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KI VOLT TOLDI MIKLÓS? Nem-
csak érdekes, hanem termékeny vé-
letlen is, hogy április elején majd-
nem ugyanazokban a napokban bo-
csátott ki a sajtó két dolgozatot, 
amelyek a Toldi-kérdést más-más 
irányból viszik a megoldás felé. 
Solymossy Sándornak „A Toldi-
monda keletkezése" című akadémiai 
székfoglalója az egyik. Ugyan még 
csak az első része jelent meg az 
Irodalomtörténeti Közlemények ez-
évi folvamának I—II. füzetében, 
azonban a szerző szívességéből kefe-
levonatban a folytatás is rendelke-
zésünkre állott. A másik Mályusz 
Elemérnek „A Toldi-monda törté-
neti alapja" című tanulmánya a 
Hadtörténelmi Közlemények folyó 
évi I—II. füzetében. 

A folklorenak: a nép szellemi ha-
gyomány-kincsének és a vele össze-
függő világirodalmi anyagnak szé-
leskörű és mélyreható ismerete, éles 
megfigyelőképesség, azonkívül — ami 
ilyen ingoványos talajon, ennyire 
összebonvolódott jelenségek szöve-
dékében különösen szükséges — min-
den pontjában következetesen át-
gondolt módszer és önmagával szem-
ben is alkalmazott szigorú kritika: 
mindez Solymossyt tudományszaká-
ban nálunk vezetőszerephez juttatta. 
Mályusz Elemér legfiatalabb törté-
nettudósaink közé tartozik. Alig két 
esztendeje került nyilvánosságra 
első műve: „A turóci fennsík törté-
nete" című helytörténeti monográfia. 
És ez már nemcsak reményekre jo-
gosította, hanem egy szokatlanul is-
kolázott és teljesen érett tehetséggel 
lepte meg a tudományos fórumokat. 
* 

Riedl Frigyes 1907-i egyetemi elő-
adásában, Birkás Géza pedig az 1912-i 
Ethnographiában mutattak rá a mi 
Toldinknak és a francia hősmonda 
Tristanjának, valamint groteszk vas-
gyúrójának, Rainouardnak a pár-
huzamára. Észrevételük nagyon sze-
rencsés volt, de — amint maguk is 
hangoztatták — a végleges eredmé-
nyig nem hatolt. Solymossy Sándor-
nak köszönhetjük, hogy a Toldi-

monda eredete körül tétovázó tapo-
gatózásokat egyre határozottabb és 
biztosabb irányú felderítő fogások 
váltják fel. 

Solymossy 1913-ban Ethnographia-
beli cikkében Tristan- és Parcival-
megfelelések alapján a XIII—XIV. 
század folyamán divatos lovagregé-
nyekben látta a Toldi-monda forrá-
sát. Azonban újabb kutatásai, beha-
tóbb egyeztetései arra késztették, 
hogy egy korábbi, XI—XII. századi, 
francia műfaj, az úgynevezett chan-
son de geste-ek, felé tájékozódjék. 
A magyarul hőséneknek nevezhető 
chanson de geste-ek többnyire Nagy 
Karoly korából választják hőseiket: 
roppant erejű, nyers, erőszakos, 
szenvedélyes bajnokokat, akik az új 
időkbe hajló hűbérurukkal és ennek 
udvarával gyakran jutnak össze-
ütközésbe. Rendesen hármas tago-
zódásban adják elő hőseik nevezete-
sebb viselt dolgait: a középponti kis 
eposzt, a férfikori hőstetteket tartal-
mazó chevaleriet (lovagságot), a hős 
fiatalságának történetével, az úgy-
nevezett enfance-szal (gyermekkor-
ral) vezetik be és a világgal meg-
hasonlott öreg hős kolostorba vonu-
lásáról moniage-nak ( szerzetesség-
nek) nevezett mondacsoporttal zár-
ják. 

