
Horváth János új könyvéhez

"Az irodalmi műveltség megoszlása: Magyar humanizmus"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Jogos és tanulságos az irodalom történetének bármely szem-
pontból való áttekintése; jogos és tanulságos. a Beöthy Zsolté is, az
a Riedl Frigyesé is. De amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma gya r ir oda lomtör ténet, mely az iroda-
lom egészét öleli 'fel, csak egyféle lehet, aminthogy egy maga a ma-
gyar irodalom is. Nem indul ki egyelőre megállapított s csak a
mai felfogást tükröző meghatározásból, hanem a történeti valóság-
hoz híven, a legtürelmetlenebb elfogulatlansággal bontakoztatja ki'
az irodalom egyre tisztább s határozottabb képét az eredet közös
zűrzavarából. Természetes azonban, hogy már a régiben figyelem-
mel van a következendőre, s különös nyomatékkal tárgyalja azon
jelenségeket, melyek egy későbbi fejlődés csiráit hordják maguk-
ban."

Idestova három évtizede, hogy egy program-értekesés szerény
keretei között Horváth János Ir oda lmunk fejlődésének fő mozza na -

ta i c. úttörő jelentőségű tanulmánya megjelent. Hogy az éles szem-
re, biztos tapíritatra valló, önálló felfogást tükröző tömör vázlat
egyszersmind egy életre szóló munkaterv is, csak az idézett céltuda-
tos, sőt őnérzetes, de szigorúan tárgyszerű sorok jelezték. Manap-
ság, a programszerüség Iírájának a korában, tanulságos ezt is em-
lékezetbe idéznünk.

A munkaterv és a munkaterv valóraváltásának a nyilvánosság-
által is. ellenőrizhető első étape-ja közé világtörténeti cezúra esett.
Horváth János munkaterve egyike a kevés "békebeli" kezdemény-
nek, mely nemcsak "áthozható" volt a szörnyű szakadék innenső
oldalára, hanem az új történeti helyzetben, a belső tájékozódás
szükségletének növekedésével, új és a réginél is felelősségtelibb Je-
lentőségre emelkedett. Horváth János felelősségtudatát talán még
érzékenyebbé tette, történetszemléletét mindenesetre gazdagította és
megérlelte a nagy nemzeti megrázkódtatás; hogy életének egyenes-
vonalát meg nem törte, felvállalt munkájának megbecsülése biz-o
tosította s egész munkásságára éppen ez adja a "sigillum veri" ne-
mes veretét, tudós céljainak embersége legmélyebb rétegeivel való,
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különösebb dokumentálást szubjektíve nem is igénylő, válhatatlan
összetartozását bizonyítva. Aligha csalódunk, ha úgy látjuk, hogy
a megélt történelem súlyos tanulságai is világosabbá tették benne a
"genetikus önismeret" követelését és hozzájárultak az irodalom té-
nyezői között a befogadó vagy elutasító kollektívítás: a közönség

szerep ének a felismeréséhez. Szemünk előtt fejlődő összefoglalásá-
nak éppen ezek a szempontjai azok, melyek önismeretünkben már
eddig is a legsajátosabban Horváth Jánostól eredő gazdagodásnak
számítanak.

Közvetlenül a forradalmak után jelent meg már elvszerűbb,
elméletibb alapvetése. Ez már szerosabban tudománytörténeti szem-
pontból is nevezetes időpontba esett: a magyar "szellemtörténeH
mozgalom" legelejére. S ami e mozgalom javatermésétől is mindjárt
első tekintetre előnyösen megkülönböztette, az egész irodalomböl-
cseletének - tudós céljai elvszerü tudatositásának -- gyökeres ma-
gyarsága volt. Nemcsak magyar anyagra alkalmazott va~y· éppen
magyar anyagon kipróbált, hanem a magyar anyag szükségleteiből
kinőtt gondolatmenet az övé s theoretikus előzményei gyanánt is
legfeljebb magyar gondolkodók jelölhetők meg: Arany .János és
Kemény Zsigmond némely közönségtörténeti megjegyzései, vala-
mint az ir oda lmi tuda tna k Négyesy Lászlótól eredt? megfogalmazása.

A magyar szellemtörténeti mozgalom kezdeményezői semmi-
-esetre sem vonhatók felelősségre a nyomában támadó visszaélések-
ért. Hiszen az sem külsőleges véletlen, hogy az imént említett elmé-
leti alapvetés is a Miner va első évfolyamában jelent meg. Mégi,;, a
"szellemtörténet" hamar jelentkező kísérő jelensége volt a jelszó,
hogy az anyaggyűjtés fáradságos téglahordása és az elemzés apró-
lékos munkája célhoz ért: itt az ideje egységbefoglalni az eredmé-
nyeket. Ezzel szemben Horváth János nagy művének mindjárt leg-
kezdetén beigazolást nyert, 1) hogy az anyaggyűjtés és az analysis
véget a dolog természete folytán soha nem érhetnek, hiszen minden
összefoglaló szempont az anyag új megvizsgálását, sőt sokszor ad-
dig figyelemre is alig méltatotl anyag tekintetbevételét is követeli;
2) hogy az anyaggyűjtés befejezettségéről éppenséggel nekünk van
a legkevesebb jogunk beszélni, hiszen régi irodalmunk éppen "szel-
lemtörténeti" szempontbóliegtanulságosabb darabjaiból annyi he-
ver még alig hozzáférhető unikumokban, vagy éppen kéziratban,
senkitől nem háborított százados porréteg alatt. Az anyaggyűjtő és
elemzö munkának ez az új hitele: Horváth munkásságának egész--
ben véve - s az előttünk fekvő új kötetben külőnös en -- a tudo-
mány művelőin belül egyik legfontosabb pedagógiai eredménye.

Új könyve is elsösorban mint a nagy munkaterv új határköve
jön tekintetbe. Erre utal a főcim: Az ir oda lmi műveltség megoszlá sa :

azaz annak a folyamatnak a bemutatása, amely az odáig nagyjá-
ból osztatlan egyházi irodalom mellé egyre határozottabb céltuda-
tessággal a világi - s hovatovább új közösségtudatot alakítva ki :
nemzeti - irodalmat állította. A készülő nagy mű egészében -
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szerző is hangsúlyozza - "nem annyira folytatása, mint inkább
kiegészítése A ma gya r J r oda lmi műveltség kezdete i c. előbbi kötet-
nek. Az a .Jcözépkorí szellemű" irodalom fejlődését mutatta be Szerit
Istvántói Mohácsig, ez a humanista műveltségben fogant irodalmi-
sággal foglalkozik, felbukkanásától a reformációig. Nagy Lajos ko-
rától fogva tehát a két kötet idő-köre azonos."

A könyv alcíme azonhan - Ma gya r huma n izmus - utal rá,
hogy egy másik összefüggésbe is beletartozik. Horváth könyve
ugyanis a magyar humanizmus történetének első nagyvonalú össze-
foglalása, fejlődéstörténeti jelentőségének minden szálat számon-
tartó meghatározásával. Ha mint ilyet vesszük kézbe, arra is illik
gondolnunk, hogy Horváth János ösztönzö hatása már eddig is
mindenki másénál erősebben érvényesült az utóbbi évek egyre na-
gyobb lendületre kapó magyar humanizmus-kutatásában. Érvénye-
sült mindenekelőtt az által, hogy az ő irodalomismereti alapelvei
követelték a leghatározotabban a magyar irodalom latinnyelvű ágá-
nak is történeti számbavét.elét, az egész irodalmi folytonossághoz
való viszonyítását. És érvényesült nem kisebb erővel tanítványaira
.tett személyes hatása révén. Ez ösztönző hatás termékeny voltának
legszebb bizonyítéka, hogy Horváth János összefoglalása már a ta-
nítványok egész sorának részleteredményeire is hivatkozhatik.

Humanista műveltség első jelentkezéseit hazánkban Nagy La-
jos körül nyomoz za Horváth János: az ő uralkodása mindenesetre
utat nyitott Olaszország felől jövő hatásoknak s IV. Károly császár
prágai udvarával, melynek Burdach óta anémet humanizmusban
vitt úttörő szerepét mind világosabban látjuk, szintén sokszoros
érintkezésben állt. Nagy Lajos köréből való és személyévei kapcso-
latos az az első magyar földön keletkezett irodalmi mű, melyet Hor-
váth János szerint "a humanizmus szellője már megéríntett",

Nagy Lajos életírójával. Küküllei Jánossal kapcsolatban ,,-gP-
szen általánosságban először Dékáni Kálmán emlegette a humaniz-
mus hatását.' Kardos Tibor már evvel magyarázta, hogya "közip-
kori Gesta-írók biografikus hajlandóságát" továbbfejlesztve. törté-
neti munkájából - melynek eredeti terjedelmét illetőleg Kardos
elfogadja R. Kiss István nézetét" - "Nagy Lajos életét külön is ki-
adja életrajz formájában.'.':O S a lovagkoron már túlmutató, lénye-
gében renaissance-világnézetet fedez fel Küküllei előszavában, a ha-
ditudomány megbecsülésében, a "civilis potentia" értékelésében és
legfőképen a dicsőségvágyról és jó hírnévről szóló elmélkedésben.'

