új királyné testvérének, DL Péter aragoni királynak 
küld, hogy a távolból jóra fordúlt sorsáról tudósítsa. Talán a dal 
ezen rendeltetésével szorosan összefügg az a nagy szerencse is, 
hogy írásba foglaltatott és a többi magyarországi termék sorsát 
kikerülte, s hogy most — hosszú hatszáz év után — itt Magyar- 
országon újra élvezhetjük.

Peire Vidal megmaradt dalait igen sok régi gyűjtemény őrzi, 
a  mi kiadójuk szerint annak volna világos jele, hogy az ő költé
szetét csakugyan annyira becsülték és olvasták, mint a hogy a 
XIII. századi életrajz is állítja. Szóban forgó dalát szintén több, 
számszerint 10 külön másolatban birjuk. Megvan a vaticani 5232. 
Bzámú A. codexben; továbbá a párisi 7226. számú C. gazdag gyűj
teményben, mely 3 kivételével a költő minden dalát tartalmazza; 
a modenai 152. sz. D. codexben a 37—48. sor 1254-ki másolat
ban ; a párisi 7698. sz. E.; a vaticani 3207. sz. H .; a párisi 7225. 
sz. L. codexben a költő miniatűr képével; a párisi (suppl. frang.) 
2032. előbb vaticani 3204. sz. M. codexben, mely az előbbinek 
másolata, a költő sokkal gazdagabban kiállított arczképével; a 
párisi (suppl. fran<?.) 2033. sz. O. codexben a költő lovas képével; 
a római Riccardi-könyvtár 2909. sz. Q. és a párisi (La Valliére) 14. 
előbb 2701. sz. R. codexében. Ezek közül Bartsch a C, D, E, L, M, 
O, R, tehát a modenai és az összes párisi codexek följegyzéseit ösz- 
szehasonlította s a költő többi dalaival a 4. szám alatt következő 
szövegezésben adta k i:

Ben viu a gran dolor per ma vida gaudir
qui pert són bon senhor, m’en anei en Ongria
qn’eu perdei lo melhor al bon rei nAimeric,

m .

qu’anc mortz pogues aucir. 
e quar non posc morir 
ni es dreitz qu’om s’aucia,

5

on trobei bon abric, 
et auram ses cor tric 
servidor et amic.

10

Digitized by



SEBESTYÉN GYULA.

Et aurai gran honor, 
si m’a per servidor, 
qu’eu po8c far sa lauzor is 
per tót lo mon auzir 
e són pretz enantir 
mais d’autr’om qu'el mon sia. 
e quar me saup chauzir 
ni m’ao bela paria, ao
meins en pretz maint croi ric 
manent ab cor mendic: 
e diran qu’eu o dic 
dél filh de Lodoio.

Pauo pretz emperador a&
escas ni ratibador
ni rei galiador,
qui vol deu escarnir
ni sós baroa aunir
per falsa maistria: 30

más al derrier sospir
jan ol valra feunia
plus que fetz dón Enric,
quan camjava nessic
el bon Richart aucic u
e deu que n’envanzic.

Reis non ama valor 
qui vol ereire trachor 
ni ser lauzenjador 
escoutar ni auzir, 40

quar ser fan jói deür 
e baisson cortezia 
e ponbon en trair 
lor senhor causcun dia: 
qu’Alexanders moric 48

per sós sers qu’enriquic, 
el rei Daire feric 
de mórt cél qu’el noiric.

Per qu’eu no volh rioor
más de jói e d’amor, 50

quar ben tenh a folor
qui trop vol requerir
só dón no pót j auzir.
qu’eu no volh manentáa
dón tota gens m’azir u
nim diga vilania,
más am leis quem traic
cél’ óra qu’eu la vic,
e pos tan m’abelic,
mos cors no s’en partié. so

Que roza de pascor 
sembla de sa color 
e lis de sa blancor: 
e quan la volc bastir 
deus, mes i són albir, «&
qu’en ren als no l’avia. 
en leis volc revenir 
amors e dtudaria: 
qu’us esgartz me fezic, 
dón anc pois nőm gario: 70
más garram, quan que tric, 
o jőve o antic.

