
A TOLDI-MONDA

Szinte közhellyé lett már az a megállapítás, hogy a Toldi-mondával 
foglalkozó tanulmányok sorra visszatükrözik irodalomtörténeti kutatásunk 
fejlődésének mozzanatait.1 Amint feltűnt, kialakult vagy meggyökereződött 
nálunk egy-egy újabb irányzat, az több-kevesebb idő elmúltával — mint
ha csak mágikus erő vonzotta volna — kísérletet tett a monda keletke
zésének megoldására. De a próbálkozások nemcsak a tudományos ku
tatóeszközök változásáról vagy finomodásáról számolnak be. Hű képet 
adnak — néhány nagyobb, több évtizedet felölelő csoportba vonva őket 
össze — azokról a szellemi áramlatokról is, amelyek Magyarországon 
nyolc évtized alatt egymás után következtek. Mindegyikük friss lendüle
tet adott a vizsgálódásnak, sőt annak a kutatónak, aki először juttatta 
érvényesüléshez, azt a meggyőződést is szuggerálta, hogy az ő megol
dása a leghelyesebb, azonban mihelyt napfényre jutottak a feltevések 
bizonytalan alapjai, és kiéleződtek az ellenmondások, az újabb megol
dási kísérletet is szükségessé tette.

E szellemi áramlatok közül egyik sem nyűgözte le annyira irodalom
történetíróinkat, mint a romantika. Bár a tudományos élet elméletben rég 
szakított hagyományaival”  hatása még mindig feltűnő. Ezt a sajátos je
lenséget nem magyarázhatjuk egyedül azzal, hogy a romantika általában 
virágzásba hozta a szellemi tudományokat, tehát a nyelvtudományt ép
pen úgy, mint a különböző történeti disciplinákat, pl. a jogtörténetet. A 
Toldi-mondával kapcsolatban az a különleges ok is megállapítható, hogy 
a romantika tekintette és fogalmazta meg legelőször e kérdést mint tu
dományos problémát. így azután bármennyire tért is el az utókor Toldy 
Ferenc meg Ipolyi Arnold megállapításaitól,2 és vetette el azt a valóban

1 A probléma fejlődésének rövid áttekintését adja Pintér Jenő Magyar Irodalomtör
ténete. Bp. 1930. II. 409. Az irodalom részletes felsorolása : Dézsi L .: A magyar történeti 
tárgyú szépirodalom. (A magy. tört. tud. kézikönyve. Szerk. Hóman B. 1. 4. b.) Bp. 1927. 30.

2 Toldy F .: A magyar költészet Zrínyiig. Pest. 1854. 98. — Ipolyi A .: Magyar my- 
thologia. Bp. 1929. I.8 250.
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tarthatatlan véleményt, hogy Toldi Miklósban az ősmagyar mithológia 
hősének csodás tulajdonságai testesültek meg, bizonyos lényeges vonat
kozásokban még „pozitivista“ szakemberek is megőriztek valamit a ro
mantika hagyományaiból egy-egy apriorisztikus, „természetes“ feltevés 
alakjában. Nagyobb ellentét bizonyára nem képzelhető el annál, amely 
a  Toldi-monda magyar eredetét vallókat elválasztja azoktól, akik átvé
telnek tartják. S mégis, mindkét fél konstrukciójának az alapja a roman
tikának a „nép“-ről alkotott felfogása, az a hit, hogy a nép egyetemle
gesen, géniuszától, szellemétől vezettetve hatalmas alkotásokra, így örök
értékű és felülmúlhatatlan költemények megteremtésére éppenúgy képes, 
mint — jogi téren — egy sajátságos, eredeti alkotmány kifejlesztésére. 
Az a feltevés, hogy a nép önállóan tud cselekedni, s játszva megold 
oly feladatokat, amelyekkel az egyes ember meg nem birkózhatnék, a 
Toldi-monda eredetének két ellentétes felfogású magyarázójánál — a pél
daképen kiragadott Szilády Áronnál és Moór Elemérnél — a következő
leg nyilvánul meg.

Szilády szerint a XIV. században élt egy Toldi Miklós nevű vitéz, 
akinek életét az elszórt okleveles adatokból rekonstruálhatjuk, ő  lett a 
népmonda hőse. A nép ugyanis csodálkozással nézte hatalmas erejét és 
„ez a csodálkozás teremtette meg s tartotta fenn a hős mondái alakját". 
A monda és a történeti Toldi szoros kapcsolatát mutatja az is, hogy az 
utóbbi pályájával „az énekbeli hős életének második fele mindenben 
összeegyeztethető“. Az a nagy különbség viszont, amely az ifjú kor ese
ményei és elmondásuk között van, megmagyarázható a monda termé
szetével. Mert „nem elég, hogy a hős csudával határos tetteket vigyen 
véghez, hanem szükséges, hogy ezekre, legalább kezdetben a lehető 
legmostohább körülményekkel küzdve jusson el. A nép így hozza ma
gához közelebb mondája hősét, mintegy adoptálja, hogy fogadott gyer
mekének fényes dicsőségéből az ő nehéz sorsára is verődjék vissza egy 
pár sugár.“3

Moór, akivel különben e tekintetben egyetért többi folkloristánk is, 
tagadja a népnek ezt a közvetlen teremtő szerepét. A monda minden 
része európai mese , illetőleg epikai elem lévén, azokat a magyarság 
közé el kellett hozni s annak körében el kellett terjeszteni. Ezt a mun
kát a német spielmannok végezték el. A spielmann volt az előkelőknek 
és a köznépnek egyaránt a szórakoztatója, „hazátlan és jogtalan“, aki 
számára „az országhatárok korlátot nem képezhettek, hiszen sokoldalú
ságával, mint házaló, bábjátékos, táncos, komédiás, bohóc, muzsikus, 
kókler még ott is boldogulhatott, ahol a nyelvét nem is értették“. A be

3 Régi magyar költők tára. Bp. 1883. IV. 360—61.
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költöző németekkel együtt jönnek, tömegesen főleg a XII. század vége 
felé, azután megtanulnak magyarul, nagy hatást gyakorolva hegedőseink
re s velük összeolvadva végleg elmagyarosodnak, végül pedig a maguk
kal hozott epikai részleteket közvetlenül a Toldi Miklós névhez fűzik.1 * * 4

Ha figyelmesen vizsgáljuk ezt a két — egyébként egymással hom
lokegyenest ellenkező — konstrukciót, feltünhetik, hogy a legaprólékosabb 
részletekre is kiterjedő magyarázatok mellett éppen a legfontosabb moz
zanatokról nem szólnak. Szilády arról, hogy miként történt a nép köré
ben a mondaköltés, vagyis kik voltak, vagy kik lehettek azok, akik a 
történeti Toldit látták, megfigyelték, tetteit megjegyezték s azután kiszínez
ve tovább örökítették, Moór pedig arról, hogy az idegen származású 
s tanulatlan spielmannok, ezek a csepűrágók és vásári bohócok miként 
tudták a nyugati epika számtalan részletét nemcsak fejükben tartani, ha
nem azokat egy magyar ember nevéhez hozzáfűzni, művüket kifogásta
lan korjellemző adatokkal megtűzdelni s általában a magyar viszonyok
hoz annyira adaptálni, hogy szinte semmi idegenszerűség sem érezhető 
a mondán.- Ha a feleletet keressük, hogy miért éppen a leglényegesebb 
magyarázat maradt el, a romantika feltevéseihez jutunk el. Szilády és 
Moór azért nem érezte a magyarázat megadását szükségesnek, mert 
gondolkozásuk határait megszabta az a „magától értetődő“ meggyőző
dés, hogy egyrészt a nép költői alkotó ereje kétségbevonhatatlan, így ar
ról felesleges is beszélni, másrészt a spielmannok költői tevékenységre 
minden tanulatlanságuk mellett is hivatottabbak lovag kortársaiknál, bi
zonyára mert ők a nép képviselői.5 * *

Bármily csodálattal vagy lelki vonzódással szemléli is azonban a 
mai kor embere a nagy romantikusok teremtő fantáziájával életre hivott 
szellemi világot, ma ez az érdeklődés már csak a múlt nagy teljesítmé
nyei iránt kijáró kegyelet lehet, amely semmiképen sem kötelezhet ben
nünket arra, hogy továbbra is hordozzuk az immár elhalt gondolatok 
nyűgéi, és valljuk azon feltevéseket, amelyek félévszázaddal előbb még 
helyén valók voltak, azóta azonban teljesen elveszítették értéküket. Ezt 
a nagy változást a tudományos gondolkodásban a néprajznak a  törté-

1 A Toldimonda és német kapcsolatai. (Német philologiai dolgozatok. 13.) Bp.
1914. 18—19, 32, 62—3, 72, 80; Deutsche Spielmannstoffe in Ungarn. Ungarische Jahr
bücher. 5. (1925.) 266. 273, 276, 282.

5 Jellemző Moór meggyőződésének erősségére, hogy még azután is, hogy Solymossy
Sándor tanulmányai figyelmessé tehették volna a művelt elem, a klerikusok szerepére,,
hirdette, hogyawilteni német szerzetesek kolostoruk alapítójáról költeményt egy spielmann-
nál „rendeltek", aki „feladatát igen ügyesen meg is oldotta." Ung. Jahrb. i. h. 274.
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neti disciplinák közé való bevonulása idézte elő.8 Amióta az ethnógrá- 
fia nem elégszik meg a tárgyi emlékek egyszerű összegyűjtésével s a 
mai állapotok leírásával, hanem azt is kutatja, hogy a ma szembetűnő 
formák mióta élnek és honnan kerültek a nép körébe, azóta tisztán áll 
előttünk, hogy a kultúra mindenkor nehéz, fáradságos munka, öntudatos 
fejlesztés eredménye volt s e munkában a vezető társadalmi rétegeké az 
oroszlánrész. Ma már közhely a „gesunkenes Kulturgut“ kifejezés s min
denki tudja, hogy az a szokás, amely napjainkban a nép körében szem
lélhető, valamikor egy előkelő rétegnek volt a szellemi kincse, s rende
sen csak akkor jutott lejebb, mikor a társadalom élén járók tudatosan 
elhagyták egy újabbnak a kedvéért. A népi műveltség tehát, amely ma 
olyan homogénnak és alacsonyfokúnak látszik, nem a népszellem sze
mélytelen műve, hanem történeti eredőire felbontva, különböző korok 
kulturális vívmányainak egymásra rétegződése. Mindez azonban nemcsak 
napjaink népi műveltségéről mondható el, hanem még fokozottabban az 
elmúlt századokról, s így nagyon valószínűnek látszik az a feltevés, hogy 
egy mondának is — ami a XVI. században a Toldi-monda volt — gyö
kerei nem a népbe nyúlnak le, hanem azok egy előző korszak hangadó 
társadalmi csoportjához vezethetnek. Annak a megállapítása, hogy me
lyik réteg mely korban vallotta ideáljának azt az életformát és gondol
kozásmódot, amelyet a monda általában visszatükröztet, kétségtelenül a 
történeti kutatás feladata. A történeti adatok szerintünk semmiképen sem 
hagyhatók figyelmen kívül; általuk ugyanis azt a környezetet állapíthat
juk meg, amelyből, mint talajból a monda kinőtt s a kort, amelyben ke
letkezett. Ha így a szociológiai vonatkozásokat nem tévesztjük el szem 
elől, eleve biztosíthatjuk, hogy nem építünk a folkloristák módjára lég
várakat s nem keressük a monda eredetét abban a korban, amikor a 
mondában megnyilvánuló életfelfogás még ismeretlen volt nálunk.