A chanson de geste-k XI . századi 
hirtelen fellendülésének okai az egy-
házi életben, különösen a szerzetes-
ségben találhatók fel. Annak a ke-
gyeletnek, amely a Szentföldről 
visszatérő hősöket környezte, része-
sei lettek fegyvereik is, mint a szent 
sír visszahódításának Isten áldotta 
eszközei. A kor világi előkelőit a 
minden nyerseségük mellett is ben-
nük lakozó naiv hitbuzgóság öreg-
korukban igen gyakran késztette 
arra, hogy kolostorba vonuljanak. 
Ott letett fegyvereik, a magukkal 
hozott egyéb emlékholmik lassan-
kint nagyobb vonzóerejéül szolgál-
tak a templomoknak, kolostoroknak, 
mint az igazi szentek ereklyéi. S így 
a velük kapcsolatos világi haditör-
téneteket és kalandokat éppen úgy 
előadták a búcsúsoknak, mint előbb 
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a szorosabb értelemben vett legen-
dákat. Tehát a gesta-eposzok gyöke-
rükben tulajdonképen ilyen ereklye-
magyarázatok. Az érdeklődés, a cso-
dálat felkeltése és fokozása volt az 
akkori naiv korszellemben fogant 
jóhiszemű célja annak, hogy az 
ereklyék méreteit kegyes mutoga-
tóik idővel emberfölöttire változtat-
ták. 

Solymossy a Toldi-monda és a 
chanson de geste-ek között a tárgyi 
mozzanatoknak olyan meglepő, szá-
mos ponton átvonuló párhuzamos-
ságát, a világképnek és embertípus-
nak olyan közeli rokonságát tárja 
fel, hogy ezen az alapon bebizonyí-
tottnak tarthatjuk összefüggésüket. 
Toldi történetének bevezető mozza-
natai: felnövekedése özvegy anyja 
mellett paraszti környezetben, talál-
kozása utat tudakoló lovasokkal, 
esete a gyászruhás nővel, a Parcival-
típushoz tartoznak. Az udvari kony-
hán való szolgálata és az ifjúi erő-
versengések a Havelock-Gareth-
Rainouard-mondacsaládból származ-
nak. A szigeti párbaj a csónakjele-
nettel megfelel a francia Tristan-
változatoknak. Megszégyenülése az 
özveggyel való találkán és a hozzá-
fűződő sírrablás részint Parcival-
folytatásokban fordul elő, részint 
egy francia gesta-részletre megy 
vissza, amely hőslovagi átöltöztetés-
ben ad egy az Ezeregyéjszakából 
eredő, egyszersmind Boccacciónak 
is forrásul szolgáló fabliaut, vagyis 
középkori francia novella-félét. A 
császárriasztó prágai kaland rokona 
Cid párizsi hadi vállalkozásának, 
amely — mint minden Cid-monda — 
bizonyára franciából való kölcsön-
zés. Éhhalálra ítéltetése, a szeged-
vidéki népmondában fennmaradt ló-
próbája és lovának szeméten tengő-
dése a Chevalerie Ogier de Dane-
marche-ról szóló hősénekben leli 
mását, barátcsuhás párbajában pe-
dig Guillaume d'Orange történeté-
nek Ysoré-epizódja visszhangzik. 
Csupán a bikafékezés és a szakállá-
hoz intézett monolog motivumát nem 
tudja Solymossy francia gesta-rész-
letekre visszavezetni. Az Ilosvaiból 
és a nép ajkáról ismeretes monda-
anyag összefüggéstelen esetek soro-
zata. Azonban az ifjú-, a férfi- és az 
aggkor viselt dolgai szerint való 
hármas tagolódás a szerves alakítás 
híjján is a francia hősénekeknek 

fentebb jelzett tipikus szerkesztési 
formájára vall. — Tehát a Toldi-
mondakörnek majdnem összes ele-
mei francia földre és ott is egy bizo-
nyos korszak tipikus költői termelé-
sére utalnak. 