Kardos Tibor megfigyeléseit Horváth János részben tovább-
fűzi, részben korlátozza. Küküllei műve "irodalmunkbari új törté-

l Középkori Krónikások.EDCBA.V . (1906.) 10. 1.
2 Kűkűlle i J á nos munká já na k k r it ik á já lio z , Századok. 1915. 524--528. l.
3 Stílu sta nu lmá nyok Má tyá s kir á ly ka ncellá r iá já r ó l. Közl. a pécsi Erzsébet-

tudományegyetem könyvtárából. 22. sz. (1933>.) 6. l. és már eJöbb Századok
1932. 325. 1.

4 Stilu sta nu lmá nyok, 9-10. 1.
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neti műfajt képvisel, az életrajz-tipust" s e körülményben szerinte
is "humanista hatást gyaníthatni". "Feltűnik előszavában a dics-
vágynak juttatott rendkívüli szerep ... Vegetiusból igazolja, hogy
a rómaiaknak is katonaélet, hadímesterség s a népek meghódítása
volt legfőbb becsvágyuk. A fejedelmek tetteinek feljegyzésével a
történetíró sem tesz egyebet szerinte, 'mint hogy előmozdítja a harc-
vágyat, hőstettekre tüzel, ősök példájával buzdít utódokat. Erre ké-
szül ő is, - a magát "a középkorban szokatlan alapossággalmegne-
vező "János, aki jelenleg az erdélyi egyházban küküllei főesperes,
és a lelkiügyekben esztergomi általános helytartó, akkoriban pedig
titkos jegyző volt." Művét pedig az utókor figyelmébe ajánlja." "Mü-
vének e vázlatosan érintett jellemvonásai, ha nem egyenest huma-
nista személyesség, becsvágy és hazaszeretet bizonyságai, minden-
esetre határjelenségek lovagság és humanizmus között." Kiemeli
még Horváth, hogy talán idevág az is, ha Küküllei Nagy Lajos eré-
nyei közt tudományosságát s kivált az "asztrológia" iránti szenve-
délyét is hangoztatja, arcképét erősen egyénítő vonásokból állítja
össze, Capua kapu-tornyával kapcsolatban némi művészeti érdek-
lödést is tanúsít.

Kardos is csak .Jratárjelenséget" látott Küküllei művében, Hor-
váth még tartózkodóbb - "műve egyébként inkább a lovagkor,
mintsem a renaissance szellemét sugározza!" - és elismeri pl. hogy
Küküllei szellemiségének meghatározásában "középkorias latinsága
nagy súllyal esik latba". Mégis, úgy érezzük, még mindig sok ma-
rad kettejök Küküllei-arcképében, amit indokolatlanul tulajdoní-
tanak a fejledező humanizmus befolyásának, illetőleg indokolátla-
nul értelmeznek a humanizmus első, bizonytalanul tapogatózó je-
lentkezésének.

Talán túlságosan részletezőnek fognak feltünni az alábbi fejte-
getések, hiszen az ismertetett műhen - Horváth János új könyvé-
ben - alig néhány lapot elfoglaló részletkérdést állítanak közép-
pontjukba. De ha e fejtegetések birnak majd némi meggyőző erő-
vel, a "humanista Küküllei" elképzelésének hibaforrása mélyebben:
középkor és renaissance határának kőzkeletű megvonásában gyö-
kerezik. S ha e határvonalat még oly szerény részletkérdéssei kap-
csolatban is igazsággal támadjuk, negativ megjegyzéseink bizonyára
a humanizmus lényegének igazabb és világosabb megfogalmazásá-
hoz is hozzá fognak segíteni. " " .

Küküllei művének történeti elhelyezésében elsösorban a földi
dicsőség értékelése és az egyéniség iránti érzék látszanak irányadó
szerepet vinni, mint a középkorral szemben álló világnézeti mozza-
natok. Mindkettőnek lefoglalása a renaissance számára: lényegében
Burckhardtra visszamenő, de dogmatíkus megfogalmazásukban
epigonjainak tulajdonítandó megállapítások. Hogy a renaissance-
ban mindkettő rendkivüli szerepet visz, Burckhardt után senki sem
tagadhatja, De, hogy már olyanmérvű jelentkezésük is, mint ami-
lyennel Kükülleinél találkozunk, szemben állna a középkori szel-
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lemmel és legalább csírában már renaissance-jelenségnek volna. mi-
nösíthetö, azt' tények egész sorozata cáfolja E cáfolat szükségét az
egyéniség iránti érzékel illetőleg a legerősebben 'Walter Goetz érezte
s közvetlenül az ő ösztönzésének köszönhető néhányalapos érteke-
zés a középkori személyiség-ábrázolásról. Ezért ezen a ponton elég,
ha utalok rájuk," annál is inkább, mert a részletes egybevetés során
Küküllei Nagy Lajos-arcképének rokonaival még úgyis fogunk ta-
lálkozni.

Alaposabb vizsgálatot érdemelne még a dicsőségvágynak, a hír
földi maradandóságának középkori felfogása. Egészen bizonyos,
hogy a földi élet megtagadása a túlvilág kedvéért, a középkor szá-
mára is csak egyik megoldása a halál legyőzésének. A középkori
magyarnyelvű irodalom majdnem egészében kolostori eredetű: ért-
hetö, hogy mi különösen hajlandók vagyunk az aszkézis megoldá-
sát tekinteni a középkor uralkodó érzésének. Lovagi epikánk majd-
nem teljes hiányában a dicsőségszerző élet megbecsülésének doku-
mentumait, ha a hazai anyagon belül akarunk maradni, csak eg~
irányban kereshetjük: azokban az írásos emlékekben, melyek egyp-
nesen a földi halhatatlanság világnézeti igényének irodalmi műfa-
jául foghatók fel, t. i. az oklevelekben. Középkori okleveleink iro-
dalomtörténeti értékeléséről s Küküllei írói céljainak a kancelláriai
gyakorlattal való döntő kapcsolatáról, oklevelezés és történeti tudat
világnézeti összefüggéséről másutt szólok részletesebben," itt í'lég
egyetlen oklevelet idéznem a sok közül, mégpdíg, hogy renaissance-
hatás lehetőségéről szó s.e essék, V. Istvánnak 1271-ben László szö-
rényi bán számára kiállított adománylevelétr

" ... dictum Banum sollertem, providum et bellieis sudoribus expositum

ínvenímus, ef eirca omnia nostra exsequenda mandata promptissimum et atten-

tum pro fidelitate Corone debita, et conser va cione P a tr ie sue post ter qun i om-

n ia r e linq llendo , et continue in nostro exercitu contra potencíam Regis noe-

miae laudabiliter concertando, sib i non pa r cens, nec o ite , g lo r iosa m vita m r e-

pu ta ns p r o pa tr ia d imica r e ... "7

Az életét sem kímélő önfeláldozás, nem a mártírok osztály-
része, a túlvilági boldogság, reményében, hanem, mert értékrendjé-
ben a dicsőséges életet az élet fölött állónak ismeri el: itt már a Kü-
külleivel egészen egyező terminologiával jut kifejezésre. Ez már
ugyanaz a dicsőségvágy, melyet Küküllei tulajdonít hőseinek, első-
sorban magának Nagy Lajosnak (1. c.), ki az által nőtt fejedelmi

5 R. Téuffel, Ind ividuelle P er sön lichkeitssch ilder ung in den deu tschen G e-

sch ich tsu r er keti des 10 . und 11. J a h r hunder ts . 1914. és Hilde Vogt, D ie Itte r a -

r ische P er so tiensch ilder unq des [ rű b e n Mitte la lte r s . 1934. Beitriige zur Kultur-
geschichte des MiUelalters und der Renaissance. 12. illetőleg 53.

o Legközelebb a Fejtő Ferenc szerkesztésében megjelenő Ma i Ma g!la r ok

Rég i Ma gya r okr ó l c. tanulmánykötetben.
7 Wenzel, Arpá dkor i ú j okmá nytá r . XII. 42.
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és vitézi erényekben, hogy emlékezetébe idézte, "quia multi viri for-
les, pr o pa tr ia , sa ngu inem suum [ u tu lendum esse , dixerunt, nec fun-
dere dubitarunt, quod g lo r ia m a pud poster os post mor te tn ha be-

r en t," Laczkfí István vajdát, a nápolyi hadjárat fővezérét' is, ez a
dicsőségvágy tüzelte: "tamen idem Stephanus Wajvoda, zelo fideli-
tatis armatus, vo lens po tius post mor tem viver e , per la ma e g lo r ia m;

qua mter ga ha stilitn tt ver r e , victoriam obtinuit optatam," (15. c.)
Felfogásunknak, mely a mcsőség értékelésében, az emberi érdem
örök hírének írástudó szolgálatában Küküllei elegendő előzményé-
nek tartja a hazai oklevelezést, a kancelláriai gyakorlat és az utó-
korra néző, jelent megörökítő történetírói magatartás között világ-
nézeti összefüggést lát: frappáns bizonyítéka, hogy éppen e sorok'
is azok közül valók, melyeket már eddig is mint oklevélből idézette-
'ket tartottak számon:" " idem Stephanus Wajvoda zelo devote fide-
litatis armatus, vo lens post mor tem potius viver e , per la me g lo r ia m,

qua m ter gum bostilita ti hu jusmodi oer ter e : "

