
A KÖZÉPKORI OLASZ-MAGYAR 
MŰVELŐDÉSI KAPCSOLATOK KÉRDÉSE

Az «01asz Szemle* első számában Rodolfo Mosca professzor gondolat
keltő ismertetésben foglalkozik szerény kísérletemmel, melyben a közép
kori magyar irodalmat, mint az európai irodalom és szellemi élet önálló 
megnyilvánulását igyekeztem megmutatni és mint változatlan értékeket 
teremtő történeti folyamatot próbáltam ábrázolni. (Középkori kultúra, 
középkori költészet. A  magyar irodalom keletkezése. A  Magyar Törté
nelmi Társulat kiadása, Budapest, 1941. 291. 1. 8°.) Fejtegetéseinek van 
egy különösen figyelemreméltó, megszívlelendő pontja, amely szerint a 
középkori olasz-magyar kapcsolatokra vonatkozó tudományos munká
latok hiányosak, a való helyzetet nem fedik. Nem kerülheti el figyel
münket ezzel kapcsolatban az a megjegyzése sem, hogy «a francia kultú
rának látszólagos túlsúlyba kerülése az ezirányban folytatott kutatások 
nagyobb számából, a könnyebben hozzáférhető emlékanyagból és a kuta
tásokra fordított nagyobb áldozatokból következik*.

A szóbanforgó hiányokat magam is éreztem s ezért óvakodtam attól, 
hogy megelégedjek a valóságtól elmaradó tudományos anyaggal. Hiszen 
elég megnézni Várady Imre nagy úttörő összefoglalásának középkori 
fejezetét (az Anjoukig), hogy lássuk, milyen csekély az erre vonatkozó, 
tudományos földolgozások eredménye : az ötszáz lapos kötetben mind
össze 18 lap .1 Tekintve munkám irányát, melynek homlokterében a 
magyar szellemi élet egyetemes fejlődése állott, még ezeknek minden

1 V. ö. E. Várady : La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria, 
Roma, 1924. I. 13— 31. II.
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részletére sem térhettem volna ki, mert az adatok egy része szétforgácso- 
lódik s inkább történeti eseményt jelöl, mintsem szellemi dolgokra vonat
kozik. Éppen ezért az átmeneti időszakot, az Anjou-kort nem számítva, 
melyről azelőtt is bővebben publikáltam, kénytelen voltam a középkori 
anyagot az igazságnak megfelelően kibővíteni. Az olasz-magyar kapcso
latok történetében például Bernardo da Perugia és Spalatoi Tamás csupán 
egy-egy elmosódó név voltak. Igyekeztem egyéniségüket és munkássá
gukat elemzeni s alakjukat beleállítani korukba, a román renaissance-ba. 
Első költői emlékünk, a Mária-siralom, melyet kétségkívül olasz földön 
jegyeztek le, de tudományszakunk nem tartott számon, némileg szerves 
történeti hátteret nyert azáltal, hogy összefüggésbe került a korabeli 
közép- és felsőitáliai vallásos élettel. Különösen izgatott azonban a magyar 
deákság szereplése a középkori Bolognában. Abban a szerencsés helyzet
ben voltam, hogy igénybe vehettem az eddig föl nem használt «Chartu- 
larium Studii Bononiensis» meglepően nagyszámú adatait és hasonló 
jellegű forrásokat, amelyek összevéve 1265-ben és az utána következő 
néhány évben igen nagyszámú magyar deákról adtak hírt. De evvel nem 
lehetett beérni, rögzíteni kellett időben és térben egyik legjelentékenyebb 
mítoszunkat, a garabonciás deák meséjét. Esetleges egyetemi összefüggé
seire (Varsó, Bologna) az etnográfia területén már Solymossy Sándor cél
zott.* A  mítoszt sikerült a bolognai és padovai egyetemen divatos asztro
lógiai tanításból szinte hiánytalanul megmagyarázni. Ugyancsak reális 
összefüggés támadt egyrészt a varázsló és énekes magyar garabonciás, 
másrészt a bolognai latin és népi nyelvű, de deákjellegű költészet között. 
Érthetőbb magyarázatot nyert Kézai Simon műveltségének néhány sajá
tos eleme. Az olasz-magyar kapcsolatok történetében már eddig is számon- 
tartották II. Endre házasságát Estei Beatrix-szel. Ez a házasság alkal
mat adott annak hangsúlyozására, hogy az említett udvar és az új magyar 
királynő milyen jelentékeny szerepet játszott az itáliai troubadour-köl- 
tészetben.