Cbanso, vai t’en part Vio 
al gran de bon espio 
e di li que nos trió 75

de far tót lo mon ric.

Álaman, trop vos dic 
vilan, felon, enic, 
qu’anc de vos nos jauzic 
quius amet nius servio. so

Bartsch a költemény két első versszakát és a szerelemről 
szóló hatodikat fordítja le szemelvényképen — szöveg-kihagyá- 
sokkal éB a tartalom gyakori összevonásával. Úgy hiszszük, a jelen 
alkalommal legméltóbban áldozunk a bennünket megtisztelő híres 
troubadour emlékének, ha szerzeményét, melynek ódon nyelvét 
ma már nem beszéli senki és a tudósok közt sem ismerik sokan,
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magyar ember által tolmácsoltatjuk. Herzl Mór dr. urat értjük, ki 
az eredeti szöveget számunkra igyen tolmácsolta:

•Nagy búban él, a ki jó urát elvesztette; én is a legjobbat 
vesztettem él azok közül, kiket a halál elragadhatott.1) És mivel én 
meghalni nem tudok, és mivel éltemnek erőszakos végét vetni nem 
szabad: napjaimat élvezni Magyarországba tértem a jó Imre 
királyhoz, a hol jó menedéket találtam s neki álnok szív nélkül 
szolgája és barátja leszek.

«Nagy becsületére fog válni, ha szolgájának megtart, mert az 
ő dicséretét az egész föld kerekségén megzendítbetem és az ő hír
nevét jobban teijeszthetem, mint bárki más az egész világon. És 
mivel ő engemet választott s hozzám nyájas indulattal viseltetik, 
megvetem a semmirevaló gazdagokat az ő nyomorú szívükkel: — 
s azt mondják majd, hogy Lajos fiáról beszélek.8)

•Kevésre becsülök egy fakar, haramia császárt, meg egy 
álnok királyt is, ki az Istent gúnyolni, báróit pedig hűtlen uralko
dással megbecstelenítői akarja: de az utolsó fohászkodás alkalmá
val épen nem használ majd többet a gazság, mint Henriknek 
használt,8) ki midőn eszét vesztette, a jó Richárdot megkínzatta és 
az Istent is megostromolta.

•Egyáltalán nem szeretem azt az erényes embert, ki a hit
szegőknek hisz, az árulkodó szolgákra hallgat és őket hallani is 
kívánja, mert a szolgák megrontják az örömet, lealjasítják az 
udvarképességet s urokat elárulják minden nap: Sándort azok a 
szolgák ölték meg, kiket meggazdagított, s Dárius királyt az ölte 
meg, a kit eltartott.

• Azért nem kívánok semmi gazdagságot, hanem örömet és 
szerelmet, mert bolondságnak tartom, ha valaki nagyon vágyódik 
az után, a minek örülni nem tud. Tehát nekem a gazdagság nem 
kell, miatta gyűlölnének az emberek s aljasságot mondanának sze
membe, — sokkal inkább szeretem én azt (őt), a ki engem hűt
lenül csal azon óra óta, midőn megláttam, és a ki nekem annyira 
megtetszett, hogy tőle elszakadni nem tudok.

•Szíve a tavaszi rózsáé, fehérsége a liliomé; midőn az Úr őt

1) II. Alfons aragoniai király, Constanze apja.
*) VII. Lajos franczia király fiáról, a gyűlölt Fülöp Ágostról.
3) VI. Henrik német császár, ki a troubadourok büszkeségét, Orosz

l&nszivö Richárdot egy ideig fogva tartotta.
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megteremtette, jobban megerőltette magát, mint bárki mással. 
Benne a szerelmet és a szerelmi kéjt akarta újra életre hozni. Egy 
tekintete megsebzett, a miből azóta nem gyógyultam k i; de nem 
is fogok kigyógyulni sem most, sem ezután.

