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MAGYAR BEFOLYÁS 
AZ OLASZ KAROLINGI MONDÁKRA ÉS A ROLAND-REGÉKRE. 

I. 
Itália eposzirodalmának kútfőit lapozva feltűnik, hogy a fél

sziget népének mondái, regéi, tekintve az általok felölelt anyagra, 
jó részben idegen föld termékei, milyenek a karolingi mondakör, 
a britt Artus- és a német sz. Graal-mondák vegyítve éjszak, dél, 
nyugot népeinek regéivel, románczaival s a későbbi lovagregényekkel. 

E különböző elemekből alkotott s a nép dalnokainak éhes 
száján sokáig fentartott, de az olasz nemzeti szellemhez idomított 
népies énekek, regék, elejente egymástól függetlenül a görög 
rhapszodok módjában kerültek elé, szegény majd koldulásig hanyatló 
dalnokok ajkairól, kik nyilvános tereken, utczákon csekély ado
mányért énekeltek és meséltek, miért is alakilag, tartalmilag egy
ként az improvisálás ismérveit viselik magukon, és faragatlanságuk 
daczára is, mindennapi szükségletként bevette őket a népélet. 

E népies dalok, románczok, eposzok, regék romantikus 
elbeszéléseinek forrása Nagy Károly császár paladinjai egyikének, 
a rheimsi érsek Turpinusnak sok ideig tulajdonított, újabb időkben 
azonban hevesen vitatott krónikája. [Magyarázatokkal ellátva leg
újabban Florenczben 1822-ben Sebastiane Ciampi kiadásában jelent 
meg: »De vita Caroli Magni et Rolandi história, Joanni Turpino, 
archiepiscopo Remensi vulgo tributa, ad fidem codicis vetustioris 
emendata et observationibus philologicis illustrata.«] Éhez járul a 
Xli-ik században ismeretlen író által egybegyűjtött és szerves 
egészszé egybefoglalt, de mindenben Turpinus krónikájára támasz
kodó »Li Reali di Francia« czímű, olasz átdolgozásban először 
Modenában 1491-ben, majd Velenczében 1815. és 1821-ben meg-
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jelent regekönyv. [Li Reali di Francia, nei quali si contiene La 
Generazione degli Imperadori, Re, Principi, Baroni e Paladini, con 
la bellissima istoria di Buovo di Antona. Edizione per la príma 
volta purgata da iníiniti errori. Venezia. 1821.] 

Főforrásnak marad mégis Turpinus krónikája, metyet, mióta 
azt II. Calixtus pápa 1122-ik évben mint hitelest szentesítette, 
az egykorú történetírók, krónikások — köztük G. Villani is [Cronica 
di Giovanni Villani. Trieste. 1857. 1. különösen: libro primo, capit. 
L1X.] és a költők feltétlenül elfogadtak, számtalan másolatban, 
fordításban, átdolgozásban terjesztettek, pedig nem egyéb az, 
mint a történelemnek mesés feldolgozása, melynek írójához és 
hitelességéhez is sok szó férhet, miért is már Ariosto eposzának 
stanzáiban félreismerhetlen iróniával bánik el vele. 

Tárgj'ilag nézve Nagy Károly császárnak és hős hűbéreseinek 
tetteit, harczait, családi és országos gondjait, békében és hadban 
viselt dolgaikat, a császár dicsőségét, erényeit, tévedéseit egy 
szemtanú közvetlenségével írja meg, mindezt azonban mythos-szerű 
párákba burkolva csodás körűiményekkel fűzi egybe. A császárnak 
és udvarának közvetlen ismerőjeként, annak személyét, udvara 
ünnepségeit, a ragyogó tornákat és ezek hőseit a legapróbb rész
letekig gazdag fantáziával festi, de a mythikus fátyolt soha sem 
szakítja meg. Vezéreszméje a keresztyénségnek a pogánysággal 
való küzdelméből és győzelméből kimutatni a keresztyén vallás 
isteni eredetét. 

E krónika anyaga szolgált alapjául számos franczia, span3'ol, 
britt regének és románcznak, melyeket e különböző népek 
érintkezéseik közben egymástól kölcsönösen átvettek, a maguk 
ízlése szerint átdolgoztak; az eként keletkezett regék később 
egybeforrasztva rövid románczok alakjában jutottak el Itáliába, 
itt a nép ajkára vette, idomította, toldotta, a népies irodalom 
végre egy nagy egészszé formálta, milyen a Reali regekönyv és 
számos olasz népies eposz. E krónika forrása a franczia »Chanson 
de Roland «-nak is, mely az említett olasz regekönyv vonatkozó 
adataival egybevág, annak biztos jeléül: hogy mindkét munka 
egy forrásból ered. 

A »Li Reali di Francia« olasz regekönyv anyagát szinte 
a Károlymondák képezik, vegyítve az Artus-mondából átvett 
részletekkel, és a spanyol románczok, arab regék epizódjaival. 
Vezéreszméje is a Turpinusféle krónikáé; csakhogy itt az izlam 
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és pogányság azonosnak tartatik, olykép: hogy Mohamed híve 
egyenlő a sok istenséget imádó pogánynyal. Jól megfigyelve nem 
egyéb mint a keresztyénség terjedésének, hódításainak fantasztikus 
története, melyben a valóság annyira össze van kuszálva a köl
töttel, hogy az igazat csak messziről sejteni, de kiböngészni nem 
lehet. Egészben véve Nagy Károlynak és családjának dicsőítésére 
irányúi, Pipint, Nagy Károly atyját egyenes ágon Nagy Constantin 
császártól származtatván le. 

Előadása keretében számos hősök lépnek elénk, kikben nem 
nehéz felismerni a különböző népek, jelesül a normannok, brittek, 
frankok, spanyolok, arabok, a germán Niebelungok, Hunnok rege
alakjait, és mi bennünket kiválólag érdekelhet, a Magyarok törté
neti idejének, a történelem teljes elejtése mellett, a képzelő erő 
által szabadon alkotott személyeit is felvonulni látjuk. 

itt találjuk a római Constantin császárt, a költői képzelet 
szülte unokájával Fiovo-val, a Milanóban székelő Artila = Attila 
herczeget, ki »ladrone tiranno« és egész felső Olaszországot pusz
tította, városait feldúlta s lakatlanná tette. Itt Margit magyar 
királyleány [Margarita di Ungaria] is, Buldras (?) király leánya 
Buovo di Antona paladin neje, kinek férje igen sóvárgott a magyar 
korona után, ,egli molto desiderava d'incoronarsi del reame di 
Ungaria'. [Li reali, m. f. i. IV. könyv 57. fej.j Itt lép elénk a 
magyar király Sicurans (?), ki ostrommal veszi be Sirlonia (?) 
városát szaraczén népével (?!) [U. o. V. k. 7. fej.]. Itt vannak 
továbbá a római Giovambarone, Sanquino, Sansone lovagok, ez 
utóbbi a híres oriflammot szent jelvényként nyújtja Fiovonak; 
végre Fiorenzo Paris királya, Rizieri a hősök hőse, Babilon, Tunis, 
Afrika szultánjai, Bovetto herczeg mind fantasztikusan, fegyelmezet
len észszel összehordva, végre ki mindnyájokat testben és lélekben 
fölülmúlja, az Nagy Károly császár unokaöccse, Károly testvérének 
Bertának fia, a számtalan regékben, mondákban, dalokban, eposzok
ban dicsőített Roland, Orlando, ki anyai ágon egyenesen magyar 
királyi vérből származik, levén nagyatyja Pipin, ki a Budán 
székelő magyar király Fülöp (?) leányát a nagy lábú Bertát 
[Berta dal gran pié) vette nőül, s vele Nagy Károlyt és Roland 
anyját Bertát nemzette. E szerint Nagy Károly is anyai ágon 
magyar vérből származnék, és ez a népek mondáiból arra vall, 
hogy a magyar név és vér nemesnek és nagy becsben állónak 
tekintetett. 
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E regekönyv tehát Magyarországgal erősen foglalkozik, és 
innen tekintve érdekesnek, sőt tanulságosnak vélem- megismerni a 
regét, mely hazánk- és királyainknak •— bár képzeleti — nevét 
Nagy Károly császár mythosszerű származásához és tetteihez 
fűzi, s a Roland mondákkal szerves összefüggésben, Itália közép
kori népies irodalmában fentartatott. 

Lássuk elébb a regét, aztán következtessünk. 

II. 

Olasz rege Bertáról a magyar király leányáról, Nagy Károly 
császár anyja- és Roland nagyanyjáról. 

[L. Reali di Francia, VI. könyv. I—XVII. fej.] 