Solymossy arra a kérdésre, hogy 
a francia gesta-részletek miképen 
jutottak hozzánk és miképen ruhá-
zódtak egyazon hősre, igen szellemes 
és meggyőző feleletet ad. A folklore-
átszármazásnak rendes módiát: a 
frank-földi anyagnak német közve-
títéssel való lassú tovaharapózását 
ez esetben nem tehetjük fel. Egy-
szerű irodalmi átvételre sem gondol-
hatunk, amikor más-más hősről szóló 
történetek, innen-onnan kiszakított 
epizódok kerültek együvé. Csak az 
az eshetőség lehetséges, hogy egy 
valaki vagy többen a francia ges-
tákra vonatkozó ismeretkészletükből 
ezeket mint legjobban alkalmazha-
tókat vagy legtetszetősebbeket fűz-
ték Toldi személye köré. A szerkesztő 
vagy szerkesztők pedig azok közül 
a francia cisztercita vagy prémon-
trei szerzetesek közül kerülhettek 
ki, akik a chanson de geste-ek virág-
zásának idejében kezdenek hozzánk 
települni és amint folyóiratunk mult 
évi februári számának „Francia ha-
tás Magyarországon hétszáz évvel 
ezelőtt" című közleményében rá-
mutattunk, a maguk francia kultú-
ráját átültetve, két-három századon 
át nagyon jelentékeny szerepet ját-
szottak anyagi és szellemi műveltsé-
günk fellendítése terén. 

Egy ilyen magyarországi francia 
kolostor, amely valószínűleg a XIII-
XIV. században az előkelő Toldi-
család kegyuraságát élvezte és en-
nek temetkező helyet is nyujtott, 
fogadhatta magába Toldi Miklós te-
temeit és ereklyéit. Toldi, mint az 
eddig ismert oklevelek és az újabban 
felfedezett adatok igazolják, nem 
közönséges alakja volt a maga korá-
nak. Mikor ennek a kétségtelenül 
jeles vitéznek közszemlére kitett 
emléktárgyai a hivők kíváncsiságát 
felébresztették, a francia barátok az 
ő történetének előadásával kapcso-
latban bizonyára megemlékeztek a 
francia gesta-hősökről: Ogier-ről, 
Guillaume d'Orange-ról, mint akik 
szintén ilyen Toldi-féle nagy vitézek 
voltak. Utóbb ezek a gesta-történe-
tek részint az átvevő közönség emlé-
kezetében, részint a terjesztő egy-
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háziak szándékos vagy szándéktalan 
alakításában összekeveredtek, ere-
deti hőseiktől elszakadtak, egymás-
után átsiklottak Toldi személyére s 
hazai talajba plántálódtak. 

Annak is megvan az oka, hogy 
azok a francia szerzetesek, akik a 
XIV. században jöttek a magyar-
országi kolostorokba, nem a maguk 
korában virágzó lovagregényeket 
ültették át hozzánk, hanem a XI— 
XII . század gestáinak a vonásait 
ruházták magyar hősükre. Tudni-
illik a hosszabb lélekzetű lovag-
regény felolvasásra volt szánva, 
vagyis mint a felsőbb körök szel-
lemi tápláléka, csak irodalmi úton 
terjedhetett. Ellenben a kisebb sza-
bású gesta folklore-műfaj és a száj-
ról-szájra adás révén szabad zsák-
mánya a tömeglélek játékának. A 
lovagregények, mint nagyméretű 
írásos művek, nem állhattak ren-
delkezésükre a mi francia szerze-
teseinknek, azonban a gestáknak 
emlékezetükben élő folklore-anya-
gából könnyen meríthettek. 

Az Ilosvaiból ismert néhány hite-
les adat (évszám, családi vonatko-
zás) a francia gesták példájára a 
Toldi-család sírfelirataiból kerülhe-
tett a Toldi Miklósra vonatkoztatott 
mondarészletek összefoglalásába. Sőt 
még az is lehetséges, hogy a francia 
eredetű barátok az ő hazai hős-
énekeik mintájára utolsó tömeg-
vonzó lépésként az összefoglalásból 
előálló egész Toldi-történetet versbe 
öntötték. Talán egy ilyen, jó Toldi 
Miklósról szóló, chanson de geste-
nek valami prózai kivonatát hasz-
nálta Ilosvai, az élőszó szárnyára 
kelt részletek közül pedig egyeseket 
a nép őrzött meg folklore-emlék-
hagyományai sorában törmelékesen. 