Kevesebb szót kell vesztegetnünk annak a másik romantikus felte
vésnek a cáfolatára, hogy a spielmannok önálló költői tevékenységével, 
adaptáló tehetségével magyarázható a nyugati epikai elemek magyaror
szági meghonosodása. Ezt a — mondhatjuk — teljesen alaptalan és iga
zolatlan állítást Moór abban a korban hirdette, amikor valósággal divat 
volt a magyar szellemi élet minden jelenségét német kulturhatásból ma
gyarázni meg : 1914-ben és 1925-ben. Persze, a magyarázat annyira hi
hetetlenül hangzott, hogy a magyar germanisztikának kritikával dolgozó 
vezetői közül Pukánszky Béla sem fogadta el, mondván : a német ván

8 A történeti néprajz lényegére és módszerére vonatkozólag 1. Naumann, H .: Grund- 
züge der deutschen Volkskunde. Leipzig. 1922., Jahrbuch für historische Volkskunde. 1. 
Die Volkskunde und ihre Grenzgebiete. Berlin. 1925., Helbok. A ; Siedlungsgeschichte 
und Volkskunde. (Schriften zur deutschen Siedlungsforschung. 2.)
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dorköltészetnek emléke „néhány magyar monda fejlődésére gyakorolt 
sejthető hatásán kívül nem maradt reánk“.7 Döntő érvnek Moór teóriája 
ellenében nem ezt az elutasító állásfoglalást óhajtjuk tekinteni, hanem a 
németországi szellemtörténeti kutatásnak azt a nagy fordulatát, hogy sza
kított a spielmann-költészet korábbi romantikus értelmezésével. H. Nau
mann, a történeti néprajznak új irányt mutató germanista, már 1924-ben 
meggyőzően kimutatta,8 hogy|egyáltalán nem igazolható, mintha a spiel- 
mannok alkotó költők vagy akár csak az epikus költészet letétemé
nyesei lettek volna. Szerinte csak erőszakos interpretálással értelmezhe
tők egyes verssorok úgy, mintha a költeményeket a spielmannok szer
zették volna. Valójában a spielmannok muzsikusok voltak, másodsorban 
énekesek, sőt északon minden bizonyíték hiányzik arra vonatkozólag, 
mintha egyáltalán énekeltek volna. Az u. n. spielmann-eposzok szerzői 
tehát nem tanulatlan emberek, hanem művelt klerikusok, akik „belső 
missziót“ végezve írták meg műveiket, természetesen koncessziókat téve 
— mese és stílus tekintetében egyaránt — a laikus közönségnek.^Fokról- 
fokra haladva mutatja ki Naumann, hogy egy romantikus feltevésből ki
indulva miként absztrahált az irodalomtörténeti kutatás a középkori epika 
termékeiből bizonyos vonásokat s nevezte el azokat a spielmann-költé- 
szetre jellemzőknek, holott ugyanazok a klerikus szerzőktől származók
ban is előfordulnak; így a germanistáinktól is kiemelt sajátságok : pl. a 
szerző hallgatóit csendre inti, állandóan arra hivatkozik, hogy az igazat 
mondja, sőt még az a közvetlen kérése is, hogy adjanak neki, az előadó
nak, egy pohár italt.9 Ezek után, ha az újabb szellemtörténeti iránynak olyan

7 A magyarországi német irodalom története. Bp. 1926. 88.
8 Versuch einer Einschränkung des romantischen Begriffs Spielmannsdichtung. Deut

sche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte. 2. (1924.) 777.
9 Petz Gedeon az azonos fordulatokból azt következtette, (Irodalomtörténeti Közle

mények. 1891. 30.), hogy a magyar és német hegedősöknél nem párhuzamos fejlődéssel 
és véletlen egyezésekkel, hanem „mélyebb összefüggéssel, egyenes ráhatással is van.dol- 
gunk“; Moór (Toldimonda 31.) ugyanezt bizonyította, ellenben Thienemann Tivadar új szem
pontú és nagyvonalú rendszerezésében elejtve a „hatás" feltevését, minta magyar és német 
irodalom alakuláséban író-előadó és hallgató közönség viszonyából szükségszerűen kö
vetkező fejlődési fok jeleit tekintette azokat. (Irodalomtörténeti alapfogalmak. Minerva. 1927. 
214. 222.) Naumann megállapításai után természetesen még kevésbbé tarthatjuk a magyar 
hegedős „intézményt“ német eredetűnek. — Mivel újabb irodalomtörténeti tanulmányok
ból is úgy látszik — v. ö. Deutsch-ungárische Heimatsblätter. 5. (1933.) -210. — hogy 
Naumann cikke nem részesült kellő figyelemben, legyen szabad egy-két jellemző meg
állapítását idéznünk : 785. I. „Es scheint in der Tat nicht einen Beleg für eine epische 
Funktion des Spielmanns zu geben.“ 788. 1. : „Man hat einen ungeheuren Missbrauch 
mit dem Worte (Spielmann) getrieben. Es ist weiterhin innerlich und äusserlich unwahr
scheinlich, dass unsere s. g. Spielmannsepen wirklich von Spielleuten stammen.“ „Der 
Kleriker war eben der einzige Dichterlyp vor und neben dem Ritter."
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reprezentánsa, mint Naumann, bizonyára anélkül, hogy sejtelme is lett 
volna a Toldi-problémáról, kirántotta a talajt Moór teóriája alól, azt 
hisszük, egyszersmindenkorra figyelmen kívül hagyhatjuk a német spiel- 
mannok szerepét aToldi-monda keletkezésénél. Naumann megállapítása 
és hivatkozásai Bédier kutatásaira, meggyőznek, hogy a monda magya
rázatánál az a kiinduló pont a helyes, amelyet Solymossy Sándor vá
lasztott, amikor tanult, művelt klerikusok tudatos költői alkotásának te
kintette a mondát.10 Ha a részletekben el is tér véleményünk Solymossy 
felfogásától, ez csak a történeti milieu, a históriai körülmények és tények 
figyelembe vételének következménye.

Látható azonban, hogy a spielmann-közvetítés cáfolata is ugyanoda 
vezet, amiről korábban szólotlunk, ahhoz a jelenséghez, hogy ma az 
előkelő társadalmi csoportokat tartjuk öntudatos kultúrafejlesztő ténye
zőknek., Ezt a felfogást nem hangsúlyozhatjuk eléggé. Ha tehát Moór 
1914-ben gúnyolódva emlegethette, hogy talán bizony a vitéz keresztes 
lovagok „utitarisznyájukban“ hozták magukkal a keleti motívumokat s 
azokat itthon „buzgón terjesztették“,11 ma már, több ismerettel rendelkez
ve a társadalom szerkezetére és a művelődés fejlődésére vonatkozólag, 
ezt a büszke lenézést találjuk mosolyt keltőnek. Tudjuk ugyanis, hogy a 
középkori lovagságot nem szabad a XVI. századi szatirikus elbeszélések 
tükrében szemlélnünk s tagjait nyers ösztönéletet élő, tanulatlan, vad 
rablólovagoknak tekinteni. A XIX. század kispolgári közvéleménye élde- 
leghetett ily történetietlen magyarázatokban, ma azonban a lovagságban 
a világi műveltség eszményeinek hordozóit látjuk. S még fokozottabb 
mértékben kell figyelembe vennünk a klérus művelődésfejlesztő- és ter
jesztő szerepét. Mindezzel, azt hisszük, eléggé világosan körvonalaztuk 
azt a törekvésünket, hogy az alábbiakban a romantika hagyományainak 
kikapcsolásával óhajtjuk megvizsgálni a sokat vitatott problémát.