A történelem tanítja, hogy Frankhon királya és Róma császárja 
Pipin nőtlen vala; Frankhon pedig az egész keresztyén világ leg
jelesebb királysága volt. Látván az ország bárói, hogy királyuknak 
nincs utódja, elhatározák számára egy nemes származású hölgyet, 
legyen az bárki, szegény vagy gazdag, keresni. E bárók legkitű
nőbbjei Chiaramonte Bernát és Frata Gellért számos országnagy-
gyal egy nagy ünnepség rendezésében állapodtak meg, mely 
alkalomra a királynak nagy pompával kellene megnyitni udvarát. 
Ugy intézték pedig a dolgot, hogy a lovagok húsvétra jelenjenek 
meg az udvarnál, a királyok és urak asszonyaikkal, nejeikkel, 
nővéreikkel és férjhez adandó leányaikkal. És sokan jövének össze 
a bárók tömérdek szép nőkkel. Bernát és Gellért a király oldalán 
állván, utóbbi így szólott a királyhoz: »Mennyire érdemes látvány 
ennyi urat szemlélni, kik mindnyájan kormányod alatt születtek!« 
Pipin viszonzá: »Igazad van«. Gellért folytata: »Valóban nagy tisz
tesség ez urakra, ha növelik és fentartják a keresztyénséget.« 
Pipin ismét válaszolta: »Igazat mondasz«. Most Bernát vette át a 
szót, mondván: »Mint fogod fentartani te, ki maholnap megöregszel, 
s gyermekeid nincsenek? Holtod után nagy leszen az egyenetlen
ség báróid között és gazda nélkül marad az ország«. Pipin vála-
szolá: »Oh, Bernát; későn mondod ezt nekem !« Gellért pedig viszonzá : 
»Nem vagy még oly idős, hogy ne lehetnének gyermekeid«. Erre 
Pipin király négy bárót megbízott, hogy keresnének számára egy 
nemes hölgyet, legyen bár szegény, vagy gazdag, csak szüljön 
gyermekeket. E bárók egyike Frata Gellért vala, a többiek pedig 
Chiaramonte Bernát, Riviéra Morand, Trieva Rajmund, s titokban 
elindulának, felkutatván sok űri udvart, menyasszonyt keresve; 
sok helyen személyesen is bekopogtak, hogy lássanak, halljanak, 
és találtak számos hölgyet, de szülőik nem akarták egyiket sem 
adni Pipinnek, mert a király öreg vala. Elvégre megtudták, hogy 
Fülöp magyar királynak egy eladó leánya van, elhatározták tehát 
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ezt felkeresni, s anélkül, hogy Pipint értesítenék, hozzá indulának. 
Lombardián keresztül utazva Magyarországnak tartottak, s Fülöp 
királyt Budán találták. Ez nagy tisztességgel fogadván őket, midőn 
megtudta, kik legyenek, rendkívül elcsodálkozott jövetelük felett. 
A király leányát nagylábú Bertának nevezték, levén egyik lába 
a másiknál nagyobb, az pedig jobb lába vala, különben szép 
teremtés vala, s a világ minden hölgyei között legszebben és leg
erősebben ülte meg a lovat. Már három napig tartózkodtak itt az 
urak, s kérték a királyt, lenne kegyes vadászatot rendezni. A király 
tehát nagy vadászatot tartott, s kimentek a városból számos hölgy 
kíséretében, köztük volt a királyné is leányával, a nagylábú Ber
tával egy szép kövér paripán, mely folyton tánczolva lépkedett, 
Berta pedig folyton mosolygott. 

Bernát, Gellért, Rajmund és Morand kényük szerént mende
gélve nagy figyelemmel kisérték a gyönyörűen lovagló nagylábú 
Bertát, ki magával hozta Elisettát, a maganzai Vilmosnak vele egy
korú és annyira hasonlatos leányát, hogy azt második Bertának 
lehetett tartani. Elisetta Magyarországon született, mert atyja 
Vilmos, midőn Pipin király Buovo fiainak kezei közül kimentette 
és száműzte, megszabadulván fogságából, jó reményben levő nejével 
együtt ide menekült. Elisetta jó nevelésben részesült, s ha Bertával 
egyforma ruhába öltözött, alig lehetett őket egymástól megkülön
böztetni. Megindulván a vadászat, Pipin bárói Bertára czélozva 
kérdezték Fülöptől: ki lenne azon hölgy, ez pedig viszonzá: 
»az én leányom«. A bárók dicsérettel halmozták el szépségét és 
jóságát, kérdezvén a királyt, ha volna-e már férje ? Fülöp azt 
felelte, hogy nincs, de szándéka férjhez adni. Estére, hogy vissza
tértek Budára, mindenki dicsőíté a hölgyecskét, sőt némelyek meg
jegyezték : e király Pipin alattvalója, Gellért pedig erre így felelt: 
»Pipin királynak olyan alattvalója van, ki nála nagyobb«. Elválván 
a királytól, a terembe távoztak, mondván, hogy a királylyal és 
királynővel óhajtanak szólani. A király és királyné egy szobában 
levén a három báróval, küldetésök czélját, a mint azt egymás közt 
előre megállapították, Chiaramonte Bernát előadta. Midőn Fülöp 
király megértette volna, hogy Pipin király leányát megkéri, könyekre 
fakadt mondván: »Uraim, királyságom s minden hatalmam a frank 
királyi családé voltának mindig, s én uramnak szolgája vagyok, 
azonban nehogy uram csalatkozzék, figyelmeztetlek benneteket, 
hogy Bertának egyik lába nagyobb, s ez a jobb lába. Ezek 
kaczagtak e fölött s látni akarták, és megesketek Pipin király 
javára, kikötvén a szoros titoktartást, míg Pipin király érte kül
dene. Ezzel búcsút vettek s visszatértek Frankhonba királyukhoz; 
ki visszatérésük fölött igen megörült. Pipin meghallgatván jelenté
süket, ámbár öreg volt, Berta szépsége felől hallván, nyomban 
beleszeretett. 

Pipin király Berta szépsége felől és arról értesülvén, hogy köve
tei őt vele eljegyezték, valamennyi báróit udvarába gyüjté nagy 
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ünnepséget rendelt és hölgye után küldött. Elmentek pedig Chiara-
monte Bernát, Frata Gellért, Trieva Rajmund, Riviéra Morand, 
Maganza Grifon és ennek két fivére, és számos főúr; a nagybecsű 
kincset pedig, melyet jegyesének küldött, kimondani se lehet. Budán 
nagy tisztességgel fogadták őket, s az egész országban nagy volt 
az öröm a megkötött házasság miatt. Öt napig tartózkodtak itt, 
ekkor azután hazafelé ütra készülődtek. A királyné Bertának 
bevallá, hogy Pipin király öreg, mire ez nagyon elkeseredett, de 
anyja bátorította őt mondván: Pipin Róma czászárja és a frankok 
királya, és így ő császárné leszen, mire valamelyest megnyugodott. 
Azt azonban elhallgatta anyja, hogy Pipin rövid és széles, Berta 
pedig ugy gondolkozott: hadd legyen öreg, de legalább szép 
ember lesz. Fülöp király erre a terembe vezette Bertát, s az ősz-
szes magyar bárók jelenlétében Pipin királynak eljegyezte; innentűl 
császárnénak czímezték. Ezután nemsokára intézkedtek a bárók, 
hogy Frankhonba visszautazzanak. A királyné Berta oldala mellé 
egy bizalmas hölgyet kívánt adni, kiben leánya megbízhasson, 
evégből Fülöppel szólván, ez eképen válaszolt: »Oh ki lehetne az 
egész világon bizalmasabb kísérője, kit melléje adhatnál, mint Eli
setta, ki vele növekedett«? A királyné monda: »Ismered nemze
dékinek hírét, a maganzai ház faját, én nem bízom benne«. A király 
viszonzá: »Eh! te ostoba! Ugyan mit tehet egy nő?« Végre meg
egyeztek, hogy Elisetta Bertával menjen, mint ennek bizalmas 
udvarhölgye. így határozván ezt, Elisetta ért küldtek, és értesítvén 
őt határozatuk felől, Elisetta így szólt: soha sem fogok akaratotok 
ellen cselekedni. Bernát és Gellért a többi urakkal együtt bucsüt 
vettek s a hölgygyei útnak indultak, vele ment 10 szolgálattevő 
asszony és 10 hölgy, Elisetta pedig odaadó titoknoka lőn. Bernát 
és Gellért folyvást Berta mellett voltak. Grifon, Spinard és Tolo-
meo pedig Elisettát kisérték, ki megismertetvén magát velők, ezek 
nagyon tisztelték, s több ízben szóba hozták, hogy Elisetta annyira 
hasonlít a királynéhoz, hogy egymással összetéveszthetők, s hogy 
ezen mindenki csodálkozik. Sok nap multán Frankhonba értek,' 
hol mindenütt nagyszerűen fogadták. Paris közelébe érve, tömér
dek úr és népség jött eléjök, egy mértföldre Paristól pedig Pipin 
királylyal találkoztak, itt az egész néptömeg megállott. Ekkor 
Maganzai Grifon Bertához lépve, bemutatta neki Pipin királyt, és 
Berta nagyon elszomorodott. 

Berta szerencsétlennek vélte magát s ennek érzete az idegen 
viszonyok és ifjú elméjének befolyása alatt csak öregbedett. Midőn 
megpillantá Pipint, eszébe jutottak anyja szavai: »tehetetlen és 
kövér«. Fájdalma arczát halványra festette, ezt pedig Maganzai 
Grifon figyelemmel szemlélte. Berta örömet színlelni képtelen, szo
bájába vonult vissza, hol Elisetta kérdezte: miért oly komor? 
Berta pedig válaszolt: »Testvérem! Társamnak és titkosomnak 
rendelt téged anyám, hogy bízhassam benned s közölhessem veled 
titkaimat; ha te az én kötelességemet teljesíteni magadra vállal-
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nád, minden búm, bánatom elmúlnék«. Erre Elisctta így feleit: 
»Mindent kész vagyok érted megtenni, ha kell, meghalok«. Erre 
Berta: Tudod és több ízben hallottad, hogy egymáshoz hasonlí
tunk és alig lehet felismerni köztünk a különbséget, kivéve lábain
kat Azt óhajtanám tehát, cserélj velem ma éjjel, és menj te a 
császárral, mert én a legboldogtalanabb nő vagyok, ki csak e 
világra született. Elisetta monda: Oh asszonyom, mit beszélsz ?! 
Ha ezt a császár észrevenné, máglyára ítélne; de meggondolom 
estig. Most mindketten az udvarhölgyek társaságával a királyi 
terembe léptek. Elisetta átgondolván a császárné ajánlatát, Grifon 
és Spinardo után küldött és közié velők Berta szavait. Hallván 
ezt Spinardo, megölelé Elisettát, mondván: »Ez szerencséd, csele
kedj mindent, mire csak kérni fog, és intézzed úgy, hogy Berta 
ma éjjel a király lakosztálya mellett levő kertbe menjpn, te meg 
feküdj le a királylyal, jegyezd el magad vele, feküdj le aztán 
ágyába és tedd mind azt, mit kívánni fog tőled«. Elisetta viszonzá: 
»Nem akarnám Berta kárát, inkább a halált«. Ők pedig válaszolá-
nak: »Ha császárné leszesz, kitől lehetne félned ? Nevezd magadat 
Bertának, hasonlítasz hozzá, senki sem fogja észrevenni«. Elisetta 
nagyon ellenkezett, de ők addig beszéltek, míg végre is megegye
zett az árulásban. Miután Elisetta visszament volna szobájába, 
meg akarta tekinteni a lakosztály mellett levő kertet és felfedezé 
anrtak bejárását, honnan a császárné oda beléphetett. Ekkor min
dent jól átgondolva a terembe tért vissza és kevés vártatra Ber
tával szobájába ment, hol ez így szólott hozzá: »Mire határoztad 
magad« ? Ő pedig imígy válaszolt: »Akaratod szerént; de hol leszesz 
te az alatt«? Berta pedig monda: »A szobában maradok«. Elisetta 
ellenveté: »Társnőim felismernének« és egy a kertre nyiló ablakhoz 
vezette, mondván: »Ezen kertben várakozhatnál, s ha a király 
álomba merül, érted jövök, társnőimnek pedig azt fogom mondani, 
nálad kell maradnom«. Ebben megegyezvén, visszamentek a terembe. 