* 

Az irodalomtörténet és a folklore 
a Solymossy megjelölte irányban 
kétségtelenül helyes úton jár. A to-
vábbi vizsgálódások során való-
színűleg még határozottabban be-
igazolódik, hogy a Toldi-monda 
nem magyar eredetű és alig tartal-
maz népmondai elemeket, hanem 
szinte teljes egészében a külföldi 
lovagepika visszhangja. Azonban 
Mályuszszal együtt mi is kijelent-
hetjük, hogy mégis csak a történet-
írás számára marad fenn annak a 
kérdésnek a tisztázása, miért éppen 
Toldi Miklós személyéhez kapcso-

lódtak az idegenből vett epizódok? 
A Toldi-problémának ezt az ágát 
csak a történeti Toldi Miklós életé-
nek minél részletesebb felderítésé-
vel lehet kibogozni. 

Eddig — elsősorban Szilády Áron 
adatgyüjtése alapján — a történe-
lem Toldi Miklósának a pályájáról 
ilyen vázlatot adhatunk: Vagyonos 
és előkelő rokoni összeköttetésekkel 
bíró családból született 1320 körül. 
Legfiatalabb fiúként egy környék-
beli hatalmas főúrnak, a szatmár-
megyei Medgyesi Simonnak a szol-
gálatába állott. A nemes ifjaknak 
ebben a szokott iskolájában, esetleg 
valami magasabb fokú iskolában, 
amint „magister" címe bizonyítja, 
az átlagosnál több ismeretet szerez-
hetett. Ura pozsonyi főispánsága 
alatt belső emberei (középkori ki-
fejezéssel: familiarisai) közül tette 
meg őt 1354 körül a gondjára bízott 
megye alispánjává és várnagyává. 
1355-ben a leghatalmasabb egyházi 
főúrnak, az esztergomi érseknek az 
udvarához tartozott, mint „miles", 
azaz lovag, az érsek fegyveres em-
bereinek a tisztje. Hivatásos kato-
naként jutott ki Olaszországba, ahol 
1365-ben zsoldos csapatvezéri minő-
ségben, mint a maga ura szerepelt. 
Hazatérve, a király személyes kör-
nyezetébe emelkedett, annak a „mi-
lese" lett, tagja az uralkodó „fami-
liájá"-nak. Ezen az uton nyerte el 
több megye: Heves, Bihar, Szabolcs 
főispáni méltóságát a szokásos gaz-
dag javadalmakkal (1372—1385 tá-
ján). Magasabb országos méltósá-
got nem ért el. Hogy rendkívüli 
erővel lett volna megáldva, annak 
oklevélben eddig semmi nyomát 
nem találtuk. 