«Dalom, szállj Vic felé,1) magvához egy jó kalásznak *) és 
mondjad meg neki, hogy ne késsék az egész világot gazdagítani.

((Németek, én titeket rossznak és gonosznak nevezlek, mert 
senkire sem hoztatok még [örömet, ha ki szeretett, avagy szolgált 
benneteket.*

Midőn a proven$al költészet tudós búvárai a troubadourok 
azon nagy hibájával foglalkoznak, hogy a költői müvek legelső és 
legáltalánosabb törvényét, az egységet, gyakran megvetik, szóba 
hoznak egy külön, de semmi létjoggal sem bíró műfajt, melyet sir- 
ventes-cansonnak neveznek. Mint neve is mutatja, itt az általá
nos politikai és társadalmi kérdésekkel foglalkozó sirventes és az 
egyéni érzéseket tárgyaló canson van összezavarva. Példákat ren
desen Peire Vidaltól kölcsönöznek, ki a költői összevisszaságoknak 
nemcsak élményeiben, de az énekszerzésben is mestere volt. A lég* 
lágyabb szerelmi ömlengésből gyakran áttér a mórok üldöztetésére, 
vagy megfordítva a leghevesebb politizálásba belevegyíti az imá
dott hölgy fel marasztalását.

Ugyanilyen merész tárgyhalmazást láttunk a tolmácsolt költe
ményben is. Csakhogy ez a eirventes-cansonok ama legjobbjai 
közül való, melyekben a merész csapongás a képzettársítás lánczo- 
lata szerint történik. A kezdet Imre király udvarában, a spanyol 
grandok és a fiatal királyasszony előtt igen alkalomszerű és ügyes 
volt. A költő magát bemutatja s múltja érintésével pedzi, hogy a 
spanyolokhoz már fűzi némi kötelék a néhai 11. Alfons révén. Ezzel 
a fiatal magyar király figyelmét is fölhívja, mielőtt szolgálatkész
ségét szóba hozná. A továbbiakban a gazdagok és szegények fél- 
szegségei ellen intézett sirventes következik, mely a költő ajánla
tának tisztességes voltát van hivatva bizonyítani. Az anyagi tárgy
ról igen ügyes fordulattal az érzelmek világába visz. Midőn a sok 
bajthozó gazdagságról beszél, felhozza az ő szíve kincsét is, melyért 
sokat szenved. Hogy ki a szerelmi canson tárgya, nem jelzi. 
A puszta név említése tudásunkon még nem segítene, mert a trou-

1) Felső Catalonia városa a Pyreuai hegyek alatt.
*) II. Péter, aragom II. Alfons hős utóda, Imre király sógora, a trou

badourok pártfogója.
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badourok lovagiasságból mindig álnevet használtak. Sokkal jelen
tősebb az, hogy az ének keletkezési helyét tudjuk, mert a trou
badourok, különösen ha bensőbb és általán ismert viszonyuk 
nem volt, rendesen azt a hölgyet «szerették*, a kit hallgatóságuk
ból megtisztelni akartak. Érthette tehát a költő érzékeny szavait 
bárkire, de abban bizonyosak lehetünk, hogy az ilynemű csácsogá- 
gásokat ismerő spanyolok a magyar királynak hozott kincsre értet
ték, és hogy a rózsához és liliomhoz hasonlított ara is megtisztelve 
érezte magát.