Az ekként bővített anyag már maga is bizonyos szempontokat vetí
tett ki, melyek talán nem lesznek haszontalanok az olasz-magyar kuta
tások számára. Az eredetileg meglévő és bővített anyag három középpont 
köré csoportosul: részben udvari, részben egyházi, — amely alatt egy
formán értjük a pápai udvarral való kapcsolatokat s az érintkezést az 
itáliai szerzetesrendekkel — s legfőképpen egyetemi jellegű. Azok a szel
lemi értékek, amelyeket az említett középpontok közvetítettek, elég éle
sen meghatározhatók. Udvari közvetítéssel a XIIT. század derekáig főként

1 V. ö. Solymossy Sándor : A Magyarság Szellemi Néprajza. IV. 441— 443. 1.
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a nagy latin közösség, «Romania» általánosan ismert költői tárgyai és 
műfajai kerülhettek volna át udvari közvetítéssel: «chanson de geste»-ek, 
lovagregények, költő versengések s a troubadour szerelmi líra egyéb 
műformái. Még nagyobb a valószínűsége, hogy a X III. század második 
felétől kezdve nagy erővel föltörő olasznyelvű szerelmi líra egy-egy da
rabja átjutott Magyarországra. Ennek a költészetnek különösen bolognai 
része, mint a «Memorialék» bizonyítják, szoros kapcsolatot tartott a goliar- 
dikus énekstílussal. Egész sor természettudományos jellegű mozzanat : 
mint olasz orvosok állandó jelenléte a magyar udvarban, kezdve a XI. 
századtól, Kálmán király érdekes nevű szicíliai orvosától, Dracotól, Nagy 
Lajos orvosáig, Conversino da Ravennáig, az esőjósló és orvosló garabon
ciás alakja, Kézai Simon asztrális jellegű megjegyzései bizonyítják, hogy 
az olasz egyetemek természettudományos tanításai visszhangra találtak 
Magyarországon.

De valószínűleg meghaladta mindezeket szellemi jelentőségben a 
római és kánonjog hatása. E  téren Bolognának már a X II. század forduló
pontján is tekintélyes szerepe kellett hogy legyen. Ekkor jelenik meg a 
magyar udvarban a bolognai egyetemen tanító Bernardo da Perugia. 
A  Szent László-legendában, mely első alakját a szenttéavatás körül, tehát 
éppen ebben az időben nyerte, klasszikus és humanista mozzanatok mel
lett már római jogi fordulatok tűnnek föl. Péter esztergomi prépostnak, 
a magyar irodalom híres Anonymusának «Gesta Hungarorum»-ában föl- 
bukkan Hugó Bononiensis «De ratione dictandi prosaicae» című művé
nek hatása. 1221 körül Magyarországi Pál a kánonjog tanára Bologná
ban. A  század második felében már tömegesen hallgatnak jogot deák
jaink ugyanitt s e jogi képzettségű egyháziak szétoszlanak Magyarország
nak úgyszólván minden jelentősebb egyházi középpontjába, különös
képpen a kancelláriában nagy szerepet játszó középpontokba. Már régeb
ben utaltunk a Nagy Lajos-korabeli «Ars Notarialis» meglepő bolognai 
összefüggéseire, amelyekben különösen uzsai Domokos-fia Jánosnak a 
gyűjtemény egyik valószínű összeállítójának s a bolognai egyetem volt 
magyar rektorának szereplése a megragadható konkrét esemény.3 Az 
olasz-magyar kapcsolatokkal foglalkozó tudománynak nem lehet ki- 
rekesztenie Marsilio da Padova rendkívüli szerepét nemcsak Kézai Simon 
népszuverénitás-elméletében, hanem a magyar politikai gondolkodás 
egyéb későközépkori fényeiben sem.4