Mályusz Schäfer német tudós 
munkája alapján, amelyben ez a 
különböző olaszországi szuverén 
hatalmak szolgálatában álló német 
zsoldosokkal foglalkozik, figyelmez-
tet, hogy Toldi Miklós olaszországi 
zsoldos vezérségének a megvilágí-
tása végett mennyire fontos volna 
a magyar vonatkozású anyag össze-
gyüjtése. Azonban már Schäfer mű-
vének néhány — a német zsoldo-
sokra vonatkozó — közvetett ada-
tára támaszkodva is jóval határo-
zottabb képet tud nyujtani. Toldi 
— mint fentebb említettük — 1365 
elején ott van azok között a pa-
rancsnokok között, akik az angol és 
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magyar vitézekből álló alba socie-
tas: „fehér csapat" nevében a pápai 
állam és Johanna nápolyi királynő 
zsoldjába szegődnek. Az egész sereg 
főkapitánya az angol Hngo de Mor-
timer volt, Toldi pedig a felemlí-
tés rendjéből következtethető rang-
sor szerint a magyar vitézek feje 
és ebbeli szerepében a „fehér csa-
pat" alvezére. A societas képvisele-
tében esküt tett húsz angol és tíz 
magyar parancsnok nemzetiségi 
megoszlásából Mályusz azt véli, 
hogy a négyezer lovasra és ezer 
gyalogosra rúgó csapatnak egy-
harmada, vagyis körülbelül ezer-
hatszáz volt a magyar. Egy ilyen 
— akkori fogalmak szerint — igen 
jelentékeny katonai erő parancs-
noka csak jeles hadi ember lehetett. 
A csapat félévre kötelezte el magát 
160.000 aranyforintért. A nehéz fegy-
verzetű külföldi lovasság az olasz-
országi seregek magvát alkotta. 
Ennek megfelelően igen tekintélyes 
javadalmazásban részesült: az egy-
szerű lovas havonta 7 forintot, a 
zászlóaljparancsnok 20 forintot ka-
pott, míg a XIII. század végén a 
bolognai egyetem tanárának évi 
33 forint, a pápai kincstárnoknak 
havi 8 forint a fizetése. Kiváló lovag 
még külön magas jutalmat is nyert. 
Tehát ha ismernők Toldi zsoldját, 
megbecsülhetnők katonai értékét is. 
A zsoldos szolgálatot az akkori fel-
fogás még uralkodókhoz is méltó-
nak tekintette. S így a félévi zsol-
dos vezéri szereplés bizonyára nem 
csekély prestiget kölcsönzött Toldi-
nak. Nincs is rajta semmi csodálni 
való. hogy olaszországi kirándulá-
sából visszatérve 1366-ban már gö-
möri főispán. 

Mályusz behatóan elemzi azt az 
Országos Levéltárban őrzött 1388-i 
magánlevelet, amelyet Sternberg 
Péter, Morvaország legelőkelőbb és 
legbefolyásosabb családjának tagja, 
intézett Pernstaini (Borostyánkői) 
Lestárnak, ekkor magyar királyi 
főajtónálló - mesternek, nemsokára 
pedig nádornak, öt kezeséhez. A 
10.000 forint erejéig kezességet vál-
lalt „nemes urak és becsületes fér-
fiak", megannyi országos nevű, nagy 
vagyonú és hatalmas ember között 
egyenrangú személyként ott leljük 
Toldi Miklóst. Az a találkozás pe-
dig, amely a kezességi ügy keletke-
zésére alkalmat szolgáltatott, Zsig-

mond királynak Jodok és Prokop 
morva őrgrófokkal való 1387-i össze-
jövetelekor történt meg Vágújhely 
környékén, ahol mint a király kí-
sérői, a kezesként említett főurak és 
köztük Toldi is bizonyára jelen vol-
tak. Mályusznak igen megokolt fel-
tevése szerint ez a Vágújhely (Nova 
Civitas) volt a színhelye annak az 
újudvarnak, bajnoki mérkőzésnek, 
melyet a nem egyszer tévedő Ilosvai 
szerint Lajos, jobban mondva Zsig-
mond király Németújhely, helyesen 
Vágújhely várába hirdetett. Ekkor 
eshetett meg Toldi bajvívása az 
olasszal, amiből a mondában a ba-
rátcsuhás párbaj epizódjának az 
indítéka vált. 

Az „ifjú" Zsigmond 1388-i prágai 
látogatásában keresi Mályusz a 
„vén" Toldi prágai kalandjának 
történelmi alapját. 

A biharmegyei Toldi-család tör-
ténetét 1386-ig Karácsonyi János 
állította össze és néhány elszórt 
adattal Wertner Mór pótolta meg 
1422-ig. Mályusz több olyan adatot 
kutatott fel, amely természetessé 
teszi a genealógiai kapcsolatot a 
Nagy Lajos- és Zsigmond-korabeli 
nevezetes Miklós és az 1552-i bihari 
összeírásban említett Toldyak kö-
zött. Megállapítja azonkívül, hogy 
a monda hősének birtokai 1508-ban 
is az ő kétségtelen ivadékainak ke-
zén voltak. Annak a kimutatása, 
hogy a Toldy-család még a XVI. 
században is élt, azért fontos, mivel 
ezzel a híres-neves ősre vonatkozó 
családi hagyományok életben létét 
igazolhatjuk, ezek révén pedig szi-
lárdabb fogózót vehetünk fel a nép-
hagyományok, illetőleg a népmonda 
számára is. 