A költemény két utolsó versszaka a tulajdonképeni tárgytól 
független ajánlást és záradékot képviseli, mely a troubadour-dalhoz 
akkor szokott hozzáfüggesztetni, ha az valaki számára leíratott, 
vagy ha a jongleur azon utasítással menesztetett, hogy valakinek 
énekelje el. A jelen költemény II. Alfons utódjának, a megéne
kelt magyar királyné testvérének küldetik, a mi valóban úgy is 
történhetett. A záradékul kiöntött németgyülölet végokát nem elég 
VI. Henrik sokszor kifogásolt magaviseletében keresnünk. Úgy 
látszik, hogy az ilyen odadobott megjegyzésekben költőnk inkább 
csak a rettegett nyelv éles voltát fitogtatta. Ez a hang nála külön
ben nem új, mert már 1194-ben is így énekelt a monferrati ud
varban : «Én a németet gorombának é3 aljasnak tartom, és ha 
közülök valamelyik udvarias akar lenni, az embert ezinte bosz- 
szantja vele; az ő beszédjök olyan, mint a kutyaugatás*.*)

A híres vendég távozásának idejére és okára vonatkozó ada
taink nincsenek. Midőn II. Bonifácz 1202-ben keresztes hadjáratra 
készült, már a monferrati udvarban találjuk. Egy dala bizonyítja 
ezt, mely a szent ügy érdekében fegyverkezésre buzdít. Ezen alka
lommal már gáncsolólag említi a «jó kalász magvát», mivel szol
gáinak sok hatalmat enged, kik aztán rútul visszaélnek vele. 
E nyilatkozatból az tűnik ki, hogy megelőzőleg Aragóniában járt. 
Lehet, hogy egyenesen Magyarországból ment oda hírt vinni II. 
Peternek messzire szakadt húga sorsáról. A rossz fogadtatás alig 
maraszthatta soká, a mi aztán annyit is jelent, hogy Magyarország
ból való távozása nem esik messze a fönti vers szerzési idejétől, 
1202-től.

Vidal Bonifácz hadjáratában személyesen nem vett részt, 
hanem fölszedte sátorfáját s újra nyugatnak indult. Először való-

*) Bartsch, Peire Vidal’s Lieder. 41. sz. dal 2. vsz.
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szinűleg az Aragóniával szomszédos Leonba ment, mert azon köl
teményében, melyet később Maltában új pártfogójánál, Henrik 
grófnál 1205 körül szerzett, a leoni IX. Alfons bőkezűségét ma
gasztalja. Máltából szülőföldjére, Toulouse vidékére rándult, hol 
ama föntebb is említett úri hölgyre akad, ki rengeteg birtokaiból 
fejedelmileg megjutalmazta. Ezzel aztán hosszas vándorlásainak 
vége szakad. Van egy versenydala (tencone), melyben Blacatz gróf 
több gyöngéi között szemére lobbantja, hogy a ki vénségére még 
szerelmeskedik is, annak jobb lett volna világra sem születnie. Az 
immár idős lantos, barátja illetlen megjegyzéseire azt feleli, hogy 
ő, a ki minden dologban ügyes és jártas, szerelmét most a legneme
sebb nőre áldozza, kitől jutalmat és köszönetét vár. Szerinte nem 
az a szerelem, ha ma kérünk, holnap meg lohadunk; ő a maga 
részéről — éles ellentétben fiatalkori elveivel — szívesen szolgál 
sokáig valamely nemes kegyért. — Biz’ e védelemből is csak az 
tűnik ki, hogy már agg-lant lehetett ő kigyelme.