Miután Elisetta és Berta kölcsönösen megállapodtak, Elisetta 
még az éj beállta előtt értesíté Grifont és Spinardot, ezek pedig 
nyomban felhajszoltak szolgáik közül négy embert, mondván nekik: 
»Ez az Elisetta, kit a császárné magával hozott, gyalázatos 
könnyelmű nő, ma éjjel a kertbe kell jönnie hozzánk, tegyétek 
meg nekünk a szívességet, fogjátok el és vigyétek a Paris fölött 
elterülő Magno erdőbe és vágjátok el torkát,« és adtának nekik 
ezer darab aranypénzt, biztatván őket nagy ígéretekkel. A négy 
gazember engedelmességet és titoktartást igért, s midőn az idő 
közeledett, a kertbe lopóztak és elrejtőztek. Ezalatt az ünnepség 
nagyban folyt, mit azonban, mivel Pipin király idős ember volt, 
csakhamar félbenszakítottak, Bertát ekkor udvarhölgyei szobájába 
kisérték, ez pedig Elisettát magához szólitván a váróterembe 
vezette és így szólt hozzá: »Elisetta testvérem« tartsd meg ígére
ted, mert én nem akarok ez éjjel a császár mellé fekünni«. Elisetta 
viszonzá: »Bár nem szívesen, de parancsodra megteszem«. Berta 
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most leveté .királyi Öltönyét és átadta neki, levette koronáját 
és Elisetta fejére illeszté, szóval annyira feldíszítette, hogy nehéz 
lett volna azt felismerni, mert, mint mondva volt, hangjára, arczára 
és egész személyére nézve, kivéve lábát, annyira hasonlítottak, 
hogy külön válva sem lehetett őket egymástól megkülönböztetni. 
A rosszul tanácsolt Berta magára ölté Elisetta ruháit s lement 
a kertbe, hol egy festett loggiában leült, várván míg Elisetta fel
váltja, Elisetta pedig visszament az udvarhölgyek közé, becsukván 
a kert ajtaját, s a nők nem ismervén fel, az ágyba fektették. 
Midőn az ágyba fektették volna, így szólott hozzájok: »Lássátok 
asszonyok, ugy-e jó kísérőm van, elhagyott, elment haza rokonai
hoz alunni ?« Ezek pedig nevettek az Elisettára \7onatkozó sza
vakra. Kevés vártatra jött a császár s az ágyba feküdt. Elisetta 
hirtelen kiugrott onnan, a császár pedig megragadta, azt akarván, 
hogy a házasság beteljék. Elisetta erre azt kívánta, hogy elébb 
jegyezze el mint császárnét, Pipin mosolygott és eljegyze őt, kezet 
fogván vele és megcsókolván. Ezzel az ágyba feküdtek és Elisetta 
teljesíté Pipin akaratát oly sikerrel, hogy az első éj után egy fiú 
gyermekkel lett terhes. A császár azt hitte, hogy Bertával aludt, 
s nagy gyönyörrel együtt maradának világos nappalig. 

Éjfélen tűi levén az idő, az említett szolgák Bertát megra
gadták, halállal fenyegetvén. Ez a félelem és halálos ijedelemtől 
nem tudta mihez fogjon. Betömték száját, kivitték a kertből s a 
városon kivűl hurczolták, mert Paris kapui éjjel-nappal nyitva 
voltának, a Magno erdőbe vitték, 'mely Paristól két frank mértföldre 
esett. Már világos nappal vala, mire az erdő mély sűrűjébe hatol
tak, itt kivették szájából a tömést s így szóltak egymáshoz: 
»Hitünkre ez nagy bűn lesz!« Berta megértvén beszédükből, hogy 
meg akarják ölni, félelemtől remegve, keserves zokogás közt így 
szólott: »Oh atyám Fülöp király, mily országba küldtél engem?! 
Oh legnemesebb kiráfyi anyám, így kell elvérzeni leányodnak ?« 
Azok pedig kik ide hurczolták, hallván, hogy Berta a magyar 
király leányának vallja magát, egymásra néztek, s egyikök így 
szólítá meg Bertát: »Mi közöd van neked a magyar királyhoz?« 
Ő pedig viszonzá: »Ő az atyám«. Amaz pedig folytatá: »Nem 
mondasz igazat, a te atyád Maganzai Vilmos vala«. Berta felelt; 
»Maganzai Vilmos Elisettának az én udvarhölgyemnek atyja«. 
A szolgák most úgy vélekedtek, hogy rosszul cselekvének, kér
dezték tehát: »Mit kerestél hát a kertben?« Berta akkor sorra 
elbeszélte az egészet a mi történt, azok pedig megijedtek, mondván: 
»Meg vagyunk halva, mert ha Fülöp magyar király és Pipin frank 
király ezt megtudják, felakasztatnak«. Végre is elhatározták, hogy 
megölik: senki sem fogja tudni, Elisetta pedig császárné marad. 
Most belátta Berta, hogy Elisetta rokonainak tanácsára elárulta, 
térdre borult tehát a gyilkosok előtt, s könyörületet kérve monda: 
»Legalább némi tisztelettel viseltessetek atyám és Pipin király iránt, 
és esküszöm, ha kedveztek életemnek, azért mit eddig elkövettetek, 
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nem fogtok halállal bűnhődni, s ha valaha fogságba kerülnétek, 
királynő és császárnő hitemre Ígérem, megszabadítlak. Ezek pedig 
hivén, hogy rosszul végeznek, ha megölik, kisebb veszélynek tar
tották ha megmentik. Berta pedig imígy folytatta: »Cselekedjetek 
úgy, ne ontsátok véremet, inkább kössetek egy fához s hagyjatok 
martalékul a fenevadaknak«. Ezek erre sírva fakadtak, s eg\ik is 
másik biztatta egymást: Öld meg. A másik: jól van, tehát hal
jon meg, de általad, általam soha. Végre is egyikök levetkőztete 
Bertát, egy fához kötözte, ruháit pedig magukkal vivén, hátra
kötött kezekkel így hagyták őt a Magno erdő legsűrűbb vadon
jában. A város közelében Berta ruháit késeikkel átszurkálták, egy 
kutyának vérével befestették és átadván Maganzai Grifonnak, 
mondák: hogy Bertát megölték. Ez megölelte Őket, kérdezvén, 
mit beszélt Berta. Semmit, viszonzák ők, mert száját betömték. 
Grifon erre monda: »most hát nem fog többé szégyenünkre válni«, 
ezek pedig tetették magukat, mintha Bertát fel nem ismerték volna. • 
Grifon kincset igért nekik, monda tehát: jertek velem, beváltom 
igéretemet, s nagy szeretetet mutatván irántuk, a jutalmat is 
nagyobbnak Ígérte. Midőn aztán palotájába lépett velők, azzal 
ajándékozta meg őket, a mit megérdemeltek, egyenként mind a 
négyet megölette, hogy soha se árulhassák el titkát. Ez volt a 
kincs, melyet megkaptak, 

A négy szolga halála után Grifon és testvérei a királyi 
palotába mentek, és meggyőződtek, hogy Elisetta királyné gyanánt 
viseli a koronát, s fel nem ismertetett. Ennek oka pedig az vala, 
mert mind ama hölgyeket, kik Bertával jöttek Magyarországból, 
eltávolítá magától és frankokkal helyettesíté. Néhány nap múlva 
egy komornoknőt, kiről meggyőződött, hogy felismerte, megöletett, 
és így senki sem tudhatott a dolog felől, mert annyira hasonlított 
Bertához, hogy azzal azonosnak tartathatott. Maganzai rokonai 
értesítették őt, hogy Berta királynét megölették. Elisetta ekép 
tovább kormányozván, kilencz hónap múlva egy fiú gyermeket 
szült, kinek Pipin király Lanfroi nevet adott; egy év múlva ismét 
másik fiút nemzett, kit Olderigi néven neveztek. Elisetta több éven 
át élt Pipin királyival, Fülöp király pedig azt hitte, hogy leánya 
királyné. Elisetta Berta királyné nevét is felvette s mint ilyen írt 
és íratott atyjának Fülöp királynak és anyjának a királynénak. 

