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sem fejlődött tisztán nemzeti a lapon; a német irodalom
történetírók is elismerik, hogy a római korból a mimus és 
társai képében átvett örökség határozó befolyással volt a 
német hegedős-rend alakulására s hasonló viszonyban állha
tott azután a német sfiüman a mi hegedősünkhöz. így — leg
alább közvetve — a mi egyszerű hegedőseink is történeti össze
függésben volnának a római kor hasonló alakjaival s rendjük 
kifejlődése új példáját szolgáltatná a művelődési és irodalmi 
áramlatok messzeterjedő hullámverésének, valamint bizonyí
tékát annak, hogy egységes szálak fűzik össze a különféle 
korok és nemzetek műveltségét. 

P E T Z G E D E O N . 

EGY NÉVSZERINT EMLÍTETT ÁRPÁDKORI 
JOCULATOR. 

A középkori kútfőkben szereplő joculatorok mulattatók 
voltak. Mivel a mulattatás minden népnél nemzeti nyelven 
folyt, a közös latin elnevezés csak fordítása nemzeti nevök-
nek. A franczia jongleurnek, az angol menestrelnek, a német 
spielmannak nevezte őket. Hivatásszerű foglalkozásuk körébe 
tartozott a látványos művészetek minden ága, főfoglalkozásuk 
azonban az énekmondás volt, mely mindig zenekíséret mel
lett történt, tehát a hangszerek kezelését is föltételezte. Mivel 
így a középkori költészet művelőinek és fentartóinak tekint
hetők, emiékök ápolása első sorban az irodalomtörténet körébe 
tartozik. 

Az Arpádkori kútfők adatai szerint a régi magyar társa
dalomban is tekintélyes szerepök jutott. Anonymus leszólja 
őket, mivel csacska énekeikkel a történetet meghamisítják. 
Ezt az előszóban mondja, s mire az elbeszélésben Tuhutum 
hadi tetteinek felsorolásához ér, már annyira megfeledkezik, 
hogy a joculatorok énekét idézi. Ugyan ő említi, hogy midőn 
Árpád Etelvárába vonult, «a kobzok és sípok minden zen-
gései és édes hangjai, a joculatorok mindenféle énekeivel, 
zengnek vala előttük», E helyt azonban minden valószínűség 
szerint csak egykorú jelenség van a távoli múltba átvive. 
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Időrendben a hét augsburgi menekültet tekinthetjük az első 
történetileg igazolható magyar joculator-csoportnak, mely a 
Pozsonyi Krónika szerint egész Szent István koráig sátorról 
sátorra járt és énekmondással kereste kenyerét. Későbbi tör
ténetükre vonatkozólag gazdag oklevél-irodalmunk szolgáltat 
igen érdekes adalékokat. Már Fejér György okmánytára 
közölt pár levelet, melyben mint királyi javak haszonélvezői 
vannak említve. Köztök legérdekesebb III. András király 
1292-ki levele, melyben joculatorainak zalamegyei földjét, 
quondam terram joculatorum nostrorum Igrichi uocatam, Du-
ruzló mesternek ajándékozza. Ezen birtokról már IV. Béla 
levelei is szólanak (1251, 1255), hol a lakók szintén királyi 
joculatoroknak neveztetnek: terram jaculatorum suorum, s 
lej ebb: sepedictis iaculatoribus Regis. Máshol mint a királyi 
várak mulattatói vannak említve. IV. Béla 1244-ről keltezett 
levelében pl. azt olvassuk, hogy a Barzanch folyó melletti 
Igrech falut, melyet a pozsonyi vár joculatorai birtak, Igrech 
villa Joculatorum eiusdem Castri nostri, a kápolnai egyháznak 
adományozta. 