A mondának, mint ismeretes, a legrégibb feljegyzése és feldolgozása 
1574-ből származik. Két évszázad választván el Ilosvai költeményét at
tól a kortól, amelyben versezetének hősét szerepelteti, felmerült az a vé
lemény, hogy talán az egész munka az ő invenciója s csak könyve nyo
mán gyökereződött meg az elbeszélés a nép körében.12 Ez a feltevés 
hamarosan tarthatatlannak bizonyult. Ma — ha másban nem is — abban 
egyetértenek a kérdés vizsgálói, hogy azok az elemek, amelyeket Ilosvai 
biografikus rendbe összeszedett, az ő korát megelőző időkből valók. 
Ilosvai ugyanis maga is hivatkozik énekszerzőkre, munkájában pedig 
vannak kitünően sikerült alliterációs sorok, amelyek annyira kirínak a

10 A Toldi-monda keletkezése. Irodalomtörténeti Közlemények. 1924. 91.
11 A Toldimonda. 6.
13 Karl L. : Ilosvai Toldijáról. Irodalomtörténet. 1914. 105.
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többi szánalmasan döcögő közül, hogy lehetetlen őt tartanunk szerzőjü
kül.13 Ilosvai tehát Toldiról már versformában a nép körében élő eleme
ket szerkesztett össze, azonban hozzátoldotta a maga szerzeményét is. 
Ilyennek látszik a sírrablási és az özvegyasszonnyal való komikus sze
relmi kaland. Ez az epizód ugyanis szerkezetileg nem illik a többi közé 
s tárgya meg felfogása egyaránt ellenkezik a versezet egyéb részével.14 
Ha nem is dönthető el kétségtelenül, hogy ezt a motivumsort valóban 
Ilosvai füzte-e Toldi nevéhez, az bizonyos, hogy időrendben a legfiatalabb 
s a XVI. századnál régibbnek nem tartható) A költemény többi — mond
juk : XVI. század előtti — részében találunk olyan elemeket, amelyek 
kormeghatározó vonást nem tartalmaznak. így Toldi neveltetése, a ma- 
lomkő-emelgetés. bujdosás a mocsárban, kuktálkodás a királyi udvarban 
stb. akár népmeséi jellegűeknek is mondhatók s a XII. században ép
pen úgy megfogalmazhatták volna őket, mint bármikor később. Az egy
szerűség, amely a bennük leírt szokásokat és életmódot jellemzi, a leg
régibb eredetű részletekké avatja őket. Köztük és a XVI. századi epizód 
között van azután egy réteg, amely a lovagéletből vett jeleneteket tük- 
röztet vissza. Ilyen a cseh és az olasz vitéz legyőzése. Az elsővel való 
küzdelemre Toldit egy özvegynek a könnyei indítják, akinek két fiát meg
ölte a cseh. Kihívja tehát, hogy bosszút álljon rajta. A párviadal motívu
ma így tisztán lovagi; a hős mint a gyengék és védtelenek védelmezője 
lép fel. Ugyanilyen az epizód befejezése is : a zsákmányból semmit sem 
tart meg magának, hanem az egészet átadja az özvegynek. „így állá 
bosszúját meg siralmas asszonynak.“140. Az olasszal való párviadalt sem 
kalandvágyból kezdeményezi. Az ország becsületét menti meg, amikor visz- 
szaszerzi a magyar címert a lovagtól, akinek eddig mindenkit sikerült legyőz
nie a tornán. Az az érzés, amely a királyi udvartól távolélő Toldit ráveszi, 
hogy az első hír hallatára elhagyja magányát és felvegye a küzdelmet 
az idegennel, szintén a lovagi kötelességtudásból sarjad. Az igazi lovag
nak ugyanis önként, kényszer nélkül, saját elhatározásából szívesen koc
kára kell tennie az életét, ha olyan ideális célról van szó, mint királya 
és országa becsületének megvédése. Ez a két epizód nem egyedüli meg
nyilvánulása a lovagi életfelfogásnak, — idéznünk lehetne a lovagi élet
módnak a költeményből kielemezhető külsőségeit is — azonban kétség
telenül a legjellemzőbbek. Motivációjuk, felfogásuk, szellemük ugyanis

ls Ezt meggyőzően tisztázta Moór i. m. 46. és Ung. Jahrb. 1925. 263.
14 U. a. 44. skk. 1., itt. 263. skk. 1., akinek ezt a véleményéi Solymossy fejtegetései 

(A Toldi-mondóhoz. Elhnographia. 1918. 1. skk. I ) ellenére is valószínűnek tartjuk.
14a. A költemény e részének „komoly lovagi szellemét“ kiemelte mór Négyesy 

László is: Az ős Toldi. Magyar Múzsa. I. (1920.) 25. a monda fejlődésében. Ilosvait meg
előzőleg. egy lovagi szellemű fázist különböztetvén meg.
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elválaszthatatlan a lovagi műveltségtől. Egy steppe-nép körében éppen 
úgy elképzelhetetlen ilyesféle jelenetek kialakulása, mint az ókor vala
mely városkulturájában. A lovagi jelenetek elbeszélése csak oly társada
lom — mondjuk: hallgató közönség — figyelmét ragadhatja meg és köt- 
ííeti le, amely maga is ugyanezekért az eszményekért hévül. A nyugati 
lovagepika elemei tehát, amelyekkel rokonok vagy akár azonosak a 
Toldi-monda részletei, csak akkor honosodhatnak meg Magyarországon, 
amikor itt egy lovagi életet élő társadalmi réteg már kialakult. Éppen mert 
előbb a talajnak kell készen lennie s csak azután hullhatnak el a mag
vak úgy, hogy termést hozzanak. Az ellenkező folyamatnak a feltevése 
oly anachronizmus volna, amelynek tarthatatlanságát bizonyára felesle
ges bizonyítgatnunk.

Az időpont közelebbi meghatározásához annak a fejlődésnek a 
vizsgálata vezet, amelynek során a magyar társadalom vezető rétegében 
általános lett a lovagság életeszményeiért való lelkesedés. Ennek a fo
lyamatnak a tárgyi alapjaira nem térhetünk ki részletesen — ez messze 
elvezetne tárgyunktól — s bővebben csak a lovagkulturával szorosabban 
összefüggő vonatkozásait ismertethetjük.15 Vizsgálva a magyarországi lo
vagi műveltség eredetét, nem lepődhetünk meg, hogy a műveltséget meg
előzte a lovagi életmód, ez pedig a királyi udvarban honosodott meg 
először. A középkori lovagi élet elengedhetetlen feltételeiül tekinthetjük 
a páncélos fegyverzetet, mely nélkül nem lehet bajvívás, a címert, mely 
megkülönbözteti viselőjét a közönséges fegyverhordóktól épúgy, mint más 
egyenrangúaktól és a kővárat, hol a lovag kíséretével, környezetével, mint 
egy kis udvar középpontjában élhet akkor, midőn nem tartózkodik az 
uralkodó mellett. Mindhárom új elem volt az Árpádkorban, s bár az 
első kettőnek nem hiányoztak a honfoglalás előtti korba visszanyúló vé
kony gyökerei, kétségtelenül az idegen, nyugati hatás volt a fejlődést el- 
határozóan befolyásoló tényező.
/I v Az új fegyverzetet az idegen lovagok honosították meg nálunk. Szt. 
István is intelmeiben dicsérte ezért a hospeseket. Mivel pedig a külföldi 
lovagok a király környezetében helyezkedtek el, az új fegyver viselésé
nek szokását első sorban azok a magyarok vették át, akik maguk is itt 
éllek vagy megfordultak: a legelőkelőbbek. A XII. század közepén, mint 
Freisirgi Ottó leírásából kitűnik, fegyverzet tekintetében még nagy kü
lönbség volt a királyi környezet és a hadbayonuló magyarság zöme kö
zött. Ez utóbbi a régi felszerelést használtd^ amely akkor elavultnak lát-

16 A lovagségról általában Delbrück, H .: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen 
der politischen Geschichte. Berlin. 1923. Hl.8 239—328. és 670.

18 Pauler Gy.: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Bp. 1899. 
1.* 258.
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szőtt. A Xlll. század elején az ellentét még mindig éles ; II. Endre kis 
lovagserege is, mellyel a Szentföldre vonult, a legelőkelőbbek kíséreteiből 
tevődött össze. A kiegyenlítődés csak a század közepén következett be, 
mikor királyaink céltudatosan igyekeznek — miként a turóci jobbágyfiúk 
és a szepesi lándzsások esete mutatja — a rendelkezésükre álló haderőt 
páncélos sereggé alakítani át. A birtokos köznemességet a tatárjárástól 
fogva tekinthetjük a nyugati lovagsággal fegyverzet terén is egyenrangú 
tényezőnek.17

A címernek, ennek a neve szerint is idegen jelvénynek a viselése 
hasonlóképen a királyi udvarból kiindulva lett általánosabb szokássá. A 
legelőkelőbbek körében már a Xlll. század első felében otthonos, a köz
nemesség soraiban azonban a középkor végéig nagy számban találunk 
olyanokat, akiknek nem volt családi címerük. Még a legjobban kiemel
kedők, a relative nagy szerepet játszó alispánok és szolgabírák is legtöbb- 
nyire egyszerű emblémát használtak, ha okleveleiket meg kellett pecsételni
ük, s ha külföldön, így Olaszországban mint zsoldos csapatok parancsnokai 
utánozni kényszerültek az ott küzdő angol, német, francia lovagokat, ak
kor szintén csak valami egyszerű jelet vettek fel, mint vörös mezőben 
fehér keresztet, zöld alapon fehér N betűt, fekvő E vagy fordított R be
tűt. Nyugaton a lovagság korábban élte át azt az időszakot, amikor még 
szabadon, tetszés szerint lehetett választani valami jelvényt címer gya
nánt. A XIV. században ott felségjoggá lett a címeradományozás, nálunk 
ellenben, éppen mert az egész társadalmi fejlődés később indult meg, az 
egyszerűbb állapot élt tovább.18

^  ' Még határozottabb útmutatást adnak a lovagi élet magyarországi 
elterjedésére a várépítések. A tatárjárás előtti időből nem ismerünk ma
gyar lovagvárat, a XIII. század második felében azonban tömegesen 
épültek fel. Nemzetségeink szinte versenyre keltek egymással s minden 
nagyobb birtokuk középpontjában sietve építkeztek. Drégely 1274 ben, 
amikor Hont fiai adományul kapták, csak „terra“, 1285-ben azonban egy 
oklevél szerint már castrum volt rajta. De nemcsak a legelőkelőbb tar
totta szükségesnek, hogy olyan várban lakjék, amely magasan kiemel
kedik jobbágyfalvai felett, hanem a gazdagabb köznemesi családok is 
kieszközölték a királytól a várépítési engedélyt. így IV. László idejében 
egymásután a nyíri nemesek, a Máriássyak, Kállayak, sőt a század 
végére az erődítmények annyira elszaporodtak, hogy a jogtalanul épül-

17 Tólh Z .: A kígyóspusztai csatt jelentősége. Turul. 1933. 11.
18 Áldésy A .: Címertan. (A magy. tört. tud. kézikönyve. II. 6.) Bp. 1923. 8., 38—40. 

Csorna J . : A magyar heraldika korszakai. Bp. 1913. 16. Lukcsics P .: Olaszországban vi
tézkedő magyar lovagok jelvényei a XIV. században. Turul. 1931. 87—88.
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leknek a lerombolásáról kellett intézkedni.19 Ez a várhálózat Magyaror
szágot a XIII. század végére nem kizárólag azért borította el, mert az 
emberek védekezni akartak a hatalmasabbak ellen. Közrejátszott a te
hetősebbeknek az a vágya is, hogy olyan módon éljenek és olyan épü
letben lakjanak, amely megfelel — a XIII. század elejihez képest — 
megváltozott igényeiknek, udvar tartására irányuló vágyuknak.