3 V. ö. Kardos Tibor: A magyar huma- 4 V. ö. Váczy Péter : A népfelség elvé- 
nizmus kezdetei. Pécs, 1936. Pannónia- nek első magyar hirdetője: Kézai Simon 
Könyvtár 20. 11— 13. 11. mester. Károlyi Emlékkönyv, Budapest,

1933- 546— 563 u.
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Még három csoport látszik jelentékenynek a közvetített szellemi 
értékek között. Az egyházi összefüggések, amelyek részben az egyetemi 
teológiai tanításra utalnak, részben szerzetesrendek keretében érvénye
sülnek, részben a Szentszékkel kapcsolatosak. A  későközépkori magyar 
teológiai irodalom sem földolgozva nincs kellőképpen, sem az olasz-magyar 
kapcsolatok történetébe nincs beleillesztve. A  misztikának s a ferences 
jellegű gyakorlati fordítóirodalomnak magyar visszhangját azonban már 
számontartják. Az utóbbinak megjelenését vehetjük észre a Jókai-kódex 
Szent Ferenc-életrajzában, az előbbit pedig Boldog Margit legendájában, 
tehát a magyar irodalom első jelentősebb emlékeiben.5 Nem kevésbbé 
jelentékenyek a művészeti kapcsolatok, melyeknek fontosságát Gerevich 
Tibor kitartó kutatásai állították elénk kellőképpen. A  román stílus ma
gyarországi elterjedésében, úgy látszik, az északolasz határterületeknek 
nagy részük volt.6 S «Romania» művészetének összefonódó hatásából a 
Trecentoban egyre nagyobb erővel csendül ki a tiszta olasz elem. A keres
kedelmi kapcsolatokra vonatkozó adatok is jobbára X I I I — X IV . száza
diak és a kérdés kitűnő monografusával egyetértünk abban, hogy inkább 
szellemi jelentőségűek.7

Már az említett csoportokból kitűnik, hogy az átadott irodalmi anyag 
túlnyomó részben latinnyelvű volt és tudományos. Ez a jelenség pontosan 
idomul az olasz irodalom akkori állapotához és fejlődéséhez. Sokan és 
sokféleképpen vélekedtek az olasz irodalomnak úgynevezett késői ere
detéről, de a leghelyesebbnek olyan magyarázat látszik, amely irodalom
nak fogja föl a tudományos műfajokat is és hangsúlyozza, hogy Itáliá
ban a klasszikus latin hagyományt minden más területnél jobban őriz
ték és tisztelték, tehát annak visszatartó ereje is nagyobb volt. Ugyané 
magyarázat elismeri, hogy Itália ekkor még «Romania» közös szellemi 
világába tartozott bele.8 Ügy véljük, az elmaradásnak s az egykori pro
vinciák előrelendülésének mindezen túl mélyen fekvő társadalmi okai 
voltak. Az egykori provinciákban, mint Provence, Franciaország, Spanyol
föld a városiasság kisebb foka mellett az északi hódítók hatékony nemesi 
társadalmat teremtettek, amely azután klerikus támogatással és különö-

5 V. ö. Kastner Jenő : A Jókai-kódex és
az obszerváns kódex-irodalom. EPH K
1932, 203— 211 ; 1933. 58— 66.11. —  U. a. :
Együgyű lelkek tüköré. Egy középkori 
legenda életrajza. Budapest, 1929. Mi- 
nerva-Könyvtár, 26. —  Mályusz Elemér: 
Árpádházi Boldog Margit. Károlyi-Emlék - 
könyv, 343— 384- 1-