Különösen érdekes, hogy az énekmondók által lakott 
község Igriczi és Igrecz nevet viselt. Ebből azt kell követ
keztetnünk, hogy azon helységek, melyek az Árpádok korá
ban hasonló nevet viseltek, szintén joculator-telepek voltak. 
így említtetik egy Igrichteluk Tordamegyében az Aranyas 
vize mellett, V. István és IV. László alatt: egy borsodmegyei 
Igrichi 1280, 1288 és 1351-ben; egy ungmegyei Igrischtya 
a Sztárayak Anjoukori okmányai szerint, s később Zsigmond 
alatt egy Igrechy Krassómegyében. Ezen helynevek kétség
telenül a lakók eredeti nevét, az igriczet őrzik, a mi szláv 
szó s játékost, különösen hangszeren játszót jelent. Ez azon
ban nem lehet a magyar énekmondók általános és egyedüli 
nemzeti neve, mivel mint kölcsönszó kizárja azt a lehetősé
get, hogy a szlávokkal való érintkezés előtt is voltak ének
mondóink. Erre vonatkozólag a Szabó Károly által ismerte
tett 1347-ki levél dönt, mely a királyi regősök egykori föld
jének, Regtelöknek eladományázásáról szól: poss. Regteluk 
vocate in Comitatu Pestiniensi . . . . Combibatorum Regalium 
condicionariorum wlgariter Regus dictorum. Míg a szláv igricz. 
fogalmában az éneket kísérő vagy épen önálló zenélés lát-
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szik előtérbe nyomulni, addig itt a kizárólagos énekmondás 
fogalmát még a szemfényvesztőt, kötéltánczost, alakoskodót 
stb. jelentő latin joculator név sem zavarja. A magyar regös 
fogalmát tolmácsoló combibator szót hiába keressük a közép
kori barbár latinság nagy szótáraiban. Valószínűleg az oklevél 
fogalmazója csinálta annak megértetésére, hogy a kiknek a 
királyi mulattató regélt, szép történeteket, epikai dalokat mon
dott, azokkal egyszersmind együtt mulatott és ivott. És ez 
régi hagyomány lehetett, mert már egy 12 19-kÍ oklevélben is 
találunk egy Regus nevű udvarnokot. 

Az oklevéltári adatok ezen bősége mellett igen nagy 
hiányát érezzük a joculatorok személyneveinek, melyek iro
dalomtörténetünkben az énekmondók általános fogalmának 
esetleg testet adhatnának. Ezen hiány nem a királyi kanczel-
lária és a káptalanok pecsétes leveleinek természetéből folyik, 
hanem azon egyszerű oknál fogva történik, hogy a jelentős 
jogi kérdésbe sohasem mint egyesek, hanem mint testület 
lettek belevonva. Eddig csak egy Arpádkori okmányt isme
rünk, melyben az énekmondó mint önálló egyén van említve 
és ebben a név is meg van mentve az örök feledéstől. A vesz
prémi káptalan állította ki 1296-ban azon alkalomból, hogy az 
Oghus bán nemzetségéből származó Csaba comes és Bánd mes
ter testvérek némely birtokukat eladták, illetőleg visszabocsá-
tották rokonuknak, Gergely mesternek, monoszlai Saul comes 
fiának. A visszaengedett rész Gergely falujában Monoszlóban 
(Zalamegye) feküdt s Thywan (ma Tobán) nevet viselt; a m i 
pedig a 60 márkás vétel tárgyát képezte, az a szomszédos 
Kaali (ma Köveskál, Zalamegye) határban volt. Ez utóbbinak 
egy része, mely ötven holdnyi szántóföldből, rétből és szőlő
ből állott, Sásdi (és nem Jásdi, mint a rosszul olvasott okle-^ 
vél mondja), Kurekykaal és Thwtheus falvak (ma Sásdi, 
Kereki, Tőttés dűlők) közt terült el ; más része a kaali határ 
egy kaszálója volt Mökfaya közelében. Insuper eciam — ol
vassuk — viginti iugera terrarum arabilium in territorio Kaal 
ville sanctorum Vythy et Modesti similiter de terris eorum 
hereditarijs de terris scilicet illis quas fily Mykou ioculatoris 
usui eorundem per eosdem comitem Chabam et magistrum 
Band, de Liberali voluntate tocius Conuentus Monastery 
beaté virginis de Almád cuius patronatum funguntur, retinent 

Irodalomtört. Köziem. , 
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ut dicebant . . . Szilády Áron, kit ezen sorokra a Hazai 
Okmánytár V. k. indexe először figyelmeztetett, helyesen jegyzi 
meg, hogy itt már nem királyi énekmondóról van szó; de 
abban tévedett, hogy Mikó (Mihály) volna az egyedüli, kinek 
nevét az Arpádkori kútfők megőrizték. 