A bájos Berta királyné estig volt kikötve a fához, a sírástól 
kimerülve, félelmében sem kiáltozott többé, mert nem tudott, a 
mennyek asszonyának ajánlá tehát fel magát. Azon helytől, hol 
kikötve volt, három mértföldre az erdőt egy folyó hasította, mely
nek neve Magno volt. E folyó partján lakott egy vadász, ki Pipin 
király zsoldjában állott. Vala ennek négy leánya és neje. Midőn 
az erdőben fegyveresen cserkészett volna, kutyája Bertára bukkan
ván ugatni kezdett. Lamberto — ez volt a vadász neve — azon 
hitben, hogy vadra akadt, a kutya ugatása után indult, midőn 
pedig Berta királynét megpillantá, elcsodálkozván kérdezé: vájjon 
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ki lenne? Ez alig bírt már válaszolni, s csak arra kérte, oldja el 
a fától. Az pedig úgy cselekedett. Berta a földre rogyott, szólni 
sem bírván, végre monda: hogy egy kereskedő leánya, és így 
folytatta: »négy rabló kertemből hurczolt e helyre, meg akartak 
gyalázni és én halálomat kértem tőlök, ők pedig mondák, mi nem 
akarunk téged megölni, mert sajátszerű véget szántunk neked, 
és levetkőztetvén, mint látod, e fához kötöztek, ruháimat mind 
magukkal vitték. Az isten szerelmére kérlek, tehát végy oltalmadba^. 
Lamberttel frank nyelven beszélt, ez nagyon megsajnálta s a hogy 
tőle tellett segített neki a helyről távozni, lakására vezetvén őt, 
mely a Magno partján állott, és elbeszélé nejének, mint talált Ber
tára az erdőben. Az asszony szíve megesett rajta, durva vászon 
ruhát adott reá s egyik leányára bízá mondván: nálunk fogsz 
maradni, a mink van megosztjuk veled. Ő pedig áldva Istent és 
isteni anyját, térdre borulva köszönte- meg és velők maradt egy 
hónapig. Egy napon így szólt Lamberthez: »Atyám, kérlek szerezz 
nekem papirost és tentát, hogy néha leírhassam azt a mit akarok, 
és én megteszem, hogy leányaid hozományhoz jutnak«. Lamberto 
úgy cselekvék, ő pedig leírta a mi a hímzéshez és zacskókészí
téshez szükséges, és elkészítvén a munkát, Lambert Parisban 
eladta kétszeres árért mint a mennyibe került. Berta megtanította 
e munkára Lamberto leányait is, és alig öt év alatt Lamberto 
gazdag lett s felhagyott a vadászattal. Berta Lamberto leányait 
tisztességre és modorra is oktatta, miből kitűnt, hogy ő igen nemes 
vérből származott. Mindannyian nagyon tisztelték őt és enge
delmeskedtek neki, Lamberto pedig gyakran elmesélte, mi történik 
Parisban, így azt is, hogy Pipin királynak két gyermeke született 
Berta királynétól. Ebből Berta megértette, hogy Elisetta rokonainak 
segélyével őt elárulta, azon törte fejét éjjel-nappal, mint boszul-
hatná meg magát, és mint juthatna ismét férje kegyeibe vissza, 
de féltette életét. 

Már öt éve múlt, hogy Berta Lamberto házában tartózkodott 
és több ízben küldé őt a városba, 300 aranypénzen fölül vásárol
tatván általa arany és ezüst fonalat s más egyéb szükségletet; 
ezekből aztán egy művésziesen hímzett sátort készített, melyre 
kisded és szép képekben saját történetét hímezte, mint jegyezték 
el Magyarországban, mint jöttek érte a bárók, és mint érkezett 
Parisba, szóval mindent mi vele történt, megmagyarázván mind
azt, mit mondani akart. Midőn a sátor elkészült, oda hívta Lam-
berto-t mondván: »Elfogsz menni sz. Dénes ünnepén ennek egy
házába, és felállítod e sátort oly helyen, hol a királynak és báróinak, 
ha arrafelé mennek, szemökbe ötlik, eladod pedig két font ezüstért, 
s ha valaki kérdezné, honnan szerezted, mondjad: »Aquamortara-ba 
mentemben egy kereskedésbe tértem be, ott egy Alexandriából 
jött ember kinált meg vele, megvettem, hogy ide hozzam és elad
jam kétszer annyi ezüstért mint a súlya. De az árát a piaczon 
fizettesd magadnak, ne is lépj érte, hogy azt felvegyed egy házba 
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sem, mert ott halálodat lelheted, aztán értesíts, ki vette meg«. 
Lamberto vállára vette a sátort és sz. Dénes vigiliáján Dénes 
egyházához vitte, ott a Paris felől elterülő oldalon, jól közel a 
Parisba vivő út mellett felállította. Nemsokára erre jött Maganzai 
Grifon sz. Dénes egyházába igyekezvén, megpillantá a sátort, oda 
lépett s az arra hímzett rövid mondásokat olvasgatta, néhánynak 
elolvasása után megkérdezé Lamberto-t, honnan szerezte e sátort. 
Ez aként válaszolt a mint őt Berta betanította. Grifon Összehajtá 
a sátort mondván: »jer velem, hogy pénzed átadjam«. Lamberto 
pedig viszonzá: »bocsánat uram, a frank király ha meglátja, két
szer annyi ezüstöt fog érte adni mint a mennyi az egésznek 
súlya«. Grifon attól tartván, hogy a sátor kisiklik kezei közül és 
más veszi meg, megmérette súlyát és elhozatván az ezüstöt, árát 
kiűzette, az összegöngyölt sátort pedig palotájába vitetvén, egybe-
gyűjté rokonait, kik az elkövetett merény felől tudomással bírtak, 
bemutatta nekik mondván: »0 él«. Erre aztán, számos kémet kül
döttek Alexandriába, sőt máshová is, hogy kutatnák fel Bertát, 
a sátort pedig elégették. Lamberto visszatérvén Bertához elmondá 
mint adta el a sátort pontieri-i Maganzai Grifonnak. Berta pedig 
elszomorodott, mert tudta ő, miért vette Grifon a sátort és monda, 
»Még nem vagyok bűneimtől megtisztulva. Hálát adok Istennek és 
alázattal ajánlom magam kegyeibe«. 

Ki e történetet megírta, mondja: hogy Magyarország királya 
és királynéja több levelet írtak leányuknak Bertának, sőt titkos 
követeket küldtek, hogy beszélnének vele, de egy sem jutott 
hozzá. Kémeket is megbíztak, végre egy meghitt szolga a császár 
termébe látta belépni, de meghallván szavát, ezután nyomban fel
ismerte Elisettát és búsulva távozott vissza Magyarországba, 
mondván a királynak: »Uram én láttam Elisettát, fején a koroná
val s Pipin királytól származott két fiával, egyiknek Lanfroi, 
másiknak Olderigi a neve, és te azon hitben élsz, hogy ezek 
leányod gyermekei«. Fülöp erre viszonzá: »Kedves szolgám, téved
ned kellett«. Mind a mellett elszomorodván, közölte a hírt királyi 
nejével. Következő éjjel mindkettejüknek rossz álomlátásuk volt, 
mire a király így szólt: »Álmomban leányunkat Bertát egy medve 
üldözte az erdőben és négy farkas keze és szája közé került, 
ő erre egy folyóba ugrott, honnan egy halász kifogta'«. A királyné 
ezt hallván viszonzá: »Uram, nekem is ugyanezen álomlátásom 
volt«. Erre mindketten vezekleni kezdenek, s a királyné monda: 
»Nincs-több gyermekünk, sem leány sem fiú, ennélfogva kérlek, 
uram, induljunk oda, hogy lássuk őt«. Erre a király kiadta kísére
tének a parancsot, hogy mától egy hétre készen legyen minden, 
és senki sem tudta hová lesznek menetidők. Elindulván Csehorszá
gon és Konstanzon keresztül haladtak a birodalmon át, úgy értek 
Frankhonba. Midőn Paristól három mérföldre voltak, Fülöp király 
értesíteni rendelte megérkezése felől Pipin királyt, ez pedig meg-
parancsold báróinak, hogy lóra ülvén induljanak ipja, a magyar 
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király elé, ő maga Elisetta szobájába ment mondván: »Asszonyom 
jó hírt hozok, atyád és anyád estére itt lesznek nálunk vacsorára«. 
Elisetta színlelte az örömet, valójában pedig elbúsult és rettegett. 
Pipin király csodálta, hogy a hírre elájult. Ő pedig így szólt: 
gyorsabban lehet meghalni az örömtől mint a fájdalomtól. Pipin 
király pedig válaszolt: készülj, hogy atyád és anyád elé mehes
sünk. Ő pedig monda: »Nem tudom mehetek-e«. A király távozott 
s lóra ülve így szólt Grifonhoz: »Menj azonnal a királynéhoz, 
mondjad, üljön lóra«. Grifon felkeresvén Elisettát, ez sírt és féle
lemtől reszketett, s e szavakkal fogadta Gr'ifont: »Ezt neked 
köszönhetem«! Grifon biztatta, hogy ne féljen, mire Elisetta monda: 
,Hasztalan a biztatás!' Grifon pedig tanácslá: »Színlelj betegséget, 
mi azt fogjuk mondani, hogy az orvosok állítása szerént bajod 
nem engedi a veled való beszédet, mert az öröm halálodat okozná, 
és intézkedni fogunk, hogy sötét legyen nálad, ha pedig a királyné 
megszólítana, amennyire csak kitellik, rekedt hangon válaszolj, és 
mi nyomban közbelépve majd találunk valami kibúvót«. Erre lóra 
veté magát, ő pedig betegséget színlelve ágyba fekvék. Midőn 
Grifon Pipin királyhoz érkezett, ez kérdezé: mit mivel a királyné ? 
Grifon pedig viszonzá: »Hitemre félek, hogy hirtelen rosszulléte 
még halálos lehet«. Pipin erre így szólt: »Én is tapasztaltam ezt, 
midőn arról értesítem, hogy atyja és anyja megérkeznek«. Ekép 
tovább lovagolva társalogtak. Fülöppel a magyar királylyal és 
királyi nejével találkozván, nagy ünnepséggel indultak vissza 
Parisba. Fülöp király kérdezé Pipint: »Miért nem jött leányom 
Berta anyja fogadására?« Pipin pedig válaszolá: »Az öröm, meg
hallván érkezésteket, beteggé tette«. Parisba érvén Fülöp király 
Pipin oldalán vonult be a királyi palotába, ott azután bejárták a 
termeket és az egész kíséretet beszállásolták. 