6 V. ö. Gerevich Tibor : Magyarország 
románkori emlékei. Bp., 1938. 22— 30. 1.

7 V. ö. Huszti Dénes: Olasz-magyar 
kereskedelmi kapcsolatok a középkorban. 
Budapest, 1941.

8 V. ö. L. Russo : La storiografia 
moderna e le letterature romanze. Helicon, 
1938. I. 103— 118. 11.
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sebb történeti ballaszt hiányában hősi és lírai irodalmat teremthetett. 
Éppen ezért ez a «provinciális» irodalom nem latin, de nemesi jellegű. 
Itáliában ugyanez a hódító nemesi réteg telepedett az ősi kultúra fölé, 
de hatása jelentékenyen kisebb volt a polgári komunéknak még lappangó 
erejéhez képest is : átvette hát a provinciákban élő nemesi műveltséget. 
A  politikai szétforgácsoltság és társadalmi fejlődés csak a X III. század 
folyamán hozta abba a helyzetbe a komunékat, hogy megteremtsék 
virágzó dialektális nyelvű kultúrájukat. A  giullare-k szóbeli költészete, a 
jogtudomány és írásbeliség szétterjedése, a társadalmi és gazdasági orga
nizáció meg kellett hogy előzze a fejlődést. De akkor aztán hirtelen rob
bant ki minden. Föllépett Assisi-i Szent Ferenc, megalapították Szent 
Domonkos rendjét, népi nyelvű laudákat, táncdalokat írtak, s rákövet
kezett a csodálatos olasz Trecento. Ekkor sem lehet beszélni mai érte
lemben vett nemzeti Itáliáról s egységes művelődési területről. De Dante 
és Petrarca életeművében a toszkán nyelvjárás már egyetemes érvényű 
absztrakcióvá s Itália egységes földrajzi és nemzeti fogalommá válik. 
A  politikai széttagoltság iránt gyűlölet keletkezik s ez hirdeti az olasz 
nemzeti műveltség és gondolat keletkezését, tekintet nélkül arra, hogy 
ekkor csak még távoli ábránd az egyesülés, megvalósulás nélkül.