Dolgozata egyik szakaszában Má-
lyusz az állítólagos — Mátyás korá-
hoz fűzött — nógrádi Toldi-hagyo-
mány kérdésének megoldásához szol-
gáltat adatokat, Saját levéltári ku-
tatásai alapján összeállítja a nóg-
rádmegyei Tholdy-család XIII— 
XVI. századi történetét. Megálla-
pítja, hogy ez a család kegyura a 
Nógrád megye délkeleti szögletébe 
eső garábi monostornak, a francia 
prémontreiek első magyarországi 
szállóhelyének, tehát a monostor-
alapító Kökényes-Radnót-nemzetség 
leszármazottja. Karácsonyi ennek a 
nógrádi Tholdy-családnak és a ga-
rábi francia prémontreieknek a vi-
szonyából próbálta megmagyarázni 
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a Rainouard-motivumok belejátszá-
sát a Toldi-mondába. 

Ennek a családnak szintén élt egy 
Miklós nevű tagja a XIV. század 
végén. Csakhogy ő két évtizeddel 
bihari névrokona után, tehát Nagy 
Lajos korán túl tűnik fel és nem is 
Told helységről Toldinak, hanem 
Kér nevű birtokáról Nagykérinek 
nevezi magát. Különben pedig az 
oklevelek mit sem tudnak arról, 
hogy valami jelentékenyebb személy 
lett volna, és így mondai hősnek 
aligha vált be. A XV. század elején 
emlegetett másik nógrádi Miklós 
Mátyás alatt még legfeljebb csak 
gyermek volt és utóbb sem játszha-
tott jelentős szerepet. De mégsem 
egészen lehetetlen, hogy a nógrádi 
Toldi-monda kialakulásában volt 
valami része annak a körülmény-
nek, hogy ez a Miklós és közeli ro-
kona: György egy helyen és jórészt 
egy időben éltek. Mályusz szerint 
egyébként a nógrádi Toldi-monda 
valószínűleg Ilosvai vagy a XVIII. 
századi írók: Bél, Dugonics munkái-
nak a hatása alatt fejlődött ki. 

Dolgozata befejezéséül azzal a fel-

tevéssel áll elő, hogy nemcsak a 
nógrádi Tholdyak, hanem a bihariak 
is a keleti részeken ugyancsak bir-
tokos Kökényes-Radnót-nemzetség-
ből ágaztak ki. Ezzel kapcsolatban 
nem tartja lehetetlennek, hogy az 
éppen Bihar megyében található 
számos prémontrei monostor alapí-
tására döntő befolyása volt a Kö-
kényes-Radnót-nemzetségnek, eset-
leg a belőle eredő bihari Toldi ak-
nák. A két Tholdy-család eredeté-
nek tisztázása kétségtelenül egészen 
új és természetes megvilágításban 
tüntetné fel a Toldi-mondának két 
helyen való előfordulását, továbbá 
eldöntené a prémontrei közvetítés 
és ezzel együtt a francia kölcsönzés 
jogosultságának kérdését is. 

Mindenesetre igen nagy érdeklő-
déssel és bizalommal várjuk, hogy 
olyan szakavatott kutatónak, mint 
amilyen Mályusz, mihamarabb si-
kerül hozzáférkőzni ahhoz a hazai 
és külföldi okleveles anyaghoz, 
amelyben — amint dolgozatában 
jelzi — Toldi Miklósra vagy a Tol-
diakra vonatkozó adatokat sejt. 

Pais Dezső. 

A KIADÁSÉRT FELELŐS HEGEDÜS ISTVÁN. 
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