Csak ezután, hogy a lovagi élet folytatáséhoz a reális alapok elké
szültek, hallunk a XIV. században tornajátékokról. Az előző századból 
nem ismerünk róluk szóló adatokat.20 Ellenben 1330-ban Károly Róbert 
sisakdíszt adományozván a Némái Kolozs család ősének, kiemelte, hogy 
a harcjátékoknál is a vitézeket saját címerük után szokták felismer
ni. A Tornajátékokat ettől fogva egyre gyakrabban emlegetik, s a Zsig- 
mond korától kezdve tömegesen kiállított címereslevelekben stereotip for
mulává lesz nevük. Meghonosodásukat, ha csak ismét nem menekülünk 
az adatok elvesztésének feltételezéséhez, Károly Róbert uralkodására 
kell tennünk. A királyi udvarban megforduló idegen lovagok bizonyára 
előbb is vívtak már bajt, magyarok közt azonban csak a XIV. században 
válhatott szokásossá a lándzsatörés. Egy újabb század múlva, Zsigmond 
uralkodása végén, már olyan sajátságos nemzeti jelleget nyertek a ma
gyar tornaszabályok, eltérőt a nyugaton dívóktól, hogy azok a külföldi 
utazónak azonnal szemébe ötlöttek.21

Ez az egyre általánosabbá váló életmód nem külsőség, tartalmatlan for
ma, amelyet csak a divat szeszélye dobott Magyarországra, hanem mögötte 
a XIV. században felismerhető a tulajdonképeni mozgató elem, a lovagi 
életfelfogás, annak a becsületről, hűségről, az u.n. lovagi erényekről val
lott hite. Vannak bizonyítékaink, — de ismét csak a XIV. századból — 
hogy a lovagi életideál valóban uralkodott Magyarországon az emberek 
leikébe belerögződve, s hogy ez az életfelfogás, kézzel meg nem fogható 
szellemi tényező, befolyásolta cselekedeteiket. így megnyilvánult a Szt. 
György lovagrend 1326-i alapítólevelében és szervezetében, amely szerint 
a tagoknak — számuk legfeljebb ötven lehetett — kötelességük védeni 
a királyt, egymást támogatni, aki közülük harc közben lováról leesett vagv 
várostromnál árokba hullott, el nem hagyni, azt meg, aki fogságba e- 
sett, kiváltani. S ugyanez a felfogás hívta életre, hasonlóképen Károly

19 Hóman B .: Magyar történet. 11. 149. Karácsonyi J.: A magyar nemzetségek a XIV. 
század közepéig. Bp. 1901. 11. 189. Könyöki J . : A középkori várak. Bp. 1906. 38. skk. 1. 
Pauler i. m. 11. 418, 455.

20 Anonymus „turnamentum“-éról Jakubovich E .: „P.“ mester. Klebelsberg-emlék- 
könyv. Bp. 1925. 203., az itt említett páncélos zsoldosokról Eckhart F .: Magyarország 
története. Bp. 1933. 73.

21 Csorna i. m. 33., 11. skk. 1.
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Róbert uralkodása alatt, az udvari lovagi becsületbíróságot, a curia mi- 
Iitaris-t Mint neve is mutatja, az udvarban, a király személyes környe
zetében élő lovagok számára szerveztetek.22 A királyi kíséret e tagjait a 
XIII. század második felében kezdték miles-eknek, lovagoknak nevezni, 
amivel párhuzamosan korábbi serviens megjelölésük a XIV. században 
fokozatosan kiveszett.23 A névcsere bizonyára a lovagi elem túlsúlyra ju
tásával magyarázható s így ismét csak nem véletlen, hogy a curia mili- 
taris e folyamatnak a befejezésekor kezdte meg életét. A bíróságnak az 
volt a feladata, hogy elégtételt nyújtson annak az udvari lovagnak, aki
nek személyét és becsületét gyalázat érte. Sértésnek számított, ha ellen
fele szóval vagy írásban szidalmazta, ha hűtlennek, gaznak, esküszegő
nek, hamisan esküvőnek, hazugnak és tisztességtelen anyától származó
nak nevezte. Mivel a sértett országos bíróság elé nem vihette ügyét, bi
zonyára. mert ismeretlen dolog volt, ily esetekben ott jogvédelmet keresni, 
szükség volt hát erre a bírói székre, amelyen vagy a király személyesen, 
vagy az ő megbízottja ítélkezett az udvari lovagok közül kiválasztott bí
rótársakkal. Ha a vádlott tagadta, hogy a neki tulajdonított gyalázó sza
vakat mondotta volna, a bíróság úgy tekintette, hogy a panaszos fél becsü
letét nem érte sérelem s a pert befejezettnek nyilvánította. Ha azonban 
a sértést nem vonta vissza, akkor bizonyításra került a sor, amelyre első
sorban a bajvívás szolgált. Ezt — becsületet érintő ügy esetén — a két 
érdekelt fél személyesen vívta meg, tehát nem az egyébként szokásos 
módon, felfogadott bajvívókkal.24 A pervesztest a bíróság becsületének

88 Hóman i. m. 11. 290. Erdélyi L .: Bajtársi egyesületek a magyar lovagkorban. 
Klebelsberg-emlékkönyv. 249. Hajnik 1.: A magyar bírósági szervezet és perjog az Ár
pád- és vegyesházi királyok alatt. Bp. 1899. 60. skk. 1.

83 Szekfü Gy.: Serviensek és familiárisok. (Ért. a tört. tud. köréből. XX111. 3.) 18., 
78. skk. 1.

84 Erre vonatkozólag kétségtelenül határozott adataink nincsenek ugyan, azonban 
következtethető ez a curia militaris szabályainak, a XVI. sz. első feléből származó (Hajnik 
64) „Observationes processus causarum militaris curiae regiae in facto honoris usu receptae“ 
(a Corpus iuris függelékében, 1779. kiadós II. 201—3) 9. és 10. pontjából. Eszerint a pár
baj nem függhet a felek elhatározásától, hanem azt csak a bíró rendelheti el. Úgy any- 
nyira, hogy ha a felek egyike, nem várva be a bírói Ítéletet, a kihívás jeléül a másiknak 
egy cöveket nyújt át, akkor ezzel már pervesztes is lesz. Ez a pont a párbajra való ki
hívást akarja megakadályozni, mérsékelni, amikor azt bírói határozattól teszi függővé. A 
felek heveskedése azonban csak akkor érthető, ha feltesszük, hogy személyesen akartak 
megvívni. Bajvívók szerepeltetésénél ugyanis a gyors kihívásnak nem lett volna értelme, 
mivel a bajnokok küzdelme a bíróság jelenléte nélkül nem dönthetett a bűnösség kérdé
sében. A másik pont szerint, ha valaki sértéseit nem vonja vissza, hanem egész a küz
delem végéig erősítgeti azokat s csak amikor mór úgy látja, hogy alul marad, megtagadva 
állításait, kiszolgáltatja, megadja magát a győztesnek, ennek nem szabad ellenfelét meg
ölnie, sem további harcra kényszeríteni; az ilyen legyőzött és bűnét bevalló fél megtartja 
életét, becsületét azonban elveszíti. Ez a jelenet sem képzelhető el felfogadott bajvívók
kal. csak úgy, hogy a sértő és sértett személyesen küzdöttek.
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elvesztésére ítélte. Az ilyent örökös gyalázattal jelölték meg, mintegy ki
zárták az emberi társadalomból s ettől fogva fedetlen fejjel, meztelen láb
bal, tarka és kenderzsineggel összetartott ruhában kellett járnia. Ezen 
a büntetésen királyi kegyelem sem változtathatott, lévén a becsület elvesz
tése „insanabile et irremedicabile vulnus“.25 A külsőségek, amelyek sze
rint a becsületét vesztettnek élnie kellett, világosan mutatják az összefüggést 
a lovagsággal. A bűnös éppen ellentéte a lovagi fegyverzetbe öltözött vi
téznek : fején nincs sisak, lóra nem ülhet, ruhájáról hiányzik az öv, ame
lyet a lovaggá ütés alkalmával egyházi szertartás közben fűztek derekára 
s paródiaképen kenderzsinór pótolja azt.

A becsületet, a honort, amelynek elveszítésével így a lovagi élet de
kórumaitól való megfosztás járt együtt, kétségtelenül a lovagi életfelfogás 
helyezte oly magasra, hogy sérelmét nem lehetett megtorlás nélkül hagyni. 
Hiszen a szidalomért is azért kellett elégtételt keresni, mert a sértett lo
vag „állapotának, tisztességének, méltóságának és becsületének kárára“ 
(in derogamen status, honoris, dignitatis et existimationis), híre és neve 
kisebbítésére szolgált. A becsületnek ez az értelmezése új volt, s azzal 
a  lovagi életfelfogást megelőző időben nem találkozunk. XI. századi tör
vényeink is, bár a magánélet sok jelenségéről emlékeznek meg, a becsü
let védelméről hallgatnak. A magyarság gondolkozása ugyanis akkor még 
más volt s mint steppékről jött népnek, ideáljai is mások voltak. Abban 
a keleti kultúrkörben, amelyben a magyarság a kereszténység felvétele 
előtt élt, a nőt vásárolták, a személyneveket nem mártírok és hősök, ha
nem a rásztor- és vadászéletből ismert állatok után adták, sőt vallási 
képzetektől vezettetve, a gonosz szellemek megtévesztése végett elnevez
ték az újszülöttet Szemétnek, Nemvalónak, Neméinek is, a kirgizeknél 
meg karakirgizeknél pedig piszoknak, kutyalábnak.26 Ezek a körülmények 
nem kedveztek sem a nők lovagias tiszteletének, sem annak, hogy az 
egyéni becsület, a „tiszta név" fogalommá legyen. A változás, a magyar
ság gondolkozásmódjának átalakulásával lépést tartva, fokozatosan követ
kezett be s nagy méreteit jelzi éppen az az érzékenység, hogy ami sérelmet 
korábban az emberek fel sem vettek, még kevésbbé vittek bíróság elé, most, 
a  XIV. század első felében elviselhetetlen szégyennek találják. Egyelőre 
azonban csak a királyi udvarban élő, vagy azzal legszorosabb kapcso
latba jutó lovagok. Mert az ismét még további fejlődés eredménye, hogy 
más előkelőbb nemesek is, akik a rendes bíróságnál elégtételt nem re
mélhettek, hogy megőrizhessék udvarképességüket, kérni kezdték a  ki-

í5 Observationes. 12. p.
2* Tagányi K .: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. Ethnographie. 1917. 199. skk. 1. 