Miért fontos mindez számunkra? Azért, mert a Trecento előtt nem 
kereshetünk mai értelemben vett olasz irodalmi hatást, mint ahogy a 
provinciákból, Franciaországból, Spanyolországból érkező hatások is más 
jellegűek. A Trecento előtt átadott itáliai szellemi javak nemcsak latin- 
nyelvűek, de nagyrészt klasszikus tartalmúak is. Vagy pedig annyira egye
temesek, hogy az egész keresztény-román világ közkincsei. Az előbbi cso
portba tartozik a római jog és a kánonjog. Az utóbbiba az antik-arab 
ötvözetű természettudomány és — amennyiben átadásában szerepelt Itália
— a lovagköltészet. A  goliardikus költészet is az egyetemes egyházi 
műveltség egy része. Éppen így közös kincs a clunyi szellem és nem hatá
rolható el földrajzilag a misztika sem. A z olasz nép a X III. század 
derekáig a klasszikus polgári hagyományok fenntartója s ebben a szerepé
ben hat s csak ettől az időponttól kezdve adj a át egyre hatalmasabb erővel 
a régin sarjadt új kultúráját. «Romaniának» kezdeti egységes hatására 
mennyire jellemző, hogy a nagy francia bencés, Gerbert, mint II. Szilvesz
ter római pápa, mint a Róma-eszme egyik legnagyobb képviselője, Itáliá
ból küldi a magyar koronát Pannóniába. Ugyanaz a bencés-rend ügyel 
Montecassinoból a Mons Pannoniae felé, amely francia filialekat küld 
Magyarországra. Peire Vidal egyformán otthon van Provenceban, az 
Ibériai-félszigeten, az Appenninin és Magyarországon. A  franco-venetoi 
nyelven írott népies lovagköltészet bizonyítja lég világosabban oRomaniá-
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nak» még közös kultúráját, persze olyan területen, ahol a hódítók túlsúlya 
a provinciákéhoz hasonlatos. Ha az Este-k udvarában még Boiardo, Pulci, 
Ariosto és Berni idejében is a nyugati kultúrkör mondái élnek, ez nem azért 
van, mert ebbe az udvarba idegen elemeket átvittek, hanem mert egykor 
Itáliának különösen ez a területe volt «Romania» integráns része. A  közös 
lovagi ősök történeteit az Este-k udvarában belső hagyománynak tekin
tették. Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a középkori 
olasz-magyar kapcsolatok kutatásában két periódust kell megkülönböz
tetnünk. Az elsőben Itália Franciaország és Spanyolország hatása nem 
válik még élesen el egymástól, a különállás inkább helyrajzi. Itália erőseb
ben közvetít antik elemeket, a Róma-eszmét és a kettős jo g o t; Francia- 
ország antikizáló és modern lovagi irodalmat, de a Róma-eszme Karoling- 
formáját is. A  második periódusban megmarad Itália klasszikus szerepe, 
de hozzájárul az antik-arab természettudomány, majd pedig a fölébredt 
népi műveltség és irodalom. Általában választóvonalnak a X III. század 
derekát lehet venni. Ettől kezdve a «provinciák» kultúrhatása minden 
vonatkozásban csökkenőben van.

A föntebbiekből a jövőre nézve sok rendbeli tanulságot lehet levonni. 
Mindenekelőtt az egyes tudományszakok között a legteljesebb mértékű 
koncentrációt kell megvalósítani. A  szóbanforgó korszakban az egyetemi 
műveltség egyesítette magában az artes-t és a jogot. Nem lehet hát éle
sen elválasztani a retorikai és poétikai ismereteket az orvosiaktól és a 
jogtól. Nem lehet szétszabdalni, ami egységes volt. De nem is lehet hallat
lanná tenni, hiszen az olasz írott irodalom ekkor inkább tudományos, 
mint szépirodalmi. A tárgyalásból kirekeszteni tehát nem lehet. Más
részt az olasz népi géniusz és szépirodalom hatását ott kell keresni és 
akkortól kezdve, ahol és amikor megnyilvánul, azaz a második korszak
ban. Figyelmünknek fokozottan kell e felé a termékenyebb korszak felé 
fordulni. Amint szemmel kell tartani «Romania» gondolatát és nem szabad 
anakronisztikus elvek szerint dolgozni egy korábbi korszakban, éppen 
úgy tekintetbe kell venni a későbbiben a közös latin kultúra föl nem tar
tóztatható széthullását, majd pedig először a népi nyelvű, utána pedig 
a klasszikus irodalom itáliai fölvirágzását. Az alábbiakban szeretnénk 
pontosan megjelölni, melyek azok a kérdéscsoportok, amelyeknek föl
kutatása ajánlatos, mert ezekben a tudományos munkától eredmények 
várhatók, elsősorban pozitivek, de még akkor is hasznosak, ha itt-ott 
kizáró jellegűek lesznek. Végighaladva a fentebb említett jelenségcsoporto
kon, az alábbiakat látjuk szükségeseknek.