Viszont, ha azonos lelkület támogatja és stilizálja is már eleve
az írás-reactio legyőzése után a középkori oklevelezést, a történet-
író nagyigényű feladatára, írói céljait tudatosító minták nélkül, Kü-
küllei mégsem vállalkozhatott volna. Horváth János egy negativ
megállapítása is egyenesen ilyen irányban ösztönöz további kutatás-
'ra: "Műfaji mintája nincsen felkutatatva." Úgy hisszük, e mintát
scm a korai humanizmus első fecskéi között kell keresnünk: a nagy
magyar lovagkirály kertárs-életírója is középkori uralkodók, első-
sorban dicsőségre vágyó lovagkirályok életíróitói vehetett' példát és
irányítást. Figyelmeztetőnek és kiindulópontnak az az összefoglaló
jellemzés is szolgálhat, melyet Hóman Bálint ad a kőzépkori tör-
téneti életrajzról: "Hőse az élő vagy nemrég elhunyt uralkodó (Ein-
hart: Vita C a r o li, Asser: Vita A e lire d i, Liutprand: G esta O tton is,

Otto: G esta F r ider ic i), vagy az egyházfő (Thangmar: Vita Ber n -'

wa r d i) ,,'10 Ez általános jellemzés Kükülleire is áll: alábbiakban
úgy a Hóman által tekintetbe vett korai, mint a későbbi középkori
biográfiák közül csak azokról lesz szó, melyek ezen felül is mutat-
nak egyben vagy másban Kükülleivel rokonságot, s mindjárt az
uralkodói életrajzra korlátozva a figyelmet.

Az időrend és az utódokra tett nagy hatás folytán az első he-
Iyet Einhart Nagy Károly-életrajza kívánja,

Az író-lélek a középkorban sem csak a túlvilág hitével küzdött a
mulandóság ellen. Einhart is tudja, hogyalegtöbbek számára, II

,,,maradandóság szerelme", az "amor diuturnitatis", az írásra ösz-
tönző motivum, s "mások dicső teUeinek" "már olyan, amilyen"
irásba foglalása bevalloUan azt is célozza, hogy az Író ,,3 saját nevét
ne vonja el az utókor emlékezete elől", azáltal hogy semmi írást nem

8 Dékáni i. h. 122. 1.
o Fejér, cn, IX, (1.) 756. 1.
10 .4 ma gya r tö r ténetír á s e lsö kor sza ka . Minerva. 1923. 14. 1.
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Quamobrem, de gestis Illustrissimi

principis, domini Lodowici. ... quam-

vis pauca ex pluribus, ne per négleetus

incuriam, labantur in oblivionem: ego,

Joannes, etc.... posterorum notitiae,

duxi conimendanda .... 11

Wa lda p le l Imr e: H or vá th J á nos új könyvéhez

hagyott hátra maga után. Ám őt magát bizonyos felelősségtudat
készti, hogy megírja ura és jóltevője életét: a bizalmas viszony,
mely Nagy Károlyhoz fűzte, lehetövé tette, hogy sok mindent meg-
tudjon, amit más nem tudhat, és ez a körülmény kötelességévé teszi
a dicsőséges uralkodó nagy tetteinek megőrőkítését (memor ia e pos-

ter o r um tr a der e), mert ezek nélküle a feledés sötétségébe merűlné-
nek. O blivio és memor ia ellentétére épül Küküllei prológusában is
egy az idézett Einhart-helyhez egészen hasonló helyzetű mondat:

Ilyen bevezető elmélkedés nyitja meg ez életrajz-tipus legtöbb
darabját. De az előszó ("prologus",,,prooemiúm", "praefatio") el
is maradhat, s például Asser, Nagy Alfréd barátja és életírója már
a történeti események közé szö olyanféle elmélkedést a királyok
dicsőségének isteni eredetéről, mint amilyen Küküllei előszavát meg-
nyitja:

" ... unus est omnium dominus, cui curvatur omne genu, cuius in manu

corda sunt regum, qui ponit de sede potentes, et exaltat humiles: qui suos fide-

les in summa prosperitate positos flagellis adversitatum vult aliquando tangi,

ut depressi, de Dei misericordia non desperent; et exaltatí ' de honore non su-

perbiant; sed etiam sciant, cui debent omnia, quae habent." 12

E inhnr t:

Satiusque judicavi eadem cum aliis

velut communiter litteris mandata me-

moriae posterorum tradere, quam re-

gis excellentissimi et omnium sua acta-

te maximi clarissimam vitam et egre-

gios atque moderni temporis ho-

minibus vix imitabiles actus pati ob-

Iivionis tenebris aboleri.

A lényeges mindenképen az a középkori szempont, hogy a ki-
rály felmagasztalt helyzetét kiegyensúlyozza - mondhatni: expiálja
- minden dicsőség isteni eredetének és Isten akaratától függő vol-
tának alázatos elismerése. Helgaldusnál, Jámbor Róbert szerzetes-
életírójánál, ennek kifejezése éppen úgy a mű élére kerül, mint Kü-
külleinél:

11 Kükűlleit Schwandtner kiadásából, Einhartot Halphen-éböl (E g i,nha r d"

Vie de C ha r /ema gne, Paris, 1923, 2. 1.) idézem. Einhart és Kükülleí közös ma-
gyar fordítója, Dékáni Kálmán i. h. 8, 1, egy retorikus fordulatban már együtt
említi kettejöket, de a két mű minden egybevetése nélkül,

12 Camden, Anglica . 9. 1.
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Ennek a párhuzamnak értékét emeli, ha tekintetbe vesszük,
hogy valamivel alább Helgaldus a jámbor király erényeiről (c lia ti-

ta s, miser ico r d ia és legfőképen humilita s) szólva, érdeme gyanánt
említi hitét, mely szerint "D eus est Rex r egum D ominu-s d o m in o -

r um spes u tique cer ta jide lium" ." Jámbor Róbert francia király
(970-1031) maga elterjedt hagyomány szerint a Vend Sa ncte s
több más nevezetes egyházi ének szerzöje, életírója a fleury-i ko-
lostor szerzetese, s így egészen természetes, hogy az eszmény, mely-
hez az ábrázolás hangsúlyozottan igazódik, nem Nagy Sándor, ha-
nem Dávid, az alázatos zsoltáros-király. De a "Rex-r egu lll" -fQ rmll-

lát, mely azáltal, hogy Küküllei a legexpontáltabh pontra, műve
legkezdetére helyezte, különösebben megérdemli figyelmünket: Su-
ger, ki előszavának büszke Horatius-idézete szerint monumentum

a er e per enn ius-c akart elhúnyt urának, VI. Lajos francia király-
nak állítani, Vita Ludoo ic i G r ossi c. művében záró soroknak, tehát
hasonlóan exponált helyre teszi:

H elga ldus:

Coelestis imperii dignitas, cui spir i-

tus superbiae aequalis voluit esse po·

testas, elegit in hoc saeculo príncípes.

qui regerent hujus saecuIi sceptra po-

ten tes. Et sicut sancta Ecclesia, quae

est mater nostra, obtinuit sibi ad re,

gendum populum Dei pontifices, ab-

bates et ceteros sacri ordinis minist-

ros, ita et in hoc mund o eIegit impe.

ratores, reges et principes "ad vindic-

tam malefactorum" et ad reprimen-

dam proterviam iniquorum, ut lauda-

retur Deus in saecula saeculorum.P

Kúklille i:

Rex regum, et dominus domin anti-

um universac terrae, qui supra cuncta

tenet in excelsis Imperium, dat esse

rebus, et dispensat, prout vuIt, cul-

mina- dignitatum, et sapientia, et for-

titudo ejus sunt, et ipse mutat tem-

pora et aetates, transfert regna atque

constituit, dominus fortis ct poten>;

dominus potens in proelio; a quo om-

nes potestates, velut ex sole radii,

derivantur; sub cujus Imperio, regcs

regnaut, et principes dominantur. Ipse

quidem est exercituum domin us, acies

instruens, roborans animos, 'docens

manus ad pro elium, et justificationes

suas, potenti virtute, purificans, quos

voIuerit subjacere, sub ji cit principum

potestati,

"Cujus .devotissimam sanctis martiribus animam, ipsis íntercedentibus,

ipse Redemptor resuscitet et in parte sanctorum collocare dignetur, qui posnit

amimam suam pro salute mundi, Jesus Christus Dominus noster qui vivit et

regnat r ex r egum et dominus dominantium per omnia secu la secu lo r um. Amen." 15

13 Epitoma vita e r eg is Ro tber ti Pii. Migne, Patrologia Latina, CXLI. 909.

14 U o. 916.

15 Ed A. Molinier, Collec tion de textes pour ser vir a l'é tude et a I 'ensc iq -

men t de l'h isto ir e . IV. 131. 1.
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Elszigetelt adatnak látszik Bajor (IV.) Lajos névtelen életíró-
jánál, hogy ez a formula a német-római császárt illeti meg." E sze-
rint a koronázási mise után kiáltották, mikor Lajos császár, már
kezében a jogarral és az aranyalmával, a nép előtt megmutatkozott:
"H ic est r ex r egum et dominus domina n tium per un iner sum mun-

dum." S miközben örömujjongás közt végig vitték az egész városon,
megismételték: "E cce r ex r egum et dominus domina n iinm, impe-

r a to r semper Augustus."17 Egyébként e krónika bevezető sorai is
azt hangsúlyozzák, hogy Isten a földi királyok fejedelme - s ezt
már azért is érdemes idéznünk, mert időben nagyon közel áll Kü-
külleihez: a névtelen bajor pap Bajor Lajos kortársa, de ennek ha-
lála 1347. után írja meg művét a következő kezdő sorokkal:

"Alpha et omega, principium et finis, primus et novis simus, qui est pr in-

ceps regum terre, sine cuius principio nihil est, quia nec incepit in tempore

et permanet sine fine, per quem reges regnant, per quem facta sunt secula, per

quem cuncta subsistunt elementa, a quo omnia, per quem omnia. in quo om-

nia: ip si solí laus et honor et gloria per infinita seculorum secula. Amen.