Pais D.: Régi személyneveink jelentéstana. Magyar Nyelv. 1922. 95. .Németh Gy.: Cse
pel. u. a. 1933. 11.
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rálytól, hogy ügyük az udvarban a curia militaris módjára intéztessék 
el.27 Világos, hogy ez csak akkor következhetett be, amikor a becsület
ről az udvarban kialakult felfogás tovább sugárzódott a királyi környezet 
határain túl, a társadalom szélesebb rétegei felé. Még később, a XV. szá
zadban érkezett el azután annak az ideje, hogy az egész köznemesség 
ezt a felfogást, meggyőződést vallja. A népes társadalmi rétegnek, ami a 
magyar köznemesség volt, becsületet érintő ügyeit a curia militaris el nem 
intézhette, azért ezek a megyei bíróság elé kerültek. Az időpont megál
lapítása végett kell hangsúlyoznunk, hogy ilyen perek, viszályok, pana
szok Nagy Lajos korában még nem szerepeltek a megyei törvényszéke
ken,28 ellenben a XV. századtól egyre fokozódó bőségben szólnak az ok
levelek róluk. A XVI. század elején a becsületre való féltékenység már 
valósággal átment a magyarság vérébe. A curia militaris-nál — eredetileg 
alig két évszázad óta — szokásossá lelt eljárás szigorúságát és a bün
tetés nagyságát a közvélemény ekkor már a nemzeti erények védelmével 
magyarázta, büszkén hangoztatván, hogy a magyarok a szerződések, az 
adott szó megtartásában oly állhatatosak, és becsületüknek a megóvására 
olyan éberen vigyáznak, hogy az ilyen tekintetben vétkeseket egészen 
speciális és szigorú büntetéssel sújtják.29

Eredetében univerzális, sőt internacionális kultúrális áramlat volt az 
a lovagi műveltség, amely nálunk a társadalom rétegeit, felülről lefelé 
haladva, külsőségekben és szellemben egyaránt hatása alá vonta. Az or
szághatárok ennek a művelődési áramlatnak az útjában sehol sem je
lentettek akadályokat, uralkodóvá lett az Európában mindenütt, ahol a 
társadalmi fejlődés előkészítette számára a talajt. Természetesen, a helyi 
és nemzeti változások szerint, a lovagi műveltség a közös alapréteg mel
lett mutat eltérő vonásokat, a különbségek azonban nem voltak oly lé
nyegesek, hogy zavarhatták volna a más országba ellátogató lovagot. Az 
a kép, amelyet egy osztrák Wappendichter rajzolt Nagy Lajosról, meg
érteti, hogy a magyar király környezetében miért érezhette otthon magát 
minden előkelő vitéz. A lovagi erények, mint a gyengék védelme, hű
ség, bátorság, igazságszeretet, és legfőbbképen a becsület tisztasága fe
letti féltő őrködés testesültek meg Lajosban Suchenwirt szerint s igy ud
vara az európai lovagélet többi központjával egy színvonalon állott.30

27 Hajnik i. m. 62.
28 Ezt az argumentum ex silentio-t Gábor Gyula könyvéből vesszük (A megyei in

tézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt. Bp. 1908.) Gábor szerint ugyan (156. 1.)' 
a becsületsértési ügyek szerepeltek már ekkor a megye előtt, azonban a 103. 1.-n emlí
tett esetekben — ha ugyan ezekre vonatkozik utalása — a megyei hatóság a sértett fél, 
aki panaszát a király, ill. István herceg előtt teszi meg.

28 Observationes bevezetése.
30 Bleyer J.: Magyar vonatkozások Suchenwirt Péter költeményeiben. Századok. 

1899. 801. skk. 1.
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Az azonos jellegű műveltség azonban nemcsak a személyes érint
kezést könnyítette meg vagy tette lehetővé, hanem a szellemi kincsek s 
ezek közt a lovagi életideált rajzoló költői, epikai elemek meghonosodá
sát is. A kultúra fogalmába ezeket a gondolati elemeket már eleve bele 
szoktuk érteni s így amikor e műveltség áramlásáról, meggyökereződésé- 
ről beszélünk, behatolásukat is a magyar szellemi életbe eleve feltételez
zük. Ha nem is tartjuk lehetetlennek, hogy a hozzánk költöző előkelő 
idegen lovagot a XII. században elkísérték az efféle költemények előadói, 
lettek légyen azok akár klerikusok, akár — feltéve, de meg nem enged
ve — énekmondók, a német vagy francia nyelvű epikai művek vagy a- 
zok töredékei, akárhányszor recitálták volna is el őket magyar földön, 
még nem lettek ezzel magyarok. Maguk a lovagok, akikhez szóltak, ha
marosan, úgy látszik már a második generációban jórészt elmagyarosod- 
tak s ezzel elfogyott a hallgató közönség. Annak a feltevésnek, hogy az 
énekmondók, maguk is elmagyarosodva, átfordították, ha nem is szóról- 
szóra, legalább értelem szerint az epikai töredékeket s azután így szó
rakoztatták uraikat, a korábban előadottakon kívül ellene mond az a ta
nulság is, amelyet a magyar egyházi irodalom keletkezésének megfigye
léséből szerezhetünk.3' Bármennyire volt ugyanis az egyházi rend a kö
zépkorban internacionális s játszottak nagy szerepet nálunk német, olasz, 
francia klerikusok, elnyerve még a legnagyobb egyházi méltóságot is, 
sem nekik, sem a kíséretükben élő egyháziaknak nem volt semmi részük 
a magyar nyelvű vallásos irodalom kialakulásában vagy fejlődésében. S 
az is ismeretes, hogy a magyar egyházi irodalom nem olasz vagy német 
szövegek fordításából keletkezett, hanem latin textusokéból. Ha a magyar 
irodalom első egyházi jellegű szövegei oly szorosan tapadnak latin előképeik
hez, nehéz volna azt képzelni, hogy a világi műveltség termékeinek meg
honosodása sokkal korábban és eltérő módon ment végbe. Ha tehát egy 
magyar legenda nem úgy bontakozott ki, hogy az első hittérítők gyakori ? Jqc 
elbeszélései folytán a nép közé lejutott töredékek idővel kombinálódtak, 
csoportosultak egy mag köré, akkor a lovagepikai elemek meghonosodá
sának is aligha ez volt a folyamata. A XII. századi idegen származású 
előkelőknek és kísérőiknek volt szerepük a magyar lovagi életmód ki
alakulásában, éppen mint első hittérítőinknek is a magyar keresztény 
egyház felépítésében, az irodalom azonban mindkét esetben későbbi és 
más, közvetlenebb hatóokok eredménye. A magyar lovagepika nyomait, 
gyökereit a XIV. század előtt keresni mindenképpen reménytelen munka 
volna tehát ; ez is irodalom volt s igy csak azután fejlődhetett ki, ami
kor már kialakult megértő közönsége, hallgatósága.

11 V. ö. Horváth J . : A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp. 1931.
88 Eckhart érdekes megfigyelése és következtetése (i. m. 65.), hogy a  Xlll—XIV. sz.-
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Ezt az elsőbbséget, hogy a magyar lovagi életfelfogás kialakulásé
nak meg kellett előznie a mondát, a Toldi kérdésnél külön kell hang
súlyoznunk. Még csak egyidejűségről sem lehel szó, mintha t. i. a nyu
gati életforma külsőségeinek meghonosodásával egyszerre kapcsolódtak 
volna a lovagepika elemei egy magyar névhez. Ha ez lehetséges volna, 
akkor ma mondáink volnának a XI. századi Bátor Oposról, akinek sze
mélyes vitézségéről oly konkrét forrásadatok is szólnak, amilyenek Tol
diról nem maradtak fenn. Semmiképen sem lehet a véletlennek tulajdo
nítanunk, hogy XI1—XIII. századi magyar vitéz nem lett történeti monda 
hőse. Olyasféle magától értetődő feltételezés, hogy ezek elveszhettek, ki
estek az emlékezetből, kényelmes megkerülése volna a nehézségeknek. 
Ha a magyar szellemi élet egyre gyarapodó örökségét érték is súlyos 
veszteségek, egészen nyomtalanul nem pusztulhattak volna el azok a 
mondák, amelyek gyökere a XIII. századba nyulott vissza. Nem közöm
bös tehát a probléma vizsgálata szempontjából, hogy a Toldi-monda a 
maga hősét a XIV. században. Nagy Lajos korában szerepelteti. A folk
loristák, igaz, ennek a ténynek semmi jelentőséget sem tulajdonítanak. 
Szerintük egészen indifferens, hogy Toldi Miklós nevű ember volt-e a 
világon, ha igen, mikor élt és hol, vajon Nagy Lajos vagy Mátyás ide
jében, Biharban, vagy Nógrádban, sőt a monda keletkezésének magya
rázatánál számukra az is mellékes, hogy akár egyidejűleg, akár egymás 
után több Toldi Miklós játszott-e szerepet.33 A történeti adatoknak ez a 
semmibe vevése nem indokolt. Még ha csak egyetlen egy oklevél szólna 
is arról, hogy Nagy Lajos korában valóban élt egy Toldi Miklós nevű 
vitéz, már ez is segítségünkre lehetne annak megállapításánál, hogy a 
monda mikor keletkezett. A valóságban azonban sokkal több kapcsolat
ról van szó. Pontosan egyezik a történet és a monda Toldijának nem
csak a kora, hanem származásának helye is. Azonkívül a történeti 
Toldi életpályája, amely egyszerű köznemestől, más urak familiárisától 
felvisz a király személyes környezetébe, ahol a legnagyobb tisztséget be
töltő urakkal egyenrangú társként szerepel, közben pedig mint jelenté
keny zsoldos haderő parancsnoka Olaszországban vitézkedik, egyáltalán 
nem ellenkezik a monda hősének életével. Sőt történeti, archontológiai 
adatokból kitűnvén, hogy Toldi Zsigmond idejében is főispán volt, az Ilos- 
vai-féle feldolgozásnak azt az éllenmondását is ki lehetett küszöbölni, a- 
melyet az öreg Toldi és a fiatal Lajos király egymás mellett szerepelte-

ban a magyar előkelők körében a Roland, Oliver, Lancelol, Tristan, Isolde stb. nevek a 
francia lovagéposzok ismeretessé válásával terjedtek el, bizonyéra nem ellenkezik felte
vésünkkel, mivel ez a névhasználat is csak a nyugati művek hatásáról és nem azok ma
gyarra forditáséról tanúskodik.