Lehetőség szerint tisztázni kellene a magyar városok úgynevezett 
«latin» lakosságának kérdését. Arról van szó, hogy az e nevezet alatt élők
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részben vagy egészben római eredetűek-e s mennyi közöttük az olasz 
bevándorlott. Arról van szó, hogy teljesen ki kell-e küszöbölnünk Pleidell 
Ambrus föltevését a magyar városok római eredetű maradványnépeiről — 
természetesen lehetőség szerint mint nyelvüket és hagyományukat őrző 
közösségekről — vagy pedig csak egyes védettebb és délibb városokra 
korlátozni, mint Szombathely, Pécs, Száva-Szent-Demeter, Zágráb?9 
Meg kellene határoznunk a középkori olasz települők jellegét és települési 
időpontját, mint például a nagyváradi Padua, Venetia és Bononia város
részeket kitevő olasz város eredetét és életkörülményeit.10 Természete
sen e dolgokban eljárni rendkívül nehéz a dokumentációs anyag hiánya, 
illetve szétszórtsága miatt. Ugyancsak teljesen ismeretlen fejezet az evvel 
szorosan összefüggő középkori magyar városi jog, amely még sok meg
lepetést tartogathat mindenki számára. Az olasz településekkel függ össze 
a délszláv-latin együttélés behatóbb vizsgálata. Ez azt jelenti, hogy na
gyobb gondot kell fordítanunk az átmeneti területekre, Horvátországra, 
Istriára és Dalmáciára. Ezeknek élete és kulturális szerepe minden, csak 
nem közömbös számunkra. A  műtörténeti kutatás már eddig is meglepő 
eredményekre vezetett az istriai és magyarországi koraromán építészet 
összefüggését kutatva. Az olyan súlyos művelődési hatás, mint Aquileiáé, 
melyet a birodalom fennállása idején gyakorolt Pannóniára, majd pedig 
a népvándorlás korában az északi kereszténységre, földrajzi helyzetből 
adódik s mint ilyen, változatlan szokott maradni. Ügy véljük, hogy a 
dalmáciai levéltárak és könyvtárak magyar szempontból teljességgel ki
használatlanok. Hiszen jellemző, hogy Zágráb középkori múltjával se 
törődtünk, ahol pedig magyar, szláv, olasz és talán eredeti latin lakos
ság találkozott össze, közös városalakulatban.

Az olasz-magyar kapcsolatok szépirodalmi részét tekintve bizony
talan, hogy lehet-e új adatokat fölkutatni, ezt előre kiszámítani legalább 
is nem lehet. Mindenesetre érdemes lesz közelebbről megvilágítani a késő 

középkorban föllépő magyarországi csúfok (ciofo) szerepét.11 Nemkülön
ben azt a tényt, amit állandóan elhanyagolnak, hogy a tekintélyes rész
ben olasz-latin eredetű széphistóriáknak pontosan megfelel az északolasz 
♦bella históriáik áradata, melyeknek tárgya éppen úgy lovagi és roman
tikus, mint a m agyaré.12 Dante magyar országi hatásának kérdése sincs

s V. ö. Pleidell Ambrus : A magyar 11 V. ö. E. Moór : Die deutsche Spiel-
várostörténet első fejezete, «Századok», leute in Ungarn. «Ungarische Jahrbücher*,
1934. 1— 44, 158— 200, 270— 313 11. 1921.296.I.; —  Középkori kultúra, közép-

10 Bunyitay Vince : A váradi káptalan kori költészet, 236. 1.
legrégibb statútumai. Nagyvárad, 1886. 13 V. ö. Kardos Tibor: Deákműveltség
20,31— 33.ll. —  Kardos Tibor : A magyar és magyar renaissance, «Századok», 1939.
humanizmus kezdetei, 1. 11. 482. 1.
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kimerítve. Egyrészt pontosabban kell tisztázni, mi volt a szerepe Magyar- 
országi György vitéz és Tari Lőrinc látomásai körül, és hogy Zsigmond 
udvarában milyen mértékű volt a Dante-kultusz, másrészt, hogy mennyire 
volt erős a szerepe a magyar «lingua vulgaris» keletkező öntudatában. 
Mint az előbbiekre, éppen úgy arra is többízben utaltam, hogy Mátyás 
király közvetlen környezetében Dante-kultusz jeleit lehet fölfedezni, 
pontosabban Galeotto Marzionál s ami még jelentősebb az újplatonisták 
szinte kötelező Dante-tiszt eletében.'3 Néhány évtizeddel rá egy domini
kánus kódexben a «Könyvecse az Szent Apostolok méltóságáról)) című 
munkában találunk Dante-idézetet.I+ A  dantei teológia hatásának vizs
gálata Itáliában és azon kívül nem megvetendő föladat.