A gloriosis incipiendum, quorum fama permanet in secula. I110s in-

quam dico gloriosos, sub quo rum regimine gubernatur mundus, per quos Deus

colitur, mundus reparatur, vera pex et concordia terrarum et hominum conser-

vatur, videlicet nobilissimos imperatores, reges Romani imperii. Ex quibus

un~m, videlicet Ludovicum quartum, velut virum chrlstíaníssímum extollamus,

quem non solum verba, immo quod plus est, et facta commendant." 19

.
Ebben a prologusban a királyok hatalmának, dicsőségének és

hírnevének isteni eredete, tehát vallásos igazolása, mellett az is em-
lékeztet némileg Kükülleire, hogy Isten dicsőítése bizonyos filozó-
fiai terminusok ("da t esse r ebus" Kükülleinéll] halmozásával tör-
ténik.

Itt kell megemlítenünk, hogy Kardos Tibor legutóbbi, sok
szempontból tanulságos értekezésében visszavonja azt a korábbi ta-
lálgatását, mely IV. Károly önéletrajz ával hozta kapcsolatba Kü-
küllei művét. ("Eltekintve attól, hogy ez önéletrajz, [Kükülíel] mo-
dora is csak második részében egyezik ennek egészbenvéve emlék-
iratszerű jellegéveI" - adott Horváth János már eleve is teljes jog-
gal szkeptikus hangsúlyt a föltevésnek.) Viszont egy másik államfő-
kortárs, t. i. Andrea Dandolo velencei doge egyik történeti művére

10 Legalább is Diemand, aki a császárkoronázás ceremoniáit csak II. Fri-
gyesig kiséri figyelemmel (D a s C er emonie ll der Ka iser kr önungen von Olto 1.
b is F r ied r ich II. Hist. Abh. IV. München, 1894.), nem tud róla, sőt az ó adatai-
val, melyek a császárság Istentől való erejének elismerését feltételezik, ellen-
tétben is áll. Bár természetesen a császár minden más földi uralkodó fölé van
emelve s az insigniák átadása kőzben ily ima is elhangzik: "Ut super omnia
regna praecellat", "HollOrifica eum prae cunctis regibus terrae". Diemand 105.1.

17 Vita Ludoo ic i qua r ti itnper a to r is , (ed. Boehmer) Fontes Rerom Germ. 1.
156. 1.

18 U. o. 148. l.
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utalt, mint Kükülleí közvetlen mintájára." De Dandolo műve Ve-
lence összefoglaló történetét adja s ez már eleve gyanússá teszi egy-
bevetését Küküllei határozottan életrajzi művével, legalább is ha
minta alatt egy mű lényegét kialakító irányítást értünk. Mert, hogy
"a velencei történetírás a város történetét az egymásután következö
dogék életrajzaiból állította össze", Küküllei biografikus céljainak
magyarázatára nagyon is távoli általánosságnak tetszik, ha tudjuk,
hogy Nagy Károlytól a mi Nagy Lajosunkig alig volt Európa-szérte
az átlagnál jelentékenyebb uralkodó, ki ne talált volna, még életé-
ben vagy röviddel halála után, biogratusára. Elvégre egyes részle-
tekben elvileg még akadhatna párhuzamosság. Csakhogy az egyet-
len részlet, melyre Kardos Tibor utal, Dandolo kisebb krónikájának
bevezető elmélkedése:

"Cum Deus omnipotens, a quo omnia subsistentia sumserunt initium,

Venetcrum Ducatum in Christianorum Principibus mirifice exaltaverít, quod sup-

radicto respectu ab ipsius principio suis laudabilibus operationibus noscitur pro-

cessisse, de quibus moderni et futuri informati, de bono in melius debent ratío-

nabiliter proficisci: O b hoc ego Andreas Dandolo proposui sub brevi coinpendio

Provinciae Venetiarum initium, et ipsius incrementum, et pro ut sub Ducibus

constitutis notabilia facta fuerunt, summatim enarrare. Sed si quis de praedic-

tis latiorem notitiam habere desiderat, ad Chronicam a praesenti Andore com-

positam recursum habere debent. Ex his na mque, qua e d icen tu r , onoedom vid i

e t a ud ivi, queda m ver o ex lec tione Anna lium mih i inno tuer e . Unde princi-

pium, progressum et consummationem operís ex illius expecto auxilío, qui est

'Rex Regum, et D ominus D omnia n tium, Rex ma gnus et D ominus super omnes:

D eos: " 20

E sorokban mindőssze a világi hatalom és dicsőség isteni ere-
detének gondolata és az ezt kifejező "R e x re g u m " - fo rm u la közös
Kükülleivel. Láttuk már: az első egészen természetes, és a második I
is eléggé gyakori velejárója a középkori uralkodói életrajzoknak is,
tehát semmi okunk a távolabbi rokonok között keresgélni. És' még
egy: az Iró önmegnevezésének a formája és helyzete, valamint a
forrásmegjelölés természete alapján első tekintetre szintén jogosan
feltételezi Kardos a tokonságot. Az utóbbiról széljunk először: Kar-
dos a korrekt forrásmegjelölést Küküllei részéről Dandolo közvetlen
hatásának tulajdonítja és az oklevelek felhasználását - Küküllei-
nek a magyar történetírás törtérietén belül valóban nevezetes ujságát
- általában a velencei történetírásban kialakult gyakorlatnak tartja.
Pedig természetes sajátja ez a kancelláriai történetírásnak minde-
nütt, ami a kancelláriai történetírás legjellemzőbb ágában, az ural-
kodói életrajzban is kell, hogy érvényesüljön. Missilis leveleket, Nagy
Károly testamentumával együtt különben már Einhart is felhozott

19 A ma gya r huma n izmus kezdete i. (Pannonia-kvtr. 20.) Pécs. 1936. -l0. IL
20 Muratori, Rer um Ita lica r um Scr ip to r es, XII. 4. 1.
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PorIO quae scrrpsr, usque ad tem-

pora imperii Adhernari nobilissimi et

devotissimi monachi relatione addidici,

qui ei coaevus et connutritus est; pos-

teriora autem, qua ego rebus interfui

palatinis, quae vidi et comperire po

tui, stilo contradidi.P

Kűkiille i:

.. aliqua per me ipsum didici el

aliqua per alios. fide dignos, rerum

notitiam habentes, intellexi ... (25. c.)

Wa lda pfe l Imr e: H or vá th J á nosEDCBAú j könyvéhez

itt-ott kifejezetten egy-egy állításának bizonyítéka gyanánt, ebben
is legfőbb antik példaképét, Suetomius Augustus-életrajzát követve.
Egy gondos német dolgozat különben," mely az oklevelek felhasz-
nálására már a VI-XII. század történetírásából éppen elég adatot
hoz fel, itt is felment minket minden további adatgyűjtéstől, ha csak
azt az álláspontunkat akarjuk igazolni, hogy Küküllei oklevél-hasz-
nálata velencei kapcsolatokat illetőleg semmit sem bizonyít. Utal-
junk mégis egy uralkodói életrajz prologusára, hogy éreztessűleKű-
külleí személyes értesülés és megbízható forrás közti különbségtéte-
lének közhelyszerűségét s egyszersmind eközhely hovátartozandó-
ságát. Jámbor Lajos névtelen életírója, kit művének még idézendő
szakasza folytán "Aslronomus" néven szokás emliteni, abból indul
ki műve bevezető elmélkedésében, hogy a régiek, legkivált a feje-
delmek, tetteinek emlékezetéből kettős haszon származik: egyrészt
megóvja a mult hitelességét - ez a történetíró kötelessége a meg-
örökített jelennel szemben,- másrészt a nagy példa követésére
buzdít - s ez a történetíró kötelessége az utókorral szemben. Régi
történetírók példáját követi ebben a névtelen krónikás, nem hanya-
golva el kötelességét a jelennel szemben és nem irígyelve a jámbor
és Isten előtt kedves császár tetteinek és életének az emlékezetét a
jövendő nemzedékektől, bár érzi írói tehetségének és tanultság ának
elégtelen voltát ("stilo minus docto") a nagyobb szellemek erejéhez
mért en is súlyos feladathoz. Sobr ie ta s, sa p ien tia , iu stitia és vir tu s -

tehát az aristotelesi négy sarkalatos erény - tűntette ki Jámbor
Lajost, amint a szerző művéhől akárki meggyőződhetik róla. S a
mű hitelét részben a személyes tapasztalat, ahol pedig ez hiányzik,
a megbizható forrás adja meg, akárcsak Kükűlleinél.