Magyarország királynéja kipihenvén magát, így szólott Fülöp 
királyhoz: »Leányomat akarom látni«, s a kíséretében levő höl
gyekkel, nemesekkel, szolgáival Elisetta szobájába indult, ez azon
ban félelmében kiüzente neki, hogy elszunnyadott a g3rengeségtől. 
A királyné mind a mellett be akart lépni, de a maganzai rokonok 
gátolták mondván: nem lehet bemenned, mert alszik, s az orvosok 
eltiltották a beszédtől, távozzál és várj kissé míg felébred. A királyné 
boszankodva veté kezét a kilincsre s megnyitá az ajtót mondván: 
»Mit akartok? Hogy távozzam? Hát nem az én leányom ő?« Belé
pett és látta, hogy alszik. Ekkor megtapintá lábait, s nyomban 
észrevette, hogy ez nem az ő leánya. Haragra gyúlva szemügyre 
vette arczát és felismeré Elisettát. Tette, mintha rendben talált 
volna mindent, s Elisetta az ő leánya lenne, mondván: »Oly éde
sen alszik, nem akarom álmát zavarni, majd ha felébred, vissza
jövök«. Ezzel Fülöp királyhoz ment, és csendesan sírva így szólt: 
»Oh jaj! Uram! Leányunk Berta bizonnyal meghalt, mert az ki 
magát Bertának nevezi, nem Berta, hanem Elisetta, kit felismer
tem, és ez az oka, hogy nem jött elénk. Most azt óhajtom, közöl-
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jük ezt Pipin királylyal». Fülöp király pedig válaszolá: »Asszo
nyom, ezt ne tegyed, mert ha ennek Pipin király lenne okozója, 
s mi szólanánk e felől, megöletne bennünket; ha visszatérünk 
Magyarországba, majd oly intézkedéseket teszek, hogy kiűzessék 
Parisból, sőt birodalmából is, és oly iszonyú boszút állok, hogy 
örökre emlékezetes marad, elébb azonban látni akarom a leányt«. 
Erre átmentek Pipin királyhoz látogatást tenni, színlelvén az örö
met és szeretetet, kevés vártatra azonban így szóla Fülöp király 
Pipinhez: »Menjünk, nézzük meg a császárnét«. Pipin készségesen 
kézen fogta. A magyar királyné mindent tudva erőt vett magán, 
hogy lélekjelenlétét megtartsa, a maganzaiak pedig híveikkel együtt 
mindnyájan titkon felfegyverkezve valának. A szobába lépve Pipin 
király számos világot gyújtatott, Fülöp király pedig Elisetta kezét 
fogván beszélt vele, és rögtön felismerte őt, de el nem árulta 
magát, sőt inkább úgy bánt vele, mintha leánya volna. Grifon 
erre így szólt: »Uram, jobb lenne őt békén s nyugodni engedni«. 
Magyarország királynéja jelen levén, most inkább felismerte Eli-
settát. Ezután visszatértek szállásukra, Grifon pedig így szólt 
Elisettához: »Megszabadultál, mert nem ismertek fel«. Elisetta erre 
viszonzá: »Adja Isten, de én tartok tőle«. Fülöp király visszatér
vén szobáiba királyi nejével, nagyon elbúsulának, és e napon 
egyéb nem történt. 

Harmadnapra Fülöp király engedelmet kért Pipintői, hogy 
Magyarországba visszautazhassák és ajánlá neki Bertát. Pipin 
király pedig így szólt: »Mit mondasz uram? Távozni akarsz, alig 
levén nálam két napnál tovább ? Szerettem volna, ha a Magno-ban 
tartandó vadászatot, melyet kedvedért rendeztem, legalább láttad 
volna. Fülöp király, hogy Pipint el ne kedvetlenítse, azt válaszolá: 
hogy nagyon kedves dolog lesz neki azt látni. Ennek foly
tán másnap reggelre kitűzetett a vadászat, s Fülöp király meg
hagyta Magvarország királynéjának, látogassa meg Elisettát, de 
ne árulja el, hogy felismerte őt. A királyné viszonzá: »Oh Uram! 
te Elisettának nevezed őt, én azonban mindig Falsettának fogom 
hívni, mert ravasz és gonosz ő előttem«, és ezentúl mindig Falsetta 
volt a neve. Pipin és Fülöp királyok pedig lóra ültek, velők men
tek Chiaramonte Bernát, Párisi Rajmund és Riviéra Morand, meg 
sok mások. Parisból az erdőbe érkezvén, megkezdődött a vadá
szat, á falka szétbocsáttatván, a vadászok nagy kedvteléssel egész 
nap követték azt. Este felé Pipin király egy szarvast nyilával meg
sebesítvén, kutyát uszított nyomába, s folyton üldözte, míg elejté 
és lovára felkötötte. Most társaihoz akart visszatérni, ezek azon
ban oly mélyen hatoltak az erdőbe, hogy nem talált reájok, végre 
a Magno folyóra bukkant, melynek partján haladva Lamberto 
házához érkezett, hol Berta rejtőzött. Itt leszállott lováról s valakit 
magához szólított. Lamberto megjelent a szólításra s megpillant
ván őt, nyomban felismerte mondván: Uram Frankok királya, mit 
mívelsz ily késő éjjel e vidéken ? Pipin király válaszolt: Hitemre 
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az utat eltévesztem, s tudakozódott ha nem érkezett-e oda valaki. 
Lamberto azt felelte hogy nem. Ekkor tudakolta, mennyire van 
onnan Paris. Lamberto feleié: öt mérföld és folytatá: »Uram, ha 
kedves előtted nálam maradni, van friss sült kenyerem, ezenfölül 
különféle vad sültem salátával«. A császár mosolygott mondván: 
»Úgy cselekszem« és leült egy nagy köteg tüzelő fára. Lamberto 
leányait szolgálatára előszólító s a kemenczéből éppen előkerült 
kenyeret megszegvén, megbízta Bertát, vinné azt fehér abroszszal 
Pipin királynak. 

Berta Pipin király elé jutván, oly nemes mozdulattal hajtá 
meg előtte térdeit, hogy a király e szavakra fakadt: Ez nem 
parasztnő modora, és szemlélvén Bertát gondola: ha a királyné 
velem volna, hitemre mondom, azt hinném ő ez, s hogy megtréfálni 
akar, annyira hasonlít ez hozzá. Mielőtt Lamberto a bort elő
hozta, megszólítá Bertát: »Lamberto leán3ra vagy" te?« Berta 
viszonzá: »Nagyon is annak leánya vagyok«. Pipin király pedig 
monda: »Nem csókolnál meg? Én nőül veszlek«. Berta egész való
jában remegve valaszolá: »Azt cselekszem a mit kívánsz«. Pipin 
pedig folytatá: Ha Lamberto megengedné, fogsz-e velem hálni az 
éjjel ? Berta így felelt: Uram akaratod szerént cselekszem. Midőn 
Lamberto italt nyújtana a királynak, ez így szólt hozzá: Mondsza 
Lamberto, ez a te leányod ? Lamberto válaszolta: O az én leá
nyom, s több mint leány. Pipin király folytatá: Akarod-e hogy 
velem háljon ez éjjel ? Lamberto viszonzá: Istenemre uram ez 
szerencse! de ha ő nem akarná, ne tégy rajta és rajtam erősza
kot. A király monda: ha ő nem akarja, sem rajta sem rajtad 
erőszakoskodni nem fogok. Lamberto most Bertához fordult kér
dezvén őt: akarsz-c az éjjel Pipin királylyal hálni ? Berta pedig 
monda: Igen. Ezt hallván Lamberto nagyon elcsodálkozott és 
sietve távozott, hogy nejével közölje. Ez pedig így szóla: e nő 
többé nem lép házamba, mert gonosznak, s jól mondám szajhának 
kell lennie. Miközben a király eként társalgott, Chiaramonte Ber
nát és Riviéra Morando is megérkeztek, s leszállván lovaikról így 
szóltanak a királyhoz: Uram, búskomoly vagy. Pipin király pedig 
ráparancsolt Lambertora, hogy a leányt rejtse el nehogy meglás
sák és ez úgy cselekedett. Ezalatt Fülöp Magyarország királya 
is megérkezett többedmagával, s a harsonák hangjára az egész 
vadásznépség egybegyűlvén, itt vacsoráltak nagy vígasságban 
a fölött, hogy meglelték Pipin császárt. Vége szakadván a vacso
rának, Pipin király így szólt Bernáthoz: ,van e házban egy szép 
leány, ki megígérte nekem, hogy ez éjjel velem fog hálni, készíttess 
számomra belátásod szerént egy helyet, hol megvonulhassak vele, 
azonban őrizkedjél Fülöp királytól, nehogy a királyné megtudja, 
ki az ő leánya. Bernát azt akarta, hogy Pipin király a házban 
aludjék, de Lamberto ellenezte, amaz pedig nem kívánta a dolgot erő
szakolni, hanem egy szekeret [Carro] keresett elő, s a folyó [Magno ] 
partjára tolatta, jól betetőzte, ágyat vettetett bele két személyre, 
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és ágakkal befedvén az egészet, mindenki alunni ment, ki ide 
ki oda. Fülöp király Lamberto házában aludt, s leánya sorsán 
búsult, Lamberto pedig Berta fölött, ki Elisettának neveztette magát, 
nehogy felismerjék. Lamberto neje is nagyon neki szomorodott 