Ami a tipikusan egyetemi közvetítést illeti, itt találjuk a legbővebb 
anyagot. Évekkel ezelőtt egy jószándékú és érdemes kutatónk kétségbe
vonta azt az állításunkat, hogy Nagy Lajos szenvedélyesen szerette az 
asztrológiát, és bonyolult bizonyítások tanúi voltunk, melyekkel azt ipar
kodott kimutatni, hogy Nagy Lajos csak az «asztronómiát» ismerte, mint 
a «septem artes liberales» egyik tárgyát.15 Azóta sikerüt Nagy Lajos 
udvari asztrológusának személyén kívül megtalálni az első nápolyi had
járat indulásának horoszkópját is .16 A  király ilyen irányú érdeklődése 
az olasz kultúrától nyert tápot. Általában véve az orvosi kultúrát, az itt 
szereplő orvosok személyét beható vizsgálat alá kellene venni. Látó
körünknek még nagyobbmérvű kitágítását fogja eredményezni az olasz 
jogi élet hatásának alapos vizsgálata. Mindenekelőtt azonosítani kell, 
de jól, a Chartularium adatai szerint Bolognában végzett tanulóink sze
mélyét. A  magunk részéről ehhez a magyar deákok doktorráavatásán 
mondott beszédek egész sorozatával fogunk hozzájárulni, melyek között 
található az olasz-magyar humanista kapcsolatok első dokumentuma is 
(1342. március 9.). A  leggondosabb összehasonlítás tárgyává kell tenni 
a Nagy Lajos-kori «Ars Notarialist» és a bolognai formulariumokat, hogy 
elkülöníthető legyen a magyar jogszokásoktól mindaz, ami esetleg bolognai 
vagy francia eredetű. Meg kell állapítani a kilétét azoknak a nagyszámú 
olasz egyházi személyeknek, akik a későközépkori magyar káptalanok
ban helyet foglaltak. Középkori történeti irodalmunk olasz vonatkozásait

33 Kardos Tibor: Stílustanulmányok műveltség megoszlása. Magyar humaniz-
Mátyás király kancelláriájáról, I. Pécs, mus, Budapest, 1935. 265— 266. 1.
1933. 1— 3. 11. —  U. a . : Mátyás király 15 V. ö. Waldapfel Imre : Horváth János
és a humanizmus. Mátyás király emlék- újkönyvéhez.«Magyarságtudomány», 1936.
könyv, Budapest, 1940. II. 72. 1. 211— 212. 1.

14 V. ö. Horváth János : A magyar iro- 16 V. ö. Kardos Tibor : Középkori kul-
dalmi műveltség kezdetei, Budapest, 1931. túra, középkori költészet, 162, 279.11.
228— 29.11- —  U. a . : A magyar irodalmi