Küküllei önmegnevezését, melynek analogonját Kardos szintén
Dandolo idézett helyében látja, Horváth János is a .Jcözépkorban
szokatlan alapossággal" történőnek mondja, Szokatlan: mert hiszen

.műfajának a magyar középkorban különben is egyedülálló képvi-
selője. De nem valamiféle humanista Írói tudatosság korai jelent-
kezése, hanem, az oklevelező gyakorlat mintájára, a mű hitelének

21 B. Lasch, D a s E r toa chen u . d ie En twicklung d . h ist, Kr itik im Mitte l-

a lte r (vom' V I-X II . J h r hd t.) Breslau, 1887~

22 Pertz, MG. SS. II. 607. 1.
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emelését célozza, Írói attitud- jének egyenesen "oklevélszerüségét"
hangsúlyozza. "Ego, Joannes, nunc Archidiaconus de Kikulew, III

Ecclesia Transilvana, vicarius Strigoniensis · in Spiritualibus gene-
ralis, tunc, licet indignus; suorum secretorum notarius, posterorum \'
notitiae duxi commendanda .... " Oklevelekből annyira közismert
ez a formula, hogy nem is kellene párhuzamot idéznünk. Idézzük
mégis magának Kükülleinek egy 1365-ben kiadott oklevelét. mely
szépen illusztrálhatja nemcsak általában a kancelláriaiszellem ér-
vényesülését. hanem a saját kancelláriai gyakorlatának és írói ma-
gatartásának személyes összefüggését is:

"Nos Johannes archi diaconus de Kykelleu, venerabilis in Christo patris et

domini domini Nicolai dei et apostolieae sedis gratia archiepiscopi Strigonien-

sis, locique eiusdem comitis perpetui vicarius in spiritualibus et temporalibus

generalis, memoriae commendamus tenore praesencium significamus, quibus ex..

pedit universis. " 23

Utoljára hagytam néhány olyan középkori király-életrajzot,
melyek e tekintetben is, de más szempontból is eddigi tudásom sze-
rint Küküllei prológusához a legközelebb állanak.

A Küküllei-kérdést egészen megnyugtatóan csak az a szeren-
cséskezű kutató fogja megoldani, ki a prologus "quidam prudens"
jelzéssel névtelenül bevezetett idézetének lelőhelyét is megtalálja.

"Rursus alibi" - tér rá Küküllei Pseudo-Aristoteles és Vegetius, tehát egy-

felől jellegzetesen középkorí." másfelől a középkorban erősen élő·5 auktorok

sententíáiról az ismeretlen eredetű idézetré - "per quendam prudentem scri-

bitur: dum [ or tia la uda nda , a c d igne memor a nda , P r inc ipum a c militum, (fe je-

delmek és lova gok!) e t bellicosa exer c itia , tr iumphos, ca sus [ o r tu ito s, e t even-

tus, a d memor ia m poster o r um scr ib imus; qu id a liud a g imus, nisi quod incita -

men tum bellicum pr omooemusi per quod vir tuosos a n im os a ud ito r um, a d bel-

lo r um exer c itia a ccend imus; u t hoc exemplo , [ o r tio r es e t a r detü io r es r edda n-

tu r , a d la bor es, e t be llica s pa ssiones to ler a tu la s: qu ia p r a e ter ito r um exh ib itio , est

in str uc tio poster io r um."

Ez a példával nevelő célzat lebeg a középkori uralkodói életraj-
zok jelentékeny része előtt: eleve is valószínű, hogy Kűküllei egy
hasonló jellegű mű prologusából veszi az idézett sorokat is. E nevelő
célzatra jellemző szavakat talál már a Vita H ein r ie t Il. lmpcr a to r is

névtelen szerzője, még a XI. század első harmadában. ~<\. történet-
írásnak szerinte csak akkor van haszna, ha az író mindig az igaz-
ságot szem előtt tartó tevékeriységének elébe jön az olvasó tevékeny-
sége' Terentius Adelphoe c. vígját~kának egy helyét (Ill. 4. 53.)

23 Fejér, CD. IX. (3.) 5-16. 1.
2·~ V. Ö. Jakubovich Emil, Magyar Könyvszemle. 1930. 328. II

25 Vegetius középkori életét 1. Manitius, G esch , d . la t. Lit. im Mtuela íte i,

passim, de főleg 1. 293. és 667. 1. Jelentősége a királyi udvarokban: Hrabanus
Maurus H. Lotharnak, lisieux-i Frédulph Kopasz Károlynak ajánlja Vegetíus-
exccrptumát, illetőleg recensióját.
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gondolva tovább: "Gesta namque aIterius legere, in speculum est
respicere. Siquid in eo vides quod tibi displiceat, in te corrige; si quid
quod placeat, ímitare"." Ez a tükör-hasonlat rendkívül termékeny
volt, mert alkalmat adott az uralkodói életrajzok szellemmel eltöl-
tésének egyik útjára: a királytűkrőkhöz" való közelítésre. Valóban,
Wipo már egyenesen az ifjú uralkodó, Ill. Henrik, számára írja
meg atyja, II. Konrád életét s prologusa szerintís "tükör"-nek szánta
művét." Ez az írói alaphelyzet több francia király latinul írt élet-
rajzában is.

Rigordus, Fülöp Agost francia király életírója - mint maga
mondja magáról, Kükülleinél nem kevésbé teljes önmegnevezéssel:
"magister Rigordus, natione Gothus, professione physicus regis
Francorum cronographus, beati Dionysii Areopagite clerieorum mi-
nimus" - a király fiához, a későbbi VIlI. Lajoshoz ajánló levél kí-
séretében juttatja el művét, éspedig két okból: "ut et vos devotionem
meam erga regnum Francorum et gloriosum patrem vestrum per-
fecte cognoscatis, et vos tanti principis commendabiles actus quasi
speculum pre oculis semper habeatis in exemplar virtutis.' Emlí-
tést érdemel még ez ajánló levél antikos ornamentikája, egy Hora-
tius-utalás. (,,0 puer, atavis edite regibus") mellett idézet a filozófus
Platonból és a Róma-eszme klasszikusának, Vergiliusnak, világura-
lomra célzó sorai a IV. eklogából: ugyanolyan helyzetű és jelen-
tésű felsorakoztatása ez az antik tekintélyeknek, mint Küküllei idé-
zete az ö szemében aristotelesi eredetű Secr e ta secr e to r umból és a
világuralmi célok megfogalmazásához segitő Vegetiusból. Dea büsz-
ke és pogány hangokat nyomon követi itt is egy jellemző "mégis"
kíséretében: "In fine tamen hujus epistolae, Salvatoris exoramus
clementiam, ut ipse in cu jus ma nu sun t omnium potesta tes e t ju r a

r eqnor u tn , respiciat ad Francorum benignus imperium." S a prolo-
gusban még számotadása a kétféle értesülésről is Kiiküllei - rész-
ben már más párhuzammal is - "középkorinak" s egyszersmind köz-
helynek igazolt soraihoz, de már kiegészülve, ugyancsak Küküllei-
hez hasonlóan, mellőzött részletekre való célzással is:

"Scripsi enim quedam que propriis oculis vidi, quedam que ab aliis dili-

genter inquisita forsan minus plene didici, quedam mihi incognita penitus pre-
termi si." 29

Guillelmus de Nangiaco Szent (IX.) Lajos életrajzát írja meg
és proemiumával ő is a szent király fia és utódja, X. Fülöp, figyel-
mébe ajánlja művét, "quasi speculum", hogy mint a régi rómaiaknak,

28 Pertz, MG. SS. IV. 679. 1. Waitz jegyzetéveI a helyhez.
27 A király tükör műfajához v. ö.· Balogh József, Szen t Istvá n po litika i tes-

ta men tuma . Minerva. 1931. 44. 1.
28 MG. SS. XI. 2·54-255 - Egyébként itt is: " ... pr ou t ipse vid i a u t r e la iu

aliA71l1T1 d id /r i .. : '

28 O euvr es de Rigor d et de G uilla ume le Br eto ti. ed. Delaborde. (Soc. d"
l'hist. d. Fr.) Paris, 1882. I. 1-6.
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kik őseik képmását őrizték otthonukban, neki is szeme előtt lehes-
sen mindig atyjának virtusra buzdító példaképe. Az ö bevezető el-
mélkedése már szavakig menő egyezéseket is mutat a Kiiküllei ál-
tal idézett ismeretlennel és az önmegnevezést is, épúgy, mint Kükül-
lei, közvetlenül és vele azonos formulával, ehhez a gondolathoz
kapcsolja:

"Regum et Principum gesta recordatione dignissima, qui antiquis tem-

poribus regna ver unt, ne ab humana memoria viderentur excidere, et edaci ve-

tustaté ea contingeret aboleri, labor et diligentia Historiographorum studuit li-

terarum traditionibus tradere ad exemplum. Cum enim modernorum Regum a c

P r incipum ta lia r ec ita n tu r a u r ibus, qu id a liud a g itu r , n isi b r evis qua eda m et

ta c ita exhor ta tio , ut ipsi, per actus consimiles efficiantur magnanimi, et ipsls

moribus et vita se conforment. Ideo ego frater Guillelmus de Nangis Ecclesiae

sancti Dionysii in Francia ind ignus Monachus, praedictorum Historiographo-

rum vestigia sequi desiderans etc." 80

Emlékezzünk Kükülleire: "dum ... P r inc ipum ac militum gesta

... a d memor ia m poster o r um scr ib imus; qu id a liud a g imus, n isi

quod incita men tum bellicum pr omovemus'1 . " Q ua mobr em ... ego ,

J oa nnes ... ind ignus ... a Az összefüggés itt egészen kétségtelen és
túlmegy már a müfaj közösségén. Az idézés középkori módja mel-
lett az sem egészen lehetetlen, hogy Kűkűllei "quidam prudens"-e
egyenesen De Nangiaco; egy egészen jellemző párhuzamot még fog
ő is szolgáltatni a magyar történetíróhoz. Minthogy azonban, a sa-
ját szép hasonlata szerint, a bibliai Rúthoz hasonlóan, ő csak bön-
gészni jár mások után, s az általa említett Szent Lajos-életrajzok
között olyan is van, amit mi nem ismerünk, kínálkozik a föltevés,
hogy Szent Lajosnak egyik előttünk ismeretlen - s a könyveknek
sokszor emlegetett fátuma által talán örök feledésre kárhoztatott -- .
életrajza volt De Nangiaco forrása és Kükűllei mintája egyszerre.
Mindjárt látni fogjuk: a Szent Lajos-életrajzok körül feltűnőert sű-
rűsödnek a Küküllei felé vezető nyomok. Mindezek (talán már vég-
képen elveszett) közös forrására gondolni mindenesetre erőszakolat-
lan magyarázat.

Idáig, elsősorban ismét Horváth Jánostól tanult szempontot ér-
vényesítve, az írói magatartás turdatos mozzanatait illetőleg kivált
előszavak alapján tájékozódtunk. Lássunk most néhány részletet
még.

Mint "talán" humanista vonást emeli ki Horváth János, hogy
Kűkűlleí királya "arcképét - szálas termet, duzzadt ajak, göndör
haj és szakáll - egyénítő vonásokból állítja össze, sőt a félszeg-
séggel egyénítőt - hogy t. i. "kissé félvállú volt" - sem hallgatja
et" Mlndenekelőtt azt kell megjegyeznünk, hogy éppen a középkor-
ban kaptak~ egy-egy félszegséggel egyénítő vonás alapján ~- a leg-

30 Duchesne, H isto r ia e F r a ncor um Scr ip to r es. V. 326.
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könnyebben nevet az uralkodók, "azon felül mit az apjuk adott ne,'
kik, meg a papjuk", gondoljunk csak a Kopasz Károly, Kövér La-
jos, Rőtszakállú Frigyes-féle, éppen a középkori történetírás által
megörökített nevekre. De van e kérdésnek egy szerosabban irodalmi
vonatkozása is. Az eikon ismos, az antik retorika által meghatáro-
zott tömör s szinte fotográfiai hűség igényével fellépő személy-be-
mutatást a középkori életrajzirodalomban majdnem kötelezővé tet-
ték a műfaj formai sajátságait kialakító késői antik mintaképek,
Suetonius és a H isto r ia Augusta császár-életrajzai. Termet, szem,
haj és száj: az eikon ismos figyelme elsősorban ezek felé fordul. A do-
log természetéből folyik, hogy a közhely, a topos, itt is csak az áb-
rázolás szempon tja it határozza meg, a nélkül, hogya közhelyszerü-
ség folytán már elvileg a vonások hitelességét kétségbe kellene von-
nunk.31 Hilde Vogt közlí a jellemző kis statisztikát, hogy pl. Sueto-
nius tizenkét császár-jellemzéséből nyolc tartalmaz - Kükülleihez
hasonlóan - adatot az uralkodó hajára és szakállára vonatkozólag.
Ugyanő emeli ki a következőket is: "Mit Vorliebe werden Gebrechen
und Absonderlichkeiten vermerkt: Die Auswüchse und Gichtknoten
an den Handen und Füssen Galbas, die O-Beine Othos USW.)82 Idéz-
zük példaképen Suetoniusból Caesar arcképét és Einhartból Nagy
Károlyét Küküllei mellé.

Sueton ius:

Fuisse traditur excelsa
statura. colore candido,
teretribus membris, or e
paulo pleniore, nigris ve-
getísque oculis, valitudine
prospera. (45. c.)

E inhor t:

Corpore fuit amplo
atque robnsto, statura
eminenti, quae tamen jus-
tam non excederet ...
apice capitis rotundo,
oculis praegrandibus ac
vcgetis, nnso pa u lu ium

mediocritatem excedenti,
canitie pulchra, facie
laeta et hilari... qua m-

qua m cer o ix obesa et

b r eo io r , ven ter que pr o -

jec tio r vider e tu r ... (22 .

c.)

Kü1cü lle i:

Fuit autem homo com-
petentis proceritatis, ocu-
lis elatis, crinibus et
barba crispis, sereno vul-
tu, labiosus, et a liqua n-

tu lum in humer is cu r vuS.

. 31 A toposok ilyen természetű értékeléséről, egészen más területen, de elvi
szempontból itt is értékesíthető módon v. Ö. Gráf András, EPhK. 1933. 25. és
1934. 179. 1.

32 I. m. 9. 1. Itt mellékes, hogy az Augustus-jellemzés "co r por e ma cu loso"

kitételét már nem tudjuk vele együtt egyszerűen, "minden ábrázoló erő nélküli
'vonásnak tekinteni, mely már fel sem tűnhetik a szemlélőnek". Ez a 'vonás egé-
.szen más összefüggésbe tartozik már, hiszen, ha tovább olvasunk Vogt idézete-
nél, kitűnik, hogy Augustus testén az anyajegyek a göncölszekér alakjában he-
lyezkedtek el; tehát ez a vonás is, úgy, mint éppen az Augustus-éietrajzban sok
más, a császár "égi" mivoltához adalék. - Az a körülmény, hogy az efféle
eikon ismos az uralkodói életrajznak úgyszólván műfaji tartozéka, egészen fölös-
legessé teszi R. Kiss István i. h. közölt feltevését, mely szerint Nagy Lajos kül-
sejének leírása Kükülleí műve végén már Thuróczy toldaléka, minthogy az ö
krónikájában egyebütt, így Zsigmondra, Albertra, Ulászlóra és V. Lászlóra vo-
natkozólag is, találunk egészen hasonló modorú személy-bemutatást.
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Efféle arcképet még sokat lehetne felhozni. A jámbor Helgal
dus is, ki királya legfőbb erényének is az alázatosságot mondja, mű

vének úgyszólván csak egy kiválóságával dicsekszik, hogy t. i. "om-
nem vultus illius habitudinem corporisve elegantiam" autopsia alap-
ján ("prout ipsi perspeximus") adhatja. De elég ennyi is. annak iga-
zolására, hogy nem a humanizmus felé fejlődő új anthropocentri-
kus érdeklődés korai nyomát kell Kükülleinél keresnünk Éppen az
iménti hármas szembeállítás mutathatja, hogy Nagy Lajos arcképe
elfér ugyanannak a hagyománynak a folytonosságában, amelybe
Balogh József az "ájtatos" és a .Jcomor" Szent István vonásait illesz-
tette, a H isto r ia Augusta Marcus Aurelius-jellemzését és Einhart
időben első imitátorát, Theganust, Járnbor Lajos egyik kortárs-élet-
iróját idézve.33 Ugyanilyen eredményre vezet, ha Nagy Lajos szellemi
arcképének egy Horváth Jánosnál is kiemelt s legújabban Kardos
Tibortól részletesebben is tárgyalt vonását vesszük tekintetbe.

A Kükülleí szellemtörténeti elhelyezéséhen irányadó szempon-
tok közt szerepel Horváth Jánosnál az is, "hogy Lajos erényei közt
tudományosságát említvén, az asztrológia iránti szenvedélyét külön
is kiemeli". Kardos Tibor már nemcsak Kükülleíre tartja jellemző-
nek e vonás kiemelését, hanem Nagy Lajosra is, és averroista orvosi
környezetének, különösen Conversino da Ravenna ismeretében tartja
természetesnek, "hogy az asztrologiának szenvedélyes barátja volt".