Mindenki lenyugodván, Pipin király és Bernát a szekérhez 
vezették Bertát, Bernát pedig eltávozott. Midőn pedig Pipin király 
Bertához közeledett volna, ez így szóla hozzá: Uram menjünk 
az ágyba' és tulajdon kezeivel húzta le a király csizmáit. Pipin erre 
az ágyba lépett, Berta pedig sírni kezdett mondván : legyen áldva az 
igaz Isten és szűz anyja Mária, mert oly helyzetbe juttattak, hogy 
jogomat érvényesíthessem. Pipin király rá nézett s monda: miféle 
jogodat ? Van-e más atyád vagy anyád Lamberton kívül ? Vagy 
volt már férjed ? 0 pedig megölelé, kérvén hallgatná meg: Van 
nekem atyám, anyám és férjem is. Pipin viszonza: Ki az atyád ? 
Berta pedig válaszolta: Fülöp Magyarország királya az atyám, 
Pipin római császár és frankok királya a férjem, én pedig a nagy
lábú Berta vagyok. Mire Pipin király szóla: Hogyan lehetnél te 
Berta, hiszen azt betegen hagytam Parisban. Berta erre válaszolt: 
Az Elisetta; kérlek Uram, hallgasd meg, hogy áll a dolog. Erre 
Berta elmondta Pipinnek mint nevelkedett fél Elisetta Magyar
országban, mint hozta magával Parisba, s mi történt idáig vele, 
míg e szekérbe jutott, és irgalmat, kegyelmet kért magának. Pipin 
király átgondolván a dolgot, úgy látta: hogy az egésznek oka Berta 
gyermekessége és Elisetta gonoszsága, s megesküvék, hpgy pél
dás boszút fog állani, s ez éjjel házasságát foganatosítá, Berta 
pedig egy figyermekkel lett terhes. Reggel aztán így szólott a 
király: »Berta, atyád Fülöp király itt van, ez mind az Isten műve, 
hogy engem ezen vidékre vezetett, egy szarvas segélyével hozzád 
juttatván«. Berta atyjának nagyon megörült. Korán reggel Chiara-
monte Bernát a szekérhez közeledett, mire Pipin király közié vele 
a dolgok állását, ez pedig igen elcsodálkozván oly soká tanács
kozók a királylyal, hogy világos nappal lőn, s elhagyván a sze
keret Bertát előre küldték, ez pedig Lamberto házába indult. Fülöp 
király már ébren volt s midőn Berta a házba lépett összetalálko-
zának. Fülöp király megdöbbenve szemlélte őt, Berta viszont, és 
szemeik találkozván felismerték egymást. Az atya megtekinté Berta 
lábait s felkiálta: Ah leányom! Berta is majd nem egyszerre így 
szólott vele: Oh atyám Uram 1 és térdre borulván átkulcsolta 
lábait. Pipin király ekkor bezáratta az ajtókat, előhivatta Riviéra 
Morandot és Trieva Rajmundot, felszólítá Bertát, hogy beszélné 
el történetét az egybegyűltek előtt, és titokban megesküvének, 
hogy ezért nyomban boszút állanak. Lamberto Pipin király és Berta 
előtt térdre borult, bocsánatot kért, mivel nagyon megszólta azért, 
hogy Pipin királylyal hált. Berta pedig atyjától és Pipin királytól 
kegyelmet kért számára, hogy házasítanák ki Lamberto leányait, 
és Pipin király elmondatá Lambertoval, mint találta meg Bertát, 
mindkettejök elbeszélése pedig mindenben megegyezett. Most titok-
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ban, nehogy a maganzaiak megtudják, Elisettáért küldtek, mind
nyájan visszatértek Parisba, Berta pedig Lamberto házában maradt. 

Parisba érkezve, Fülöp király mindent közlött Magyarország-
királynéjával, nejével, Berta anyjával, ez pedig nagyon örvende
zett. Pipin király pedig titokban felfegyverzé népét, a város külön
böző részein elhelyezte, parancsot adván: amint meghallják a 
harcz zaját, öljék meg a Maganzaiakat. Elisetta szobájában Ber-
nardo állott számos fegyveressel, Morando di . Riviéra elfogta 
Lanfroi-t és Olderigi-t, s Bernardo parancsára Magyarország király
néjának szobájába vezette őket, ez pedig őrizte nehogy elszökje
nek. Ezalatt Pipin király és Bernát Elisetta szobájába léptek, 
Pipin király az ágyhoz rohant s hajánál fogva ragadta meg, és 
kirántá a gyilkot, hog}^ megölje, de Chiaramonte Bernát ebben 
megakadályozta. Ekkor Pipin király Elisettát egy főtiszt őrizetére 
bízta, s Bernáttal együtt kezökben karddal átfutván a királyi palota 
termein kiáltották: halál az áruló Maganzaiakra! s megadván 
a jelt, a harczi zaj a városban felhangzott. Ezt hallván a Magan
zaiak, azt hitték, hogy Fülöp magyar király szándékozik elutazni, 
s a nép erre tódul; de a királyi palotából érkező hírből megér
tették, hogy ott azt kiáltják: halál a maganzai árulókra! Grifon 
erre kéznél levő csapatjával felfegyverkezett mondván testvérének: 
Magyarország királya bizonynyal felismerte Elisettát, menjünk 
Pipin királyhoz s védekezzünk. Épen indulóban voltak, midőn 
egy szolgájuk érkezve kiáltá: »Urak, igyekezzetek menekülni, 
mert Pipin király s az egész város kiáltja: halál a maganzai 
árulókra, szolgáitok közül pedig már hetvennél több elhullott, 
magam is, mint látjátok, sebesült vagyok«. Pipin király, Chiaramonte 
Bernát, Fülöp Magyarország királya és Riviéra Rajmund talpra 
keltették az egész várost, Grifon, Ginamo, Tolomeo és Spinardo 
pedig számos zsoldosaikkal megfutottak Parisból, Pipin csapatai a 
magyar király népével is erősbödvén. Most Pipin király Elisettát 
két fiával, kiket házasságtörésből nemzett, a piaczra vezettette. 
Fülöp király azonban, valamint Bernát, Morando és a magyar 
királyné a gyermekek számára kegyelmet kértek, ő pedig kérlelhetlen 
volt, megégettetni akarván azokat is, midőn Paris népe kiáltá: Kegye
lem, szent korona, az ártatlanoknak! Fülöp király ekkor így 
szóla Pipinhez: Szent korona, részesítsed néped a kért kegyelem
ben ! Pipin király erre megkegyelmezett mondván : Adja Isten ne 
forduljon e kegyelem ellened, ellenem és Frankhon ellen! így 
szabadült meg Lanfroi és Olderigi, Elisettát pedig máglyán éget
ték meg. Mindenki örök időkre Falsetta-nak nevezte, mert csalt. 

Pipin király Falsetta fölött törvényt látván elrendelte, hogy 
bárói készüljenek fel s menjenek Bertáért a Magno folyóhoz; és 
elindulának Bernát, Morando, a spanyol Rajmund, Trieva Rajmund 
és sok más urak, négy ezer lovagot vivén magukkal. Míg e csapat 
ütban volt, azalatt a maganzaiak néhánya Grifonnal és testvérei
vel a síkon cserkészett, kitudandók, mi üjság? Hallották, hogy 
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Falsettát máglyán égették meg, s hogy Pipin király négy ezer 
lovaggal lóra ültette Chiaramonte Rajmundot Bertáért küldvén 
őket, és hogy Berta a Magno folyónál van. Grifon visszaemléke
zett, hogy Lamberto vadásztól vásárolta a sátort és így szólt 
testvéreihez: »hitemre mondom, hogy Berta Lamberto házában 
tartózkodik« s megszámlálván velők levő zsoldosaikat úgy találták, 
hogy öt ezerrel rendelkeznek. Két részre osztották őket. Kétezer
ötszázat Grifon és Ginamo, másik felét pedig Spinardo és Tolomeo 
vezették. A Magno folyóhoz indulván, hogy oda jussanak, egy 
nagy síkon kellett áthaladniuk, a csapat pedig mely Bertáért 
indult, ez alatt Lamberto házához érkezett, hol Berta császári 
fényben várta. Felfegyverkezett, s midőn Lamberto házát elhagy
ták, két csapatot választott maga mellé, Chiaramonte Bernát pedig 
kétezer emberrel előre indult, Rajmund és Morando pedig Bertával 
maradt. így haladva, Bernát Tolomeo és Spinardo csapatjával 
találkozott, megütköztek s lándzsáikkal egymásra támadtak. Bernát 
Spinardo-t átszúrta és Spinardo halva bukott a földre. Bernát 
most kardot rántva bátorítá embereit és nagy csatához fogtak. 
Grifon kissé messzebb távozott volt e csapattól, de hallván a 
csata zaját, arrafelé vágtatott, azonban Morando és Rajmund csa
patjával találkozott, és nagy csata kezdődött. Rövid idő alatt a 
kétfelé küzdők egy tömeggé váltak, minthogy mindkét fél jól 
összetartá embereit, és lőn igen nagy ütközet. Chiaramonte Bernát 
és Tolomeo egymással küzdöttek. A császárné néhány derék és 
vitéz lovaggal hozzájok érkezvén, a lovagok kijelenték, hogy a 
császárné velők van, s minden fegyverrel erősen el van látva. 
A császárné Tolomeot midőn ez Bernáttal vívott, lándzsájával 
átüté, megölte-e? azt nem tudom, mert ez Chiaramonte ellen erősen 
forgatta lándzsáját. A maganzaiak így két testvért vesztettek, de 
sok utód maradt tőlök. Végre legyőzetvén megfutamodtak. Mind
azonáltal Grifon megsebezte navarrai Rajmundot, kit félholtan vit
tek Parisba, Grifon pedig nyomban elhagyta a csatatért bajonai 
Ginamoval és hazájokba tértek, holtan hagyván hátra Spinardo-t 
és Tolomeo-t. Bernát most. egybeszedvén csapatait a császárnéval 
egyesült, ezer lovagot vesztettek a csatában, sokan pedig meg
sebesültek. A maganzaiak közül kétezer lovag esett el. Pipin és 
Fülöp királyok kétségbe voltak esve, nem tudván, hogy Grifon 
emberei közül senki sem menekült, s mert a hír úgy szólt: hogy 
a királyné Tolomeo lándzsájától elesett. Berta megérkeztével nagy 
örömünnepet ültek, kivált a királyné anyja. Fülöp király most 
elbúcsúzott Pipin királytól és visszatért Magyarországba, hol őt 
nagy ünnepséggel fogadták. Pipin király pedig és Berta nagy 
megelégedésre uralkodtak, ez utóbbi teherben volt, és Pipin király 
iránt való szeretetből, két törvénytelen fiát Lanfroi-t és Olderigi-t 
mint saját gyermekeit nevelte s nemes gondozójuk volt. 