Halála évét feledés fedi. Mivel azonban költészetének utolsó 
korszaka oly annyira politikai természetű volt, hogy minden jelen
tősebb eseményre visszhangot adott: azt kell következtetnünk, 
hogy a mely későbbi eseményekről nincs nála emlékezés, azokat a 
költő már nem érte meg. Ezzel szemben a gyűjtemények hiányos 
voltára utalnunk nem szabad, mert némelyike a soknál is többet 
ad, midőn olyan költeményeket akar tévesen Yidalnak tulajdoní
tani, melyeket ez csak száz esztendős korában írhatott volna meg. 
Míg ellenben egyetlen sora sincs, melyben a hazáját pusztító albin- 
gensi háborúra találhatnánk vonatkozásokat; nem említi Boni
fácz halálát; nem tud a nagy műre ti ütközetről, melyben arago
niai Péter elesett; nem tud az utánna következő I. Jakab király
ságáról, a ki pedig igen áldozatkész pártfogója volt a troubadourok 
hanyatló költészetének. Mindezt egybevetve, habozás nélkül aláír
hatjuk Bartsch azon következtetését, hogy a halál sokat szenve
dett, de minden ízében regényes életének 1208 és 1210 között sza
kította végét.

A troubadourok a modern világ legelső műköltői voltak. Az 
akkori müveit társadalom nevelte őket; de tulajdonképeni fenn
tartóik ama hatalmas pártfogók voltak, kiket ma az egyetemes 
irodalomtörténet megillető kegyelettel ünnepel. Imre király neve 
az ünnepeiteké közt szerepel. Az egy Peire Vidal meg vendégelésé
vel nem szerzett ugyan általános érdemet; de e kevéssel igen szép
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bizonyságát adta, hogy földrajzi helyzetünknek, nem pedig művelt
ségünknek kell tulajdonítani, hogy a troubadourok üdvös befolyása 
irodalmunkban elmaradt s hogy történetünk az ilyen megtisztelő 
adatokban szegény.

Sebestyén Gyula.

SZT. ÁGOSTON DICSÉNEKE A MENNYORSZÁGRÓL.

Névtelenül fenmaradt költemények szerzőjét valamely isme~ 
retes egyéniségű költőben sejdíteni, épen nem ritka ténye az iro
dalomtörténetnek. Jelen esetünkben is ezen «incerti nominis 
auctor* alatt, jobbadán benső okokra támaszkodva, nem cseké
lyebb írót gyanítanak a műbírálók, mint a Kr. u. negyedik század 
egyházatyáinak koryphseusát — magát Szt. Ágostont!

Hiszen költeményünk legapróbb ízében is félreismerhetet
lenül vis8zatükrözteti mindamaz ezerféle, oly megfoghatatlanul 
ellentétes lelki és írói sajátságokat, a melyek Szt. Ágoston láng
eszét rengeteg számú irataiban kalleidoskopi egyvelegben csillog
tatják. Bávall az a hév, melynek szenvedélyes lüktetését minden 
sorából kiérezhetjük. Kézen fekvő, hogy a költő egy és ugyanaz 
a «Confes8Íones» szerzőjével. Egyéniségét e műben Szt. Ágoston 
oly maradandó vonásokkal örökítette meg, mint talán Byront és 
Goethet kivéve senki más. Leplezetlenül feltárta kora s az utókor 
előtt mindazon viharait az indulatoknak, melyek szívét addig- 
addig dúlták, mígnem a róm. katholikus egyház kebelében — kéte
lyei és tévelygései szüntével — fel nem találta az oltalmazó, meg
nyugtató révet.

Költeményünk hymnusszerü fellengzéssel mindazon eszmék 
magváért buzog, melyek körül góczpontként csoportosul a «De cí- 
vitate Dei * huszonkét könyvének temérdek gondolatanyaga. Akár
csak az idézett mű 5-ik könyvében gyönyörködnénk a «civitás, 
patria setemai tökélyes boldogságának föllengző leírásaiban ! Bár 
dogmatikus alapon áll, az «isteni államot* bátran az ő merész 
képzelnie alkotásának is tekinthetjük. Érezzük, hogy őt egyéni lé
nyének mivolta serkentette az ily földöntúli ideális mennyország 
állapotújával való foglalkozásra.

Megengedjük ugyan, hogy Szt. Ágoston mindenha tisztelet-
Philologlal KOzlflaj. XV. 6. 6. 34
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