Hangsúlyoznunk kell itt, Kükűllei nem a sztr o log iá r ó l, hanem
.a str onomiá r ó l beszél. Az természetesen anachronisztikus volna, ha
az astronomiát mint minden Ízében tudományos természet-megis-
merést már itt is mereven szembe akarnánk állítani a horoszkópok
áltudományával: mathematika és babona a kőzépkori astronomiá-
ban is jól megfértek egymás mellett. Mégis: az a str onomia a közép-
kori műveltség-anyag hierarchiájában mindvégig mmtegy betetőzi
a sep tem a r tes liber a les rendjét, mint a quodr io ium legfelső tago-
zata, míg az a str o log ia ellen a középkori egyház is állás,t foglalt."
Messzevezetne, ha a két tudomány középkori szempontú elhatárulá-
sát itt megkísérelnők, az is bizonyos, hogy pl. Rigordus, ki 1200 kö-
rül zsidó, szaracén, "sőt keresztény" a sztr o logusok hamis próféciáit
emlegeti," de művének egy más helyén, régibb forrást idézve, He
raclius császárnak az a str onomia buvárlatából merített jóslatát Iga-
zolja, az astronomiáról is azt írja, hogy "multiplicato numero fide-
lium, sublata est de medio, et ab omni cetu fidelium veluti ydolatria
eliminata.":" Astronomia és astrologia középkori helyzete tehát min-
denképen bonyolult kérdés: annál óvatosabbaknak kell lennünk.
hogy magunk ne növeljük a zavart. Ami Kükülleit illeti, ő most is
egyenesen a középkori uralkodói életrajz sablonjához igazodik. Ér-
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33 BPhK. 192>8.49. l.
34 Buchberger, Lexikon [ , Theo log ie u, Kir che , s. v. "Astrologie".
35 Dalaborde id. kiadása. 72. l.
36 U. o. 32. 1.
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deklődését az astronomia iránt már Einhart is kiemeli Nagy Károly-
ról. ' ' r

E in lia r t:

Artes liberales studiosissime coluit
" J • et rhetoricae et dialectícae, pr a e-

c ipue ta men a str onomia e ed iscenda e

p lu r itnum et tempor is e t la bor is im-

per tin it. (25. c.)

Kükülle i:

Qui etiam post bellicam
scien tia litterarum clarus
a str onomia a vid issime

(3 9 . c .)

gloriam.
fuit. Ílt

la bo r a viL

Sőt, az astronomia megbecsülése egyenesen királyi erény a közép-
kori ember szemében, mett a királyok Királya a földi királyoknak
az astronomián keresztülenged bepillantást a világ kormányzásába.
Szépen mutatja az astrónomía helyzetét a középkori udvarokban
Jámbor Lajos életírójának, a már említeU "Astronomus"-nak egy
szakasza. Húsvét ünnepén a Szűz jegyében űstőkős tünt fel, udvari
astronomusa - a referáló történetíróval bevallottan egy személy -
hogy kitérjen a baljóslatú portentum megmagyarázásának kényes
feladata elől, az ,uralkodó határozott felszólítására ótestamentumi
idézettel felel: "A sign is coeli ne timuer itis , qua e p o u e n i gen tes." Dc
az uralkodó "nagy lelke és előrelátó bölcsessége" nem, elégszik meg
evvel - s az ö királyí szavai fedik fel ekeresztény astronomia belső-
értelmét: -

"Non alium, inquit, timere debemus praeter illum, qui nostri et huius crea-

tor est syderis. Sed eius clementiam non satis mirari et laudare possumus, qui

nostram inbertiam, cum simus peccatores et impoenitentes, tali bus ammonere

dignatur indiciis. Quia ergo et me et omnes communiter hoc tangit ostentum.

omnes, pro posse et sapere ad meliora festinemus, ne forte misericordiam illo,

praerogante, et nostra impoenitudine inpediente, nos illa inveniamur indigní.'?"

Ugyancsak. idevág, ha Kükűllei, mint, Einharton kezdve, az
ismertetett életrajzírók nagy része, a király.a halálát bejelentő égi-
jelet is megemlíti - ő üstököst, mások az üstökös mellett néha nap-
vagy holdfogyatkozást. Egyébként a középkori biográfia itt is a ké-
sői antik hagyományt folytatja: Suetonius és a H isto r ia Auqusta

Írói is, a római prodigium-hitnek megfelelően, gyakran följegyzik a
császár halálát .megelőző omeneket.

Kűkűlleí müvét külfőldi rokonaival egybevetvén elsősorban
azokra a mozzanatokra voltam tekintettel, melyeket Horváth Jáno .•
és Kardos Tibor mint jellemzőket emeltek ki, csakhogy egészen más
történeti összefüggésbe utaltak. Már túlságos visszaélés volna az al-
kalommal, ha a mü elemzésénél és általán a Küküllei-kérdésnél ezen
túl is sokáig időznék, így is csak bizonyos elnézést remélve merek;
még egy-két vonást felhozni. A műnek feltűnő en nagy részét fog-
lalják el Nagy Lajosnak és híveinek egyházi alapításai. A középkorí

37 MG. SS. II. 643. I.
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uralkodók életírói majnem kivétel nélkül egyházi emberek: ter-
mészetes tehát e szempont érvényesülése az ismertetett életrajzok
nagy részében. A legtöbb helyet közöttük is Helgaldus Rodbertus vi-

tá ja szentel a jámbor király egyházi alapításainak. Azonban az íro-
-dalmi forma meghatározását illetőleg már evvel is kissé ingatag ta-
lajra léptünk. Ez életrajzírók tárgya minden esetben egy-egy közép-
kori uralkodó "élete" és "cselekedetei", vita-ja és gesta -ja , s az ural-
kodók életét is már közös események normálták. Tehát, ha az élet-
rajzok elbeszélő részeit vetjük egybe, könnyen megeshetik, hogy
közös mintáknak, közös iro d a lm i atmoszférának tulajdonítunk olyas-
mit, ami a rokon életcélok felé törekvő uralkodók életében, mint
anyagban, már egyezően volt adva. így pl. csak bizonytalanul ho-
zom fel, hogy Einhart szerint először Nagy Károly is vonakodott el-
fogadni a római császári koronát, mint ahogy Nagy Lajos is vissza-
utasította a "dominus Romanorum" címét, s politikai céljuk elérése
után mindketten néhány napot töltenek a szent helyek meglátogatá.
sával, mielőtt visszatérnének északi hazájukba. Annak meg már ép-
pen semmi jelentőséget sem tulajdoníthatunk, hogy pl. Nagy Lajos
magatartása Kükülleinél pogányokkal, eretnekekkel, zsidókkal szem-
ben nagyjából egyezik Fülöp Ágost francia király magatartásával,
amint azt Rigordusnál olvashatjuk.

Viszont már az írói megformálás ténye mutatkozik akkor, ha
Küküllei nagyjából az időrendet követő előadásában egyszerre szem-
beszökő eltérést mutat a chronologiától, mégpedig ott, ahol jólérte-
sültségéhez kétség sem férhet. Ez történik, mikor a lázadó szászok
megfékezését és a pártütő Sándor vajda kegyességgel történö lefegy-
verzését Erzsébet királyné itáliai útja elé helyezi, jóllehet ez 1~U3-
ban történt, míg amazok semmiesetre sem 1344 előtt. Kényelmes
megoldás. ha föltételezzük, hogy utólag "felcserélődtek" e fejezetek
- s valóban ehhez a magyarázathoz folyamodott Pór Antal is, Dé-
káni Kálmán is." De a felcserélés okát nem is próbálják adni, pe-
-dig a sorrend véletlen megzavarodására a hagyományozás folyamán-
semmi grafikai-psychologiai ok feltevése sem kínálkozik. Aki pe-
dig valami céllal tér el az időrendtől. az m e g fo rm á l: s a történeti
anyag. ilyen természetü megformálásának szándékát - törekvést a
művészi kompozicióra - hamarább hiszeni el a töredékeiben is.
elsőrendű írói sajátságokat mutató Kükülleiröl, mint bármelyik.
művét felhasználó, kompilátorról. Szép bizonysága ez Kükülle] ala-
kító erejének, s egy utalással még hadd jelezzük, hogy az itt meg-
nyilvánuló igény is tudatosodhatott műfajának külföldi példáin.· ne
Nangiaco Szent Lajos-életrajzában is avval kezdődik az események
sora, hogy Szent Lajos ellen, mindjárt megkoronáztatása évében, ősz-
szeesküvést szőttek és ő is a megbocsátásban, az ellenfeleket meg-
győző kegyességben volt nagy, mínt a mi Lajos királyunk

33 Pór Antal, J á nos, kűkű lle i főesper es Na gy La jos kir á ly tö r ténetír ó ja .

Századok. 1893. 97. l. - Dékáni i. h. 39. és 57. l.
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IX. La jos névte len éle tír ó ja :

Bona ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAautem itido lis ·a do lescens

Ludovicus .. ; se vir tu tum stud io to tum

ded it in ta n tum pr ofic iens ut liceü
esset iuvenis in regni administra-
tione, nihil tamen iuvenile gessit illo
opere. .. spo lia ns iuvenem, senem

itu lu it, relinquens quod erat, assumens
quod non erat."

Kükülle i:

... ac in juvenili flore regnare
coepisset; ma tur ita temque jin r en tu ti

p r a e jer ens, crescendo bona e indo lis

juvenis magno virtutum erevit aug-
mento (1. c.)