*8 Moór: A Toldimonda. 48., 81. Solymossy i. m. Írod. tört. Közi. 1924. 95.
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tése jelentett. Végül, bár bizonytalan, de mégis a valószínűség látszatát 
nem nélkülöző érveket lehet felhozni amellett is, hogy az olasz vitézzel 
vívott tornát hol tarthatták.34 Minden újabban előkerüli történeti adat te
hát egyre jobban megerősíti azt, amit a monda valamennyi részlete is hang
súlyoz, hogy a hős a XIV. században élt, annak végefelé halt meg.

Ennek a ténynek, ha beleillesztjük a lovagi műveltség meggyökerező- 
désének folyamatába, a legnagyobb fontosságot kell tulajdonítanunk. 
Mindenekelőtt kétségtelen, hogy Toldiról költői mű csak halála után ke
letkezhetett, a legkorábban sem a XIV--XV. század fordulója elpft, bár 
a magunk részéről még későbbi időpontot, általánosságban a XV. szá
zad első felét volnánk hajlandók megjelölni; azt a kort, amikor a lova
gi műveltség, kilépve a királyi udvar köréből, már az egész országban 
elterjedt az előkelőbb nemesség körében s otthonra lelt a főúri udvarok
ban.35 így lehetett hőse — éppen mert szélesebb közönséghez szólott — 
olyan vitéz, ki korának első szereplői közé tartozott. Hasonló szellemű 
XII. századi hazai munka, mivel az csak a királyi udvar részére készül
hetett volna, az uralkodócsalád valamelyik tagját helyezte volna előadá
sának középpontjába, mint ahogyan legrégibb Gestánk hőse valóban 
király is, Szt. László.36 A keletkezés megmagyarázásánál ismét nem sza
bad figyelmen kívül hagynunk, hogy a lovagi élet új, friss volt ekkor 
nálunk, a társadalom legvagyonosabb köreinek gondolkozását befolyásolta 
varázsával, lényege még csak ezek előtt követendő mintakép s nem a 
„nép“ előtt. Ez legfeljebb csak külsőségeiről szerezhetett tudomást, az 
eszmei tartalmat azonban meg nem érthette. Nem szabad feltételeznünk, 
a civilizáció jelenségeinek mai gyors elterjedése láttára, hogy a XIV—XV. 
században hasonló ütemben rohant volna a fejlődés. Mint láttuk, a „be
csület“ fogalmának lovagi értelmezése a felső rétegekben is csak idő 
múltán és fokozatosan terjedt el. A Toldi-mondának a lovagi életfelfo
gásra jellemző részletei a XV. században — amennyire e kort ismerjük 
— nem készülhettek a nép számára és még kevésbbé szerezhette azo- 84 * 86

84 Ez adatok részletes ismertetése két cikkemben : A Toldi-monda történeti alapja.
Hadtörténelmi Közlemények. 1924. 3. és Toldi Miklós u. a. 1926. 225.

86 Ezekkel a művelődési központokkal mér a középkorban is számolnunk kell. 
Szép képet rajzol róluk, a bennük uralkodó luxusról, az építkezésekről is, Zsigmond- 
kori adatok alapján Sinkovics István : A magyar nagybirtok élete a XV. sz. elején. (Do- 
manovszky S .: Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. 8.) Bp. 1933. 28—34. 
Ez a rajz is kétségtelenné teszi, hogy még a renaissance-előlti időszakra korlátozva sem 
állhat meg Farkas Gyula előadása: „Der königliche Hof war in Ungarn die einzige Stätte 
der europäischen weltlichen Kultur, während des ganzen Mittelalters. Sie stand isoliert 
von ihrer magyarischen Umwelt da.“ (Zur Frage der ungarischen Spielleute des Mittel
alters. Deutsch-ungarische Heimatsblätler. 1933.210.)

81 Hóman B.: A Szt. László-kori Geste Ungarorum. Bp. 1925.
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kát a nép. A munka célja a lovagi életet élők gyönyörködtetése s igy 
tudatos írói alkotásnak kell tartanunk. Szerzője olyan, kora műveltségé
nek színvonalán álló író volt, aki ismerte a nyugati lovagepika fordula
tait. mozzanatait, de ismerte a XIV. század magyar történetét is, annak 
szereplőit, továbbá, minden jel szerint, Toldi életének egyes eseményeit. ( 
Ezekből az elemekből szerkesztette meg azután művét, még pedig latinul.

A XV. századi magyar előkelők körében, akik Zsigmond mellett 
külföldi diplomáciai akciókban vettek részt, itthon pedig a kormányzás 
munkáját irányították, a latin nyelv ismeretét joggal tételezzük fel. Ha 
nem is éppen az elvont fogalmak pontos megjelöléseivel, de a mindén- 
napi életben előforduló kifejezésekkel tisztában voltak. Bár nem ismerjük 
eléggé e kor világi elemeinek műveltségét, aligha tulzunk, ha azt mond
juk, hogy éppen a lovagi életmód következtében nem lehetett az ala
csonyfokú. Lovagság és műveltség ugyanis nem kizárják, hanem ellen
kezőleg, feltételezik egymást. A „magjster“ jelző tehát, amely a történeti 
Toldi neve mellett is szerepel okleveleinkben, nem tekinthető üres cifra
ságnak, hanem a tanultság jelének. Azt gondoljuk, hogy a XV. századi 
előkelőbb magyar nemesek értettek úgy latinul, hogy ki tudták fejezni 
magukat e nyelven s még inkább megértették a latin előadást, beszédet.
Sőt talán azt az állítást is szabad megkockáztatnunk, hogy a latin nyelv 
ekkor még alkalmasabb is volt a lovagi élettel kapcsolatos fogalmak 
megjelölésére, mint a magyar. Megfelelő magyar szavaink ugyanis csak 
a nyugati intézmények meghonosodása után keletkezhettek s így akarva 
nem akarva, az elvont fogalmak kifejezésére eleinte latin szavakat kellett 
használni. Aligha véletlen, hogy a XV. század eleji schlägli szójegyzék 
a lovagi fegyverzet minden részének ismeri a magyar nevét, ugyanúgy 
az „öklelés-hastiludium“ szót is,37 de már a „honor“ aequivalensét, a 
„tisztesség“-et nem, holott ez az egykorú vallásos codex-irodalomban, 
majd a XVI. századi mindennapi nyelvben — elég a szép Balassa-vers- 
re utalnunk — közismert.38 Ha tekintetbe vesszük, hogy a honor sérel
mét a XIV. században eleget emlegették, sőt Sternberg Péter 1388-i leve
lében egy magyar főúr kötelességmulasztása alkalmával, mint végső me
nedékére, Toldi Miklós és társai „amicitia, fides et honor“-ára hivat
kozik,39 az így a valóságban élő fogalom magyar szavának késői elterje
déséből azt következtethetjük, hogy az az életfelfogás, amely e fogalmak
ra épült feL eleinte latinul keresett kifejezést, még pedig bíróság előtt 
éppen úgy, mint személyes érintkezésben és költői munkákban.

Azonban nagy különbség van egyrészt a latinul értés és beszélés,
,7 Szamota I . : \  schlägli magyar szójegyzék. Bp. 1894.
38 Magyar Nyelvtörténeti Szótár adatai.
w Hadtörténelmi Közlemények. 1924. 32.
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másrészt a latinul fogalmazás és írás közj. Az utóbbihoz hasonlíthatat
lanul alaposabb tanultság és nagyobb gyakorlat szükséges. Mivel ilyent 
elsősorban a klérus tagjainak volt alkalmuk elsajátítani, azt hisszük, hogy 
a  Toldiról szóló költemény szerzőjét közöttük kell keresni. Talán kevésb- 
bé valamelyik világtól távol eső kolostorban, mint inkább a főúri udva
rok klerikusai közt.40 Ezekből ugyanis, éppen a mindennapi élet jelensége
inek hatása alatt, nem hiányzott a hajlam, kedv és érzék az előkelő 
életformák szépségének és értékeinek a felismerése iránt, ugyanakkor 
pedig készek — az alacsonyabb színvonalhoz okos mértéktartással al
kalmazkodva — hallgató közönségük igényeinek a kalandok, erőpróbák 
tárgyalásával engedményeket tenni, ők  ismertették meg uraikkal a nyu
gati lovagepika egy-egy töredékét, hogy azután valamelyikük a különbö
ző részeket Toldi nevéhez fűzze, összeolvasztva az idegen motívumokat, 
történetet és hagyományt. Ha a Toldi-monda alapjául szolgáló költői mű 
vet tudatos irói alkotásnak tekintjük, magyarázatot nyerünk, hogy miként 
kerülhettek abban egymás mellé különböző eredetű epizódok, így a Rai- 
nouart, Parcival, Guillaume d’Orange stb. mondacsaládok foszlányai.41 K, 
Arra bizonyára nem kell gondolnunk, hogy ezekből a ciklusokból, mint 
ősforrásokból, közvetlenül merített a feltételezett költő. Valószínűbb az a 
feltevés, hogy valami olyasféle kompilációt vett mintául, amikor Toldiról 
akart magyar tárgyú és szellemű munkát írni, amelyben e töredékek más 
valaki nevéhez fűzve már egymás mellett szerepeltek. Vajon kezébe fog 
valaha is kerülni egy szerencsés kutatónak az a latin munka, amely na
gyobb részletekben is egyezést tüntet fel az Ilosvai-féle költeménnyel ? 
Azt hisszük, igen. A véletlenre azonban kevéssé hagyatkozhatunk. A 
XIV—XV. századi codex-irodalom határtalan tenger, amely — látjuk a 
nyugati történettudomány beszámolóiból — nap-nap után újabb és újabb 
meglepő felfedezésre nyújt alkalmat. Ahol világhírű skolasztikusok isme
retlen műveire lehet akadni, ott — eleve biztosak lehetünk — magyar

ki

40 Ez természetesen nem zárja ki az egyébként is valószínű premontrei szerzősé
get. (v. ö. Karácsonyi J. : Délszláv eredetű-e a Toldi-monda? Ethnographie. 1912. Soly- 
mossy i. m. Írod. tört. Közi. 1924. 93. Hadtört. Közi. 1924. 24.) A premontreiek ugyanis 
nálunk lelkipásztorkodássol foglalkoztak s kegyúri alapítású monostorokban élve, sok fő
úri családunknak mintegy udvari papjai voltak. Mivel pedig még az esetben is, ha a fran
ciaországi kolostorokkal pl. a XV. sz.-ban esetleg hiányzott volna az összeköttetés, valószínű
leg voltak köztük külföldön tanult, művelt rendtagok, akik a nyugati irodalmi hatások köz
vetítői lehettek, elesik annak a feltevésnek a szükségessége, hogy az első beköltöző, fran
cia származásúaknak mindjárt magukkal kellett volna hozniok a Nyugaton hallott epikai 
elemeket.