Kilencz hava múlt már, hogy Berta Pipin királylyal hált a 
szekéren és egy fiúgyermeket szült jegygyei a jobb vállán, mely 

Irodalomtörténeti Közlemények. LO 
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a Ikránk királyi család jegye szokott lenni. Pipin király pedig 
meggyőződve levén, hogy e fiút ő nemzette a szekéren, a Magnó 
folyó partján, midőn Berta Lamberto házában tartózkodott volna 
— kinek leányait Berta férjhez adta, Lambertot pedig nagyon 
megjutalmazva gazdaggá tette — Pipin király tehát azt kívánta, 
hogy a történtek emlékére fia a Magno nevet viselje. A szekértől 
(Carro) az újszülött neve Carro vala, s mellékneve a folyó neve 
Magno volt. (Carro Magno; Innen: Carlo Magno, és Charles 
Magne) Nem is vált szégyenére nevének, mert valóban nagy (Magno, 
Magnus.) volt; és Carro Magno fölött nagy volt az Öröm és ünnep
ség az egész országban. Mondják, hogy a magyar király nagyobb 
ünnepélyeket rendezett ez okból mint bárki más az urak közül, 
s ámbár Carro Magno volt a fiú neve, még is beczézve Carlotto-
nak nevezték, ebből aztán később Carlo Magno lett és nem többé 
Carro. Ennek arcza és szemei ohy szigorúak voltak, hogy senki 
sem tekinthetett reá a nélkül, hogy kénytelen ne lett volna sze
meit lesütni. Nevelése Riviéra Morando-ra volt bízva, ez gondozta, 
vezérelte, jobban szeretvén őt saját gyermekénél. Midőn Carlotto 
tizenkettedik évét betöltötte, anyja Berta egy leánygyermeket szült, 
Lanfroi pedig már tizenhat, Olderigi tizenöt éves volt. A magan-
zaiak ezeknek naponta írtak, emlékeztetvén őket anyjuk máglya-
halálára, s hogy Pipin király őket is tűzre akarta vettetni, mind
ezen rossznak kútfeje pedig Berta vala, továbbá hogy ha Carlo 
tizenötödik évét eléri, elvesztik uralkodásukat és alattvalóivá vál
nak egy szajha és egy franczia udvari vadász fiának. E gyakori 
levelek folytán Lanfroi és Olderigi Berta és Carlotto életére törtek. 
Egy napon Berta egy leánygyermekkel vajúdván, — e két fiú 
előtt nem volt ajtaja zárva, mert Berta, midőn Pipin királyhoz visz-
szajött úgy nevelte őket, mintha saját gyermekei lettek volna — 
Lanfroi a királyné eledelét megmérgezte, s ez harmadnapra meg
halt. Az orvosok felismerték a mérgezést. Pipin király három gya
núba vett szolgát máglyára vettetett. Berta halála nagy gyászba 
borítá Frank- és Magyarországot. Pipin király az újszülött leányt 
megkereszteltette és elhunyt anyja iránt való szerelmének emlékére, 
második Berta nevet adta neki, ez lőn később anyja Orlando-nak. 

Eddig a királyleány regéje. Rolandra nézve az idézett 
Reali [ugyanazon k. 52. 53. fej.] a következő mesét közli: 

Volt a császárnak — t. i. Nagy Károlynak — egy nővére, 
Berta, kit Milone d'Anglante, Buovo d'Antona —• Margit magyar 
királyleány férjének [lásd itt a 3-ik lapon] — unokája hevesen 
megszeretett. Berta e szenvedélyt hasonló hévvel viszonozta. A lovag 
azonban szegény vala, ennélfogva szerelmöket a császár bátyja 
ellenezte. Történt, hogy Berta szíve hajlamának gyümölcsét nem 
titkolhatá. Ez a császárt felbőszítette s Milone lovagot börtönbe 
vettette, Bertát pedig egy torony fenekére záratta, hol mindkettejök 
számára lassú halál volt kimérve. Hasztalan veté magát közbe 
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Namo herczeg, ki, midőn meggyőződött volna közbenjárása siker
telen volta felől, egy éjjel a szerelmeseket kiszabadítá, saját várába 
vezeté, és ott tanúk, jegyzők, bírák jelenlétében a törvény rendje 
szerint a házasságot egy házilag foganatosította. Ez a császár 
tudomására esvén, a lovagot száműzte, az új házasokat pedig a 
pápa által kiközösíttette. Ezek aztán sok viszontagság után 
Rómába menekültek, hol mindenökből kifogyva, rongyos koldusok
ként Sutriba vonultak. Itt egy barlangban ütötték fel szegényes 
tanyájukat, hol Berta nem sokára egy fiúgyermeket szült, ki szü
letése órájában már oly erős vala, hogy épen haza érkező atyja 
elé saját erejéből hengeredett. Ez felemelte a fiút, visszavitte 
anyjához, és ez esemény emlékére, mert hengeredni = rőtökre, 
rövidítve pedig rolare, Rolandnak nevezte, [Li Reali, m. f. i. 460. 
lap.] Öt évig tartózkodott a család Sutri-ban, midőn Milone meg
unta az alamizsna sanyarú kenyerét s fiát anyja szeretetébe 
ajánlva, szerencsét próbálni eltávozott, Calabrián keresztül Afrikába. 
Itt Agolante király szolgálatába állott, végzett sok hősies dolgot, 
végre Perzsiába vetődött és Indiában a történet színpadjáról 
eltűnt. 

Ezalatt Roland anyja gondozása alatt erőben, bátorságban 
és lélekben növekedett; játszótársainak, a sutri-i gyermekeknek ő 
volt hőse és vezére, s ezek annyira megszerették, hogy megtakarí
tott filléreikből, rongyokkal fedett gyermek-vezéröknek vörös és 
fehér posztóból készült ruhát vásároltak. Roland ezt később jel
vényképen czímerébe fel is vette, sőt büszke volt reá. 

Nagy Károly császár Rómában történt megkoronáztatása 
után, néhány napot Sutriban töltvén, ősi szokás szerént fejedelmi 
asztaláról minden maradék húst a szegények közt osztatott szét. 
Roland is megjelent a lakomára, de nem elégedett meg, hogy 
neki osztalékot adjanak, hanem merészen lép az étterembe, elemel 
egy tálat az asztalról és anyjának viszi. Ezt másnap is ismétli, 
mire a császár, ki a fiút szemügyre vette, hogy megriaszsza a 
gyereket, erősen köszörülte torkát. A kis Roland azonban nem 
ijed meg, bátran szemébe néz, meghúzza szakállát kérdezvén: 
»mi bajod?« A császárnak megtetszett a fiú, hagyta menni, és 
eszébe jutott egy előző éj álomlátása, mit intelemnek is tartott, a 
fiúra nézve sejtelmekkel tölt el, megbízta tehát Namo herczeget, 
hogy a távozó fiút titkon nyomon kövesse, kutassa ki tartózko
dását és kilétét. Itt azután naiv egyszerűségével szivreható tragi-
kai anagnorizis következik, mely a mese szerzőjének bizonynyal 
becsületére válik. Namo és társai felfedezik Berta rejtekét s fiával 
a császár elé vezetik, ez könyezve borul húga nyakába, megbo
csát neki, Anglante törvényes nejének elismeri, Rolandot fiának 
fogadja, Anglante grófjává nevezi, birtokokkal megajándékozza. 
Ez időtől Roland lőn a császár trónjának legerősebb oszlopa, 
s a keresztyén hadak legvitézebb lovagja. [Reali, m. f. i. 
474. lap.] 

lu-
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Azt véljük, elég ennyi, hogy lássuk mi befolyással bírt eleink 
állami és nemzeti élete a déli és nyugoti népek akkori költészetére,, 
és most czélunkhoz képest tapogatózzunk, mi réven jutott a 
magyarság ide, aztán következtessünk, 

III. 

Történelmi és mondai összefüggés. 

Mielőtt feladatunk megoldását kísérletbe vennők, egy irodalom
történeti tünetre térünk, hogy azt habár érintőleg, az előttünk fekvő 
anyaggal való tárgyi szoros összefüggésénél fogva szóvá tegyük. 

Már korábban sejtettük, hogy a karolingi mondakör hősköl
teménye a »Chanson de Roland« az olasz »Reali di Francia« regéivel 
sokban azonos,,s hogy ez kétségtelenül tárgyi közös forrásra utal. 

Reánk nézve kiválóan érdekes, hogy mindkét költemény 
a magyarokkal is foglalkozik mint a szaraczénok szövetségeivel 
és nagy Károly ellenségeivel, eltér azonban a »Reali« abban, hogy 
benne a magyarok Károly hűbéresei, barátai, sőt királyuk a frankok 
királyának ipa. A franczia Chanson továbbá, éppen ügy mint a 
Reali, pogány szaraczénoknak tartja őket, de eltérnek egymástól, 
hogy a frank rege a magyarokat Spanyolországban is szerepelteti 
mint Marsile és Baligan segélyhadait, míg erről az olasz Reali mit 
sem tud. Végre eltérnek abban is, hogj' a Reali szélesebb történelmi 
alapon állva a római császárságnak azon időszakából indul ki, 
midőn a keresztyénség győzelmét ünnepli, míg a Chanson a karolingi 
mondák egy hősének, Rolandnak episodszeru történetét énekli meg, 
és így inkább hősköltemény, a Reali ellenben regegyűjtemény. 
Mindazonáltal bármint nivelláljuk a két könyv tartalmát, forrásuk 
közössége a Turpinus krónika, melynek keletkezési ideje nem 
határozható ugyan meg, de az, hogy Turpinus írta volna, felette 
kétes. [Sismondi, De la littérature du Midi de' L'Europe. Paris. 
1819. I. 291.| 

De lássuk hát a Roland-éneknek a magyarokra vonatkozó 
részleteit. A IV-ik ének 63-dik versszakában, midőn Nagy Károly 
Rolandnak Roncisvalle-i halálát megboszulandó a szaraczén Marsile 
király ellen Spanyolországban csatarendjét felállítja, a pogány sem 
késik, s a költő imígy írja le hadsorait: 

»On établit ensuite dix Légions: la premiere est de Caréliens, 
race ignorante [ils sönt venus en traversant Val-Fleuri]; l'autre est 
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de Turcs, la troisiéme de Perses, la quatriéme de Perses et de 
Pinceneis, la cinquiéme de Solteras etd'Avares«. Tehát itt "vannak 
már az avarok, kikről a történelem azt jegyzi fel, hogy 560. évben 
jelentek meg a világ színpadján. 

A következő 64-ik versszakban pedig a hunnok a magya
rokkal együttesen jelennek meg mint a szaraczénok segélyhadai: 

»L'Emir forme dix légions: la premiere est de Géants de 
Maupréis, l'autre est de Huns, la troisieme de Hongrois« [Chanson 
de Roland. Edit. Auteurs célébres, Paris. Emile Colin. Imprimerie de 
Lagny. Évszám nélkül] Holott a hunnok 375. évben, mi magyarok 
ellenben Kr. u. 889. évben jelentünk meg a mai hazában. [Katona, 
Hist. Prag. Hung. Budae. 1872. p. I. 25.] 