illetően nem látunk tisztán. A  velencei s északolasz krónikák szerepe 
Kézai Simonnál és viszont Kézai hatása a velencei történetírásban jól 
föltárt kérdés, azonban nemcsak hogy volna még körülötte tennivaló, de 
megfelelő értékelése az olasz-magyar viszony szempontjából hiányzik.17 
Volt alkalmam bizonyítani, hogy a Nagy La jós-korabeli magyar történet- 
írásra milyen mély hatással volt a korabeli velencei történetírás. Rész
letesebb elmélyedést érdemelne a páratlanul korai dalmát emlékirat
irodalom, nemkülömben Rogerius mester ((Carmen miserabile»-je, mely 
formai és tartalmi szempontból egyaránt jelentékeny terméke közép
korunknak. Mint már említettük, a középkori magyar teológiai emlékek 
összefüggéseinek és jellegének megállapítását nem lehet elhanyagolni. 
A  dominikánus-rend keletkezése valószínűleg az a mozzanat, amely Pár is 
szerepe mellé Itáliát is nagy fontossághoz juttatja. Érdekes, hogy még 
csak kísérlet sem történt az olasz és magyar udvari kapcsolatok közelebbi 
megvilágítására Kálmán király korában. Pedig szicíliai-norman házas
sága, az udvarában megjelenő szicíliai orvos, a királynak művelt és külö
nös egyénisége föltétlenül érdemessé tenné a vizsgálatra a délitáliai nor
mán kultúra és Magyarország viszonyát. Ugyancsak nagy mértékben el
hanyagolt, amit kevésbbé hinnénk el, maga az Anjou-korszak is. Általános 
szokás szerint, éppen alapvető művelődési körülmények vizsgálata hiány
zik. Meg kellene egyszer állapítani a délfrancia és olasz elemek viszonyát 
a nápolyi Anjouk művelődésében s behatóbban elemezni a szicíliai és dél
itáliai, görög-arab fordító-irodalom áthatását. A  nápolyi Anjou-ház egyes 
személyeiről és udvaráról vannak kitűnő olasz monográfiák és részlet- 
tanulmányok, de az átfogó képtől még messze vagyunk. Éppen így ki
adatlanok, bár ebben eddig inkább csak folyóirataink helyhiánya aka
dályozott meg, Anjou-Róbert király magyar vonatkozású beszédei. Majd
nem egész érdeklődésünk érthetően Endre királyfi tragédiájára korlátozó
dott és távolról sincs kidolgozva Nagy Lajos és a magyarok viszonya 
egyes olasz államokhoz és személyekhez. Firenze és Velence szerepét, 
Coluccio Salutati, Benintendi de Ravagnani, Lorenzo de Monacis, Con- 
versino da Ravenna és Giovanni da Ravenna magyar kapcsolatait s némi
leg Nápolyét is kulturális viszonylatban már igyekeztünk tisztázni. De 
ez a munka még korántsincs befejezve. Épp a közelmúltban történt kísér
let Cola di Rienzi és Nagy Lajos viszonyának megállapítására. Lenne 
mondanivaló Jacopo Allegrettiről, aki költeményeket írt Nagy Lajos
hoz, Lallo Campanescoról, «a polgári jognak jeles tudósáról* és másokról.

17 V. ö. Eckhardt Sándor: A. pannoniai hun történet keletkezése. «Századok», 1938. 
465— 491. 11.
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Mindez azonban még hagyján, ahhoz az elhanyagoltsághoz képest, amely
ben a Nagy Lajos halálát követő korszak leledzik. Zsigmond király itáliai 
útjai hatalmas irodalmi visszhangot keltettek s az erre vonatkozó emlé
kek tömege sem földolgozva, sem kiadva nincs.

Általánosságban ezek azok a kérdéscsoportok, amelyek pozitív vagy 
negatív értelemben, de közelebb vihetnének bennünket a középkori olasz
magyar viszony ismeretéhez. Még nagyobb a száma azonban az olyan 
kérdéseknek, amelyek esetről-esetre merülnek föl, vagy amelyek az olasz 
és dalmát levéltárak és könyvtárak rendszeres átkutatása nyomán vetőd
nének föl. Mikor következik be végre az a korszaka a magyar tudományos
ságnak, amikor az olasz könyvtárakat és levéltárakat rendszeresen á t
kutatják m agyar anyag szempontjából? Ehhez természetesen szakembe
rek, önfeláldozás és főként anyagi eszközök lennének szükségesek.
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