41 Birkás G .; llosvai Toldija s az olasz és francia Rainouart-mondák. Ethnographia. 
1912. 277. Solymossy i. m. Ethnographia. 1918. 18. Írod. tört. Közi. 1924. Király I . ; A 
Toldi-monda és a francia hősénekek. Egyet. Phil. Közlöny. 1934. 11.
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tárgyú vagy vonatkozású művek is meghúzódnak. Ebből a tengerből a  
mi, egész Európában szétszórt codexeinket nem lesz könnyű kikeresgél
ni, hiszen eddigi kutatóinkat is elsősorban csak a magyar nyelvű be
jegyzéseket tartalmazók érdekelték. A magyar provenienciájú vagy Ma
gyarországon esetlegesen megfordult codexek rendszeres átvizsgálását 
gondolnók szükségesnek, ami már mégsem elképzelhetetlen munka. S 
ha netán a Toldi-monda megoldásához nem is jutnánk közelebb, XV. 
századi szellemi művelődésünket, a különböző kultúrális áramlatok ha
tását annál inkább megismernék.

Ha a világi művelődés fejlődésének részleteit az eddiginél ponto
sabban fogjuk látni, bizonyára megkísérelhető majd annak a problémá
nak megoldása is, hogy a Toldiról szóló költői mű miként lett magyar 
nyelvű és hogyan terjedt el a nép között. Valószínűleg popularizáló fo
lyamat eredménye volt ez. Amikor az eleinte exclusiv lovagi életfelfogás 
immár az egész magyar köznemességet, ezt a középkor végén is tömeg
szerű társadalmi réteget áthatotta, szükségessé válhatott a magyarra for
dítás. A nagyobb tömegből ugyanis hiányzott a kellő tanultság, a kisne* 
mesek latinul sem értettek, de mert eszményeik a lovagi élet vezető 
gondolatai, elvei lettek, az ezeket kifejező műveket közelebb kellett vinni 
hozzájuk. A fordítást — talán még a XV. században — klerikusok vé
gezhették el, a Szerémi Györgyhöz hasonló műveltségű, sok helyen meg
forduló egyháziak, akik latinul Írtak, de már magyarul gondolkoztak. Amint 
a lovagi életfelfogás szétoldódva a tömeg közt, fokozatosan elszintelene- 
dett, leegyszerűsítődött, összeolvadt a már meglévő művelődési elemekkel, 
ugyanúgy popularizálódhatott — egyéb költői művek közt — a Toldiról 
szóló is. Az átalakulás, a népiessé változás egyik példájának tekinthet
jük azt a részt, amely Toldi és a cseh küzdelmét beszéli el. Ennek az 
epizódnak az indítéka, mint korábban kiemeltük, tisztán lovagi, ugyan
úgy befejezése is. A küzdelem lefolyása azonban ellenkezik a lovagi 
szokásokkal. Az ellenfelek ugyanis nem fegyverrel, lóháton harcolnak, nem 
lándzsát törnek, h an em  ^jrl^ózn^k egymással. A harcnak ez a módja, 
mint az egészből kiütköző elem ékelődik a leírásba s ma népmeséi jel
legűnek mondanók. Nem valószínű, hogy a párviadal az eredeti szövege
zésben is ebben a formában szerepelt, sokkal hihetőbb, hogy az elbeszé
lés láncából kiesett szem pótlására utólag, már a nép körében került be. 
Kjknek az útján és hogyan terjedt el a magyarnyelvű, bizonyára vers
formában megszerkesztett munka, milyen szerepük volt ebben az ének
mondóknak, mint jutott a költemény a nemesség határain túl, a nép közé 
s lett ily módon népmondává, minderre ma még hozzávetőleges választ 
is nehéz volna adni.

Felvilágosítást nem alaptalanul a történeti néprajz és a társadalom
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történeti kutatás együttműködésétől, eredményeik összeegyeztetéséből re
mélhetünk Talán nem érdektelen utalnunk arra, hogy Magyarországon a 
középkor végén a nemesség és a jobbágyság közt nem volt mély szaka
dék, mert faluhelyen voltak köztük átmeneti rétegek, amelyek életmód te
kintetében mindkettőhöz közel állottak s így a művelődési elemek, ha 
egyszer már a köznemesség körébe lejutottak, észrevétlenül terjedhettek 
tovább. A társadalomtörténeti kutatások eddigi eredményei szerint élet
mód és gondolkozás terén nagyobb különbség volt a birtokos, jómódú 
nemes, a Toldihoz hasonló „lovag" és a köznemes közt, mint e köznet ■ 
mes és a jobbágy között. Ezért a műveltség elterjedésében is a késlelte
tő akadályt nem a legelőkelőbbek, a „főurak“ és a birtokos nemesek 
közti határ átlépése jelentette, hanem az utóbbiakat a kisnemesektől el-/ 
választó gátak ledöntése. Aligha lehetett ez máskép a Toldi-mondával. 
Ennek életében is — mint az imént utaltunk rá — a nagy fordulat ak
kor következett be, amidőn a művelt előkelők rétegének külső határaihoz 
eljutott; hogy tovább vonulhasson, el kellett távolítani útjából azt az 
akadályt, amelyet egyebek közt a latin nyelv nem értése is jelentett, az
az magyarra kellett fordítani. Amikor ez megtörtént, tulajdonképpen már 
a köznemesség körében népivé is lett. A jobbágyság és a közne
messég csekély színvonal-különbsége következtében a nagy átalakulás, 
a magyarra fordítás után az igazi popularizálódás folyamata ma alig-alig 
képzelhető el s határozottabb vonásokkal az — ismételjük — valószínűleg 
csak a művelődési viszonyok pontosabb kidolgozása és a történeti nép
rajz módszerének alkalmazása után lesz megállapítható.

Mindaz, amit a Toldi-monda keletkezésére vonatkozólag előadtunk, ép
pen úgy feltevés, mint az összes eddigi magyarázatok. Hipotézisünk támoga
tására azonban még egy érvet említhetünk fel; azt, hogy nemcsak nem ellen
kezik egy másik történeti mondánk, a Tar Lőrinc-féle keletkezésével, ha
nem azokkal a mozzanatokkal, amelyek ez utóbbi kialakulásában adat
szerűén megállapíthatók, egészen analóg folyamatot tükröztet vissza.

A Szt. Patrik purgatóriumában járt magyarok közül kettőről szólnak 
positiv történeti adatok. 1353 bán Grissaphan fia György, 1411-ben Tari ; 
Lőrinc zarándokolt el Írországba. Az elsőnek a látomásairól hatalmas 
latinnyelvű codex-irodalom keletkezett, ami szokatlanul nagy népszerű
ségnek a bizonyítéka. A latin szöveg német fordításai, változatai pedig 
arról tanúskodnak, hogy a német nyelvterületen ezek a víziók olyan kö
zönségre találtak, hogy annak kedvéért a latin szöveget le is kellett for
dítani.42 A magyar irodalomban György vitéz látomásainak semmi nyo-

41 Az irodalmat ismerteti Gragger R. ; Beiträge zur Visionenliteralur im Mittelaller. 
Ungarische Jahrbücher 1925. 307. Hammerich könyvét (ismertetése Hodinka Lászlótól Egyet. 
Phil. Közi. 1934. 37.) már nem volt alkalmam felhasználni.
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ma sem maradt fenn; még Magyarországon írott latin codex sem isme
retes. Úgy látszik, György élményeinek nem támadt irodalmi visszhangja 
a legelőkelőbb magyar társadalmi rétegben. Ellenben Tari Lőrincnek fél
évszázaddal későbbi zarándoklásáról már maradt fenn magyar nyelvű 
vers, még pedig XVI. századi feljegyzésben. A Tar Lőrinc pokolba me
neteléről szóló éneket Tinódi Sebestyén őrizte meg az 1552-ben írott 
„Zsigmond király és császárnak krónikájáéban.43 A Toldi- és Tar-monda 
keletkezésének és magyar nyelvű megjelenésének időpontja egyaránt kö
zel esik egymáshoz. Toldiról költői munka halála előtt bajosan készülhe
tett, — 1388-ban még él —, Tariról pedig csak 1411 után; ez évszámok 
egyaránt azon korra utalnak, amikor Magyarországon a lovagi életfelfo
gás már áthatotta az előkelőbb nemességet. Hasonlóképpen nincs jelen
tősebb távolság Tinódi és Ilosvai műveinek dátumai között s nem kevésbbé 
szoros megegyezés bizonyítéka, hogy mindketten már a nép közt élt köl
temény töredékét jegyezték fel. Hiszen Tinódi így kezdi epizódját: „Ének
ben hallottam, vagy volt, vagy nem volt — Tar Lőrinc hogy pokolba 
bément volt".