Joinville francianyelvű Szent Lajos-életrajzának ismeretét miu-
den bizonyítás nélkül, Pór Antal feltételezte Nagy Lajosról," Kardos
azt sem tartja lehetetlennek, hogy Küküllei is ismerte," viszont e
lehetőséget semmivel sem támogatja, s úgy látom, nem is igen lehet
támogatni. Inkább juthattak el Kükülleihez Nagy Lajos francia rnin-
taképének és egyik védőszentjének, az árpádházi szerit királyokkal
együtt ősei között tisztelt Szent Lajosnak." latinnyelvű életrajzai.
köztük elsősorban a már többször említett Guillelmus de Nangiaco
G esta 8. Ludoo ic i Non i F r a ncor um Reg is c. műve, vagy, ami még
valószínűbb, ennek s talán részben a most idézendőknek is, előttem
ismeretlen forrása. (A Szent Lajos-életrajzok forráskritikai feldol-
gozása talán ezt a kérdést már el is döntené, csakhogy az ehhez
szükséges eszközök budapesti közkönyvtárakban nagyon hiányosan
állnak rendelkezésemre.] .

Szent Lajos, Nagy Lajoshoz hasonlóan, még mint gyermekifjú
került apja örökébe, s mindkettejök mellett az anyakirályné, ott
Blanka, itt Erzsébet vitt jelentős szerepet a kormányzásban is. Ez
történeti tény; a helyzet megítélése és jellemzése azonban Szent La-
jos életíróinál és Kükülleinél sokkal egyezőbb, hogysem a helyzet
egyezése magában véve eléggé megmagyarázná. Állítsunk szembe egy
részletet Kükülleiből és Szent Lajos egyik anonym életrajzából:

Kűkűlleinek még egy-egy stílus-fordulata is különbözö Szent Lajos-
éldrajzokra emlékeztet: a maga munkáját szerényen kiscbbítve ki-
rálya nagyságát evvel is emelve, hangsúlyozza Küküllei, hogy Nagy
Lajos tetteiből csak "pa uca ex p lu r ibus" az, aminek megírására vál-
lalkozhatik. Ugyanígy ír Szent Lajos imént idézett névtelen biográ-
fusa: "de multis sa nctita tis e ius oper ibus pa uca in med io p to jer a -

mus= " A "jó hír illatának" egyébként biblikus kitételéhez is Szerit
Lajosnak egyik életrajza, a prédikátor-rendi Guíllelmus Carrioten-
sisnek, a király egykori káplánjának, műve nyújt párhuzamot. "Prin-
cipem ... odor e bona e [ a ma e exornatum " - mondja Kiiküllei,
mihez v. ö. Guillelmus fráter szavait: " odor sonctissima e fa ma e

39 Na gy La jos. (Magy. Tört. Életr.) Bp., 1892. 5&8. l.
to A ma gya r huma n izmus kezdete i. 42. l.
41 Pór i. h. Hóman-Szekfű, Ma gya r Tör ténet. Ill. ll.
42 Duchesne, V. 396. 1.
43 U. o. 395. l.
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eiuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAubique per orbem diffusus ... ", és ismét: " ... de iis pa uca re-
colligere studui ... "H

Azok között a "jó könyvek" között, melyekről Küküllei halála
előtt végrendelkezett," a Secr e ta secr e to r um, Vegetius és a Biblia
(vagy legalább is bibliai könyvek, esetleg idézetgyűjtemények) mellett,
melyeket idéz, minden bizonnyal helyet foglalt a középkori uralko-
dói életrajznak egyik-másik képviselője is. Hogy mennví és melyik
ezek közül, teljes határozottsággal nem merném megjelölni.: Lehet,
hogy előkerül még határozottabb nyom is, azaz olyan darab: mely
már egymagában egyesítette azokat a sajátságokat, melyek az én átte-
kintésemben a műfaj különbözö képviselőinél különbözö mértékben
voltak fellelhetők. Lehet, de nem bizonyos. Hogy Küküllei .Jiatáro-
zott egyéniség", Kardos Tibor helyesen hangsúlyozza. Az a körül-
rnény, hogya rá különösebben jellemzőnek talált vonások mind ép-
pen középkori uralkodói életrajzokban voltak kimutathatók -- a IX.
sz. elejétől a XIV. századig úgyszólván megszakítatlan folytonos-
ságban: - szellemi tájékozódásának zavartalan "középkOl'iasságáf',
úgy his szük, igazolta és "olvasmány-kultúi'áját" is. meglehető" biz-
tossággal körvonalazta. A müfaj tipikus jegyein túl írói önállósága
szabadon érvényesülhetett s helytelen volna eleve azt várni, hogy
pl. Kükülleí egész prológusát szószerint vagy legalább is a gondolat-
menet egésze szerint fel fogjuk még lelni valamelyik kűlfőldi mun-
kában. A műfaji ösztönzést, már a kancelláriai gyakorlat folyamán
természetszerűleg felötlő írói céljainak tisztázását, bátorítást, az
utókorral kapcsolatot kereső igényenagyobbarányú kielégítésére,
egy-egy gondolatot, formai útbaigazítást a középkor külföldi ural-
kodói életrajzaitói kaphatott, Eínharttól és kővetöitől, alighanem
elsősorban a franciáktól, de nem az anyanyelvét használo JoinviHe-
tól, hanem a latin Szent Lajos-életrajzokból.

Einhart kezdeménye folytatódik itt - mint ahogy a lovagi epiká-
ban is Nagy Károly személye köré rakódik egy jelentékeny réteg, -
és nincs benne egyetlen vonás sem, melynek magyarázatául a huma-
nizmus még oly kezdeti jelentkezésének a feltételezésére is szüksé-
günk volna. Kükülleí egészen a középkorban gyökerezik, éppen úgy.
mint királya, s a magyar humanizmus története élén legfeljebb ab-
ból a szempontból szerepelhet, mint a középkor oly vonatkozásának,
t. i. a lovagi dicsőségvágynak, képviselője, melyet a renaissance-nak
scm kell megtagadnia. De mert eleme a renaissance-nak is: igaz-
talan volna és egyoldalúságra vezetne, ha a középkortól megtagad-
nánk.

S királyával egyűtt még egy szempontból helyénvaló Horváth
könyve élén az "első nyomok" között Küküllei számontartása. Ha
Nagy Lajos uralkodásának a humanizmus fejlődését tekintve az a
legfőbb jelentősége, hogy jártabbá teszi a Dél felé vezető utat, éppen

44 Duchesne. V. 400. l.
45 Batthyányi, Leges, 330. l.
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abban a korban, mikor Itália az új szellemet dajkálja;" Küküllei
az első magyar író, ki a bosszúálló magyar lovagok mögött kíván-
esi szemeit körülhordoz za Itálián, megcsodálja Capua nevezetes tor-
nyát és megrendülten áll meg Rómában. Igaz, hogy megrendülése
még spirituális, akárcsak Nagy Lajosé: Rienzi Rómája inkább el-
képeszti, mintsem megragadja. Mégis: csak egy nemzedékváltás
szükséges már ahhoz, hogy az Itálát járó magyarokat az itáliai ujjá-
születés meghódítsa, s újabb nemzedékváltás, hogy bennük saját
nemzeti feladatuk tudatát is érlelje.

Ahogyan Horváth János a továbbiakban ezt a folyamatot iga-
zolja, egészen erazmistáinknak a déli helyett mindinkább nyugati
tájékozódású humanizmusáig: a történeti alaposság és a művészi áb-
rázolás ellentmondás nélküli, példaszerü harmoniáiát mutatja.

Formátlan megjegyzéseink, melyek az első kínálkozó alkalom-
nál, már Horváth 300 oldalas könyvének 26. oldalánál szétterpesz-
kedtek, író-müvészetének bizonyára legnemesebb és ismét Arany
Jánosra emlékeztető oldaláról, mindig a tárgytól meghatározott,
biztos arányérzékével egyszerre tárgyi és formai érdemet jelentő
kompozició járól tudtaka legkevésbé fogalmat nyújtani.Mentségünkre
mást alig hozhatnánk fel, mint hogy Horváth könyvéhez azt érez-
tüka legméltóbb "ismertetésnek", ha az általa még problematí-
-kusnak jelzett kérdések egyikét a magunk részéről, még oly szerény
adalékokkal is, a megoldáshoz közelebb segítjük. Mert egy-egy ku-
tatásí terület "összefoglalása", minél színvonalasabb, annál kevésbé
jelent "lezárást". Ha az "összefoglalás" nem kompiláció, hanem az
egységben látás szükségletéből fakadó szintézis, mindig inkább előre
.mutat, mint hátra. Horváth János könyve további kutatások kiin-
dulópontja s kimagasló jelentőségét mindennél világosabban éppen
az fogja igazolni, hogy ezentúl a magyar humanizmus történetével
-kapcsolatban minden eredmény újságát és értékét az ó müve mellé
-állítva kellIemérnünk.

Wa lda pfe l Imr e

46 Hogy ezen az úton már Nagy Lajos korában milyen gazdag és termé-
kenyítő szellemi áramlás indul meg, azt Kardos Tibornak e megjegyzések során
is többször idézett legújabb tanulmánya (A ma gya r huma n izmus kezdete i.) iga-
zolja, további meglepetéseket bejelentve, de már is egész sor meglepö, általa
feltárt. új adat ismertetésével.
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