Wenzel Arpádkori Új Okmánytárának 1861-ben kiadott II. 
kötete közöl egy oklevelet Bartal után, mely egy királyi ének
mondó nevét is megőrizte. A levél azon peres ügyet tár
gyalja, mely Ethuruh és a karcsai várnépek között keletke
zett, s a melyet Roland nádor és pozsonyi ispán intézett el 
1253-ban. A per azon birtok egy része felett folyt, melyet 
Dénes nádor 1248-ban adott Ethurunak, a pozsonyi vár jobbá
gyának s a melyet IV. Béla király 1253-ban erősített meg. 
A szóban forgó okirat így kezdődik: Nos Rolandus Palatínus 
et Comes Posoniensis omnibus presentes litteras inspecturis 
duximus significandum, quod cum Ethuruh, et Seraphin filius 
eiusdem, Arazag, Joachimus, et Joannes íilii Othmari, Jurk 
filius Zolunta, Dobech et Otk filii Clementis, Cheka filius 
Chobye, Moramus filius Mamley una cum filio suo Joanne, ac 
Bodo filius Jacobi de uilla Karcha, jobagiones Castri Posoni
ensis, convenissent cöram nobis Wogyam filium Syda, Quen-
cer Clericum, Kemam filium Kenés, Jacobum filium Machow, 
Joancam filium Elye, Mauricium filium Michaelis, et suos 
cognatos de uilla Karcha et de alia uüla Karcha, Fyntur, 
Fenies, Tukam, Mezam, Chiper joculatorum et cognatos eorun-
dem, popzilos videlicet Castri Posoniensis, proponebant taliter 
contra ipsos: Quod . . . etc. A per részletezése következik. 

Kovács Nándor részletes indexének főszövegében az idé
zett oklevél minket érdeklő része tévesen van föl véve. Fynturt 
és Feniest terrának, Tukát joculatornak, Mezát iobagionak, 
Chipert terra ioculator.-nak mondja. Az index végén levő 
Supplementumban helyreigazítólag (Mezát kivéve) joculatorok-
nak veszi őket. Az index derék készítőjét a különben is ho
mályos szöveg rossz kiadása vezethette félre. Az eredeti szö
vegben, az értelem után következtetve, accusativust jelző 
rövidítési jegynek kellett lenni, melyet az olvasó tetszése sze
rint vehetett egyes vagy többes számúnak. A joculatorum 
helyett tehát joculatorem-nek, vagy joculatores-nek kellene 
állani. Wenzel szövegébe a többes genitivusi végzet csak téve-
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•désből kerülhetett a szöveg olvasója által elfogadott egyes 
accusativusi helyett. Szerintünk is ez a helyes. így csak az 
egy Chipert nevezzük ugyan joculatornak, de ez aztán egé
szen bizonyos; míg ha többes accusativussal mind a négyet 
annak vennők, folyton kellene gyanakodnunk, hogy csak az 
•olvasási szabadalommal éltünk vissza. 

Különben az kétséget sem szenvedhet, hogy a jelen eset
ben szintén joculator-teleppel van dolgunk. Az eddigi oklevelek 
tanulsága szerint a királyi joculatorok mindig többen voltak, 
egész testületet képeztek s a haszonélvezetül nekik bocsátott 
telek és telep mindig róluk neveztetett el. Erre vonatkozólag 
a jelen esetben is érdekes tudnunk, hogy a Csallóközben, Duna-
Szerdahely mellett, ma 11 szomszédos apró falu viseli a 
Karcsa nevet. Köztük Kulcsár-Karcsa, Solymos-Karcsa, Király-
fia-Karcsa világosan azt bizonyítják, hogy nevöket a bennök 
lakó régi várnépektöl kapták. így kaphatta nevét Etri- vagy 
Etre-Karcsa a IV. Béla idejében pörlekedő hatalmas Eturu-tól 
vagy Etürütől, a hozzá közel fekvő Sipos-Karcsa pedig attól 
a joculator-testülettől, melyből 1253-ban Chiper és rokonai, 
valamint a többi falubeliek is, Etürü miatt törvény elé ke
rültek. 

SEBESTYÉN GYULA. 

OLÁH MIKLÓS CSALÁDI VISZONYAI ÉS 
HUNGÁRIÁJA. 

«Havaselföldön — úgymond Oláh — elődeinktől fogva 
a mi időnkig két nemzetség, a Dani és Drágult, vetélkedett 
a vajdaságért. Hunyadi János idejében Drák (Dragula) vajda 
ragadta meg a hatalmat, részint megölvén, részint kihajtván 
a Dániákat. Az ardgyesi Manzillának Marina nejétől két fia 
le t t : Stantzul és Stojan. Stantzulnak is két fia született, úgy 
mint Dán és Péter. Stojan pedig vagy István engemet, Mik
lóst, Mátét, Ursulát és Ilonát nemzé. 

«Megkerítvén Drák a vajdai hatalmat, a nagybátyámat, 
Stantzult, lefejezteté; István, az én atyám, még fiú lévén, 
szerencsésen Mátyás királyhoz menekült, a ki őt több ízben 
vissza szándékozik vala vinni országába, a mit nemcsak az 
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