Sem az egyezés, sem pedig az a tény, hogy György lovag látomá
sai magyarországi visszhang nélkül maradtak, nem tulajdonítható a vé
letlennek. Mindkét jelenség mögött a magyar társadalom fejlődését ismer
hetjük fel; amikor ez elért egy bizonyos fokot, költői munka hőseivé let
tek a történeti szereplők. Ennek folyamatát a Tar-mondánál adatszerűén 
látjuk. Tari, Zsigmondnak ez a kedvelt udvari vitéze, lovagja, nem kizá
rólag kíváncsiságból vágott neki a világnak. Érdekelték ugyan Írország' 
csodatévő helyei, királyának is el akart dicsekedni messzi kalandozásá
val, de lelki kételyeinek eloszlatására is vágyódott. Nem tudta ugyanis, 
hogy mi a lélek, vajon láthatatlan, anyagnélküli-e, „mint a philosophusok 
mondják'“ s mert úgy hallotta, hogy Szt. Patrik purgatóriumában eloszta
nak a kételyek, vállalkozott a hosszú útra. Tari művelt ember volt s 
nemcsak beszélt latinul, hiszen látomásait Dublinben elmondta egy köz
jegyző előtt, akivel napokon keresztül tárgyalt, míg végre elkészült egy 
összefoglaló feljegyzés, hanem kifogástalan latinsággal írni is tudott. U- 
gyanis a közjegyző azon kérésére, hogy közölje vele írásban, miért jött 
zarándokútra s vajon vízióit a valóságban is átélte-e, Tari saját kézírású 
levélben felelt.44 Hazatérte után Magyarországon is elbeszélte élményeit.

48 Régi magyar költők tára. 111. 357.
44 A leírásban, amelyre legelőször Kropf Lajos hívta fel a figyelmet (Századok. 

1896. 716.) és amelyet H. Delehaye adott ki (Le pélerinage de Laurent de Pászthó au pur-
gatoire de S. Patrice. Analecta Bollandiana. 27. 1908.) a közjegyző ezt írja (59. 1.): ....di-
gnaretur sue manus scripture testimonio reserare. Qui me unius cedule scriptura taliter in- 
formavit. Ego Laurencius miles Ungarie“ stb. Tari életéről Békefi R. ; A pásztói apátság 
története. Bp. 1898. I. 230.
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Elképzelhetetlen, hogy azoknak a híre azonnal eljutott a néphez, amely 
azután kiszínezve és átalakítva, magyar verset költött róluk. A népet, mint 
cselekvő tényezőt, itt is ki kell kapcsolnunk. Művelt ember, bizonyára 
klerikus volt az, aki leírta a Taritól hallottakat. Ez a latin szöveg bővültT 
változott azután. A módról, ahogyan történt, az a rövid latin nyelvű fel
jegyzés tájékoztat, amelyet a gyöngyösi ferencrendi kolostor egyik XVI. 
század eleji codexe tartalmaz. A feljegyzés — „Peregrinatio Laurentii 
Taar“ a címe — elmondja, hogy Tari zarándokúján bejárta az egész 
világot; volt Afrikában, Ázsiában, Indiában, Nőé bárkáját éppen úgy fel
kereste, mint Jeruzsálemet, Rómában és Compostellában egyaránt meg
fordult, sőt áthajózva az óceánon, megismerte Szt. Patrik rejtel
meit is, azokat a szigeteket, amelyektől Apolló megtagadta a világos
ságot.45 Ez a feljegyzés, valószínűleg egy nagyobb munkának a vázlata, 
kivonata, már jelentékenyen kibővült formában mutatja Tari elbeszélését, 
hiszen ő nem járhatott sem az Ararát hegyén, sem Indiában. A spanyol- 
országi és írországi zarándoklás, amelyről a történeti adatok szólnak, egy 
világkörüli út töredékei lettek. Ilyen részletekkel az eredeti elbeszélést 
csak az bővíthette ki, aki széleskörű tudományos, földrajzi ismeretekkel 
rendelkezett, tehát művelt, tanult ember és nem a nép. Klerikus lehetett 
ez a költő, akinek valószínűleg nagyobb terjedelmű latin művét, vagy an
nak egyes részeit azután magyarra fordították, még pedig olyan időben, 
hogy Tinódi korára már a nép körébe is lejutottak.

Amit Tinódi feljegyzett, az csak kis részlet. Arról szól, hogy Tar Lő
rinc látta a pokolban azt a tüzes ágyat és kádat, amelyet ott Zsigmond 
király részére tartogatnak, s látomását, hazaérkezve, elmondotta uralko
dójának ; ez megnyugtatta, hogy majd kiveszi ő az ágyát a pokolból s 
ezért a szepesi városokért kapott zálogösszegen felépíttette a Szt. Zsig
mond kápolnát.46 Tinódi eljárása, hogy csak ezt a töredéket tartotta fenn, 
érthető; ő Zsigmond történetét írta meg s így abba csak a róla szóló 
víziót illeszthette bele. Ellenmondásnak tűnhetik azonban fel, hogy Tari 
dublini elbeszélése erről a látomásról nem emlékezik meg. A magyará
zatot nem nehéz megtalálni. Szokásos volt, hogy a Szt. Patrik purgatóriu- 
mában jártak intelmeket hoztak kortársaiknak. így György vitéz azt be-

48 Széchy K .; Adalékok a régibb magyar irodalomhoz. írod. töri. Közi. 1896. 402. 
Széchy magyar vers kivonatos latin fordításának tartja; az ellenkező bizonyitgatását 
feleslegesnek véljük.

48 Tari látomásét szemmelláthatóan befolyásolta a megelőző víziós irodalom. A Ti
nódinál fennmaradt töredélf"js meglepő egyezést mutat a .Visio Ludovici de Francia“- A 
val. Eszerint egy király aranytrónon ül, férfiak és nők járulnak eléje, azonban naponta 
három-három órát kell tüzes trónon ülnie és tüzes ágyban feküdnie, „et hoc quia dum 
viveret in secullo. . .  fűit luxuriosus totus, lubricus et carnalis.“ Voigt, M .; Beiträge zur 
Geschichte der Visionenliteratur im Mittelalter. (Palaestra. 146.) Leipzig. 1924. 238. skk. I.
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szélte, hogy általa Szt. Mihály üzentetett a pápának, az angol és francia 
királynak, a szultánnak, az ir érseknek, azzal a meghagyással, hogy sza
vait csak az illetőknek szabad elmondania.47 Tari is megemlítette Dub- 
linban, hogy Szt. Mihály sok dolgot közölt vele, amiket nem mesélhet el 
a közjegyzőnek, de az arkangyal megbízásából majd értesíti az érdekel
teket.48 Ezek a szavak vonatkozhatnak arra a látomásra, amelyről egye
dül Zsigmondnak kellett beszámolnia. Hogy azután itthon mégis ismere
tessé lett Tarinak a víziója, azon — ismerve Zsigmondot — nem cso
dálkozhatunk, éppen így a királynak Tinódinál feljegyzett kissé frivol ki
jelentésén sem, amely egészen hozzáillik jelleméhez.

Ismételjük, a nagyfokú egyezés, amely a két monda közt konstatál
ható, valószínűvé teszi, hogy a Toldi-monda alakulása az imént tárgyalt 
mintájára történt.49 A megegyezésből és analógiából további következtetést 
is levonhatunk. Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a XIV. század kö
zepéről, bár akkor Magyarországon a lovagi élet szokásai már virágzanak, 
annak felfogását kifejező magyar tárgyú és eredetű irodalmi műveket nem is
merünk. Mintegy további félszázad szükséges ahhoz, hogy magyar emberek 
nevéhez nyugati lovagepikai részletek fűződjenek, illetőleg ilyen költői al
kotások hőseivé legyenek. A nyugati szokások, életmód meghonosodása 
tehát magában véve nem elegendő, utána még jelentékeny idő múlik el, 
amíg az életformát kitöltő, mögötte meghúzódó szellem önálló költői al
kotásokban visszatükröződhetik. Ha a nép lett volna az a tényező, a- 
mely a hallott és látott dolgokat költői formában azonnal megörökíti, ki
színezi, akkor már a XIV. század első feléből lehetnének a lovagéletről 
szóló költeményeink. A nép azonban nem képes ilyen nagy feladatok 
megoldására. A lovagi élet szépségeit csak az tudja megérteni s róluk 
költői módon szólni, akiben van érzék és hajlam ily élet iránt, akit áthat 
a lovagi műveltség. Ilyen finom érzék pedig nem az első generációkban 
tűnik fel, hanem később, mivel itt többről van szó, mint kardforgatásról 
és lándzsatörésről. Ha az élet elvont fogalmai ideálokká magasztosulnak 
— s e  megértés jele éppen költői lelkesültségű hirdetőinek feltűnése —
akkor érte el az az életforma fejlődésének legmagasabb fokát. Itt többé

•
47 Voigt i. m. 181.
48 Analecta Bollandiana. 27. (1908.) 56. „Hiis itaque et nonnullis aliis secretis ne- 

gociis et revelacionibus dictis et per angelum tunc peractis, que huius operis compositori 
per militem non licuit enarrari, séd que angelico mandato per railitem sunt narranda.*

48 Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a történeti adatok nem ismerése eseté
ben Tar „pokolba menetele“ fantasztikus mesének látszanék. Ha a londoni kézirat elő 
nem kerül, ma a folklóré művelői talán úgy magyaráznák a monda keletkezését, hogy a 
György lovag látomásairól szóló mű epikai elemei, nemzetközi vándorlások során, az 
énekszerzőre  gyakoroltak hatást, holott kétségtelen, hogy a hatás az események központ
jában álló, „történeti" Terit érte.
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már nem a recipiálás áll az előtérben, hanem az önálló alkotás, amire 
viszont csak a legműveltebbek képesek. A Toldi- és Tar-monda szerzőit 
ezért kereshetjük a XV. század első felének művelt, lovagi életfelfogású 
magyarjai között. Még további fejlődés szükséges ahhoz, hogy ezek a 
versek magyar nyelven szólaljanak meg. Ma, mikor évszázados discip- 
lináltság után minden tanult ember könnyen tudja gondolatait kifejezni, 
alig képzelhető el, milyen nagy és fáradságos munka volt legyűrni azo
kat a nehézségeket, amelyek a magyar tárgyú és szellemű irodalmi al
kotások magyar nyelvűvé változtatásának útjában állottak. Bármily ke
vés támpontunk van is a következtetésekhez, annyi mégis bizonyosnak 
látszik, hogy lovagi költészetünk gyökerei a középkorba, a XV. századba 
nyúlnak vissza s így — ha nem is évszázadokkal, mint azt közvélemé" 
nyünk talán szívesen venné — lényegesen megelőzik a XVI. század kö
zepén bekövetkezett lejegyzés stádiumát.

Mályusz Elemér.

149