Az anachronismus félreismerhetlen itt úgy mint a Reali 
regéiben, s ez arra vall: hogy a regeköltők a történelmi események 
előadásában vegyítették a múltat a jelennel, az igazat a valótlannal, 
a rég történteket átvitték, átruházták más személyekre, mint az 
minden mondakörben és népköltészetben máig megesik. 

Ez előzményekből következik, hogy a Chanson a Reali regéit 
jóval megelőzi. Nézzük e kérdést közelebbről. 

A Chanson legrégibb kézirata, melyet az oxfordi Bodlein-féle 
könyvtár őriz, állítólag a hastingsi csata [1066.] előtt készült, 
ez világos azon körülménynél fogva, hogy e csatában Hódító Vilmos 
harczosait a Rolandénekkel lelkesítette egy Jongleur. [Willer L, a 
Rolandénekről. 1887. 3. 4. 1.] Ámde az ének, mint láttuk, ismeri 
a magyarokat, ezek pedig, habár a különböző számításokat is 
figyelembe vennők, 896 — 97. évek közt a mai magyar földön tele
pedve voltak. [Katona, m. f. i. 59. 65. 66. lpk.] 

Fogadjuk el Katona időszámítását, s ha ez után indulunk, 
kitűnik, hogy a hastingsi csata éve 1066., és a magyaroknak 
Európában való megjelenése közt 177 év időköz fekszik, miből folyik: 
hogy a Chanson már megírása előtt e százhetvenhét évvel koráb
ban élt a dalnokok ajkain, vagy legalább is azon időben keletkezett, 
midőn a magyarok államukat elfoglalták és Európában olasz, bajor, 
német- és francziaországi betöréseik révén ismertekké váltak. Erős
ségűi szolgál erre ama körülmény, hogy a Chanson mindenütt 
pogányoknak ismeri. 

Innen indulva a Reali regekönyv keletkezési ideje is megszab
ható. E regekönyv a magyarokat szinte szaraczén pogányoknak 
mutatja be, később azonban megtérésük történetét elmesélve már 
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keresztyénekül állítja elő egy áltatok elfoglalt, hűbérben bírt s 
világosan »Ungaria«-nak nevezett országban. Ez arra mutat, hogy 
a regekönyv, mely csak a XII-ik században foglaltatott írásba, 
Géjza fejedelem, legíölebb Sz. István király idejében keletkezett. 

Tekintve tehát, hogy a magyarok fellépése mindkét költői 
munkára határozottan befolyt, mely befolyást eleinknek külföldi 
kalandozásaik szerezték meg, ha ezek lefolyását átvizsgáljuk, sok 
minden a regékben előforduló megfejthető, sőt történelmi megvilá
gítást nyer. 

Kíséreljük meg röviden, tárgyunkhoz nézve átforgatni törté
nelmünk lapjait s a külföldi kútfőkkel egybevetni. 

Eleink a mai hazában való letelepedésük közben legelébb a 
szomszéd nyugatot látogatták meg. A bajorok ez időben a Marahán 
szlávokkal állottak szemközt, kik részint Arnulf császár hadaitól, 
részint a magyaroktól szorongatva cselhez fogtak s a magyarok
kal egyesülvén, Arnulf tartományait Pannóniában felprédálták, s 
hogy szabaduljanak szövetségeseiktől, ezek figyelmét Itáliára irá
nyozták, sőt nekik az utat oda megnyitni segítettek. A magyarok, 
vágytól égve a magasztalt Itáliába jutni, oda első ízben 899-ben 
törtek be. [Katona, m. f. i. 55. 1.] 

Második betörésük 900-ik évre esik, midőn felső Olaszország 
I. Rerengárt uralta. E betörés arról nevezetes, hogy a had
járat elején kedvezőtlen sorsuk a Brenta folyóig visszavonulni 
kényszerítette, hol megszorulva békét kértek Berengártól. Ezt 
azonban előnyei elvakították s a magyarok szorultságát hasznára 
akarta fordítani. »Rossz politikusnak és vezérnek bizonyult Beren-
gár — írja az olasz krónikás — mert a helyett, hogy n3'ert elő
nyeit és hírnevét megőrizendő a szorult ellenséges hadak kérését 
teljesítené, mindent megtagadott tőlük, azok pedig helyzetük tart-
hátlanságát felismerve, szorultságukban nagy elkeseredettséggel 
fogadták el a csatát, Berengár hadait szétverték, őt magát futásra 
kényszerítették, Lombardiát pedig akadály nélkül rabolva mindenütt 
elözönlötték.« [C. Denina^ delié Rivoluzioni d'Italia. Firenze. 1858. 
II, 228.] Az olasz hadak és nép annyira megrémültek, hogy be 
sem várták a magyarokat (s'enza ch'Italiani osassero da quell'ora 
innanzi mostrar loro faccia; tanto erano sbigottiti ed avviliti da 
successo di quella prima giornata.) Eléggé mély benyomást hagy
tak tehát eleink hátra az olaszok kedélyében. Fessler szerént 
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húszezer olasz maradt a csatatéren. Ez alkalommal fosztották ki 
a gazdag nonantolai kolostort s elfogták Luitprandot vercelli-i 
püspököt kincseivel együtt. [Fessler. J. A., die Geschichten der 
Ungern. Leipzig. 1815. I, 269.] 

Harmadízben 903-ik évben Durzsak és Bugát vezetése alatt 
látogattak Itáliába, Berengárt egyetlen csatában tönkre verték, 
Velenczét pedig állatbőrből készült csolnakokon támadták meg, 
mely kisérletük azonban kudarczot vallott, ekkor ismét a száraz
föld ellen fordultak, Berengárt erősen megsarczolták és zsákmány
nyal jól megrakodva hazájokba tértek. [Fessler, m. f. i. I, 270. 271.] 

Negyedízben már Berengár király hívta be őket Itáliába, kit 
alattvalói gyűlöltek, s ellene összeesküdtek, a trónra pedig Rudolfot, 
Burgundia fejedelmét hívták meg. Berengár a magyarokat fegyver-
társakul hívta meg [Katona, m. f. i. 75. L] s ezek Durzsak és 
Tosu vezérsége alatt bevonulván [Fessler, m. f. i. 278.] az össze
esküvők hadait hirtelen megtámadva szétverték. A "vert had alig 
tudott menekülni. Albert őrgróf is csak úgy szabadult meg, hogy 
szolgaruhába öltözve megszökött, harczosait pedig részint levág
ták, részint fogságba hurczolták. így került kezükre Gilbert gróf, 
kit félmeztelen vasba verve adtak át Berengárnak, ezt pedig meg
szállta a kegyelem és szabadon bocsátotta. Gilbert ezt azzal 
hálálta meg, hogy a burgundi király seregének élére állott s később 
Berengárt Veronába szorította s az összeesküvők által meggyil
koltatta. 

Katona ezen hadjáratot Luitprand után 914-re teszi Pa via 
feldúlásával együtt. Azonban Denina és Fessler összevetéséből 
kiderül, hogy Páviát 924-ben támadták meg. [Denina, m. f. i. 
287. 239, Fessler, m. f. i. 278, 279.] Berengár meggyilkolása is 
ez évre esik. 

OtÖdízben Fessler szerint is [m. f. i. 279.] 924-ben törtek 
Itáliára, hogy Berengár halálát megboszulják. Zoltán fejedelem 
alatt elözönlék felső Olaszországot és fővárosát, Páviá-t ostrom alá 
fogták. Pávia lakosai gőgjükben nem akarták magukat feladni, 
de rosszul védekeztek s így rohammal esett el. A várost feléget
ték, kirabolták, lakóit kard élére hányták, csak kétszázan szaba
dultak meg, hét véka ezüst árán. [Katona, m. f. i. 76. 1.] Mura
tori is ez idő táján említi Pávia ostromát. »Sul principio del Secolo 
medesimo, e ne' susseguenti anni, provö la misera Itália iníiniti guai 
per le incursioni di un' altra Nazione... de gli Ungri, o Unni, 
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gente Tartarica, che avendo collá forza sottomessa la Pannónia, 
e dictole il nome di Ungheria, sul principio del Secolo X. quasi 
ogni anno calavano in Itália. . . Grande e lunga calamitä che fü 
quella... in cui fino la Regal Cittä di Pavia restó de que' terri-
bili masnadieri cangiata col fuveo in un mucchio di pietre.« [Dis-
sertazioni sopra le Antichitá Italiane. Milano 1715. I, 7.] Mély 
benyomást tett az olasz népre bizonynyal Pávia eleste s ez egy 
modenai harczi dalból is kiviláglik, melyet a város falain őrt állók 
énekeltek és melynek szövegét Sismondi, de la Littérature du 
Midi de L'Europe. Paris. 1819. I, 29. közli. Végső versszakát 
idézzük: 

»Fortis Juventus, virtus audax bellica, 
Vestra per muros audiantur carmina: 
Et sit in armis alterna vigília, 
Ne fraus hostílis haec invadat moenia; 
Resultet echó comes: eja vigila. 
Per muros eja! dicat echó vigila!« 

Ha ezen dal, mint minden sora mutatja, lelkesíteni szándéko
zik, úgy egy más, melyet Muratori közöl, magán viseli az ijede
lem okozta szorongásból keletkező imádság ismérvét: 

»Confessor Christi, pie Dei famule, 
0 Geminiane, exorando supplica, 
Ut hoc flagellum, quod meremur miseri, 
Coelorum Regis evadamus gratia. 
Nam doctus eras Attiláé temporibus 
Portás pandendo liberare subditos. 
Nunc te rogamus, licet servi pessími, 
Ab Ungerorum nos defendas jaculis. 
Patroni summi exorate jugiter 
Servis puris implorantes Dominum.« 

[Muratori, Dissertazioni m. f. i. 27. lap.] 

Ha e vcrselmények magokon viselik a mély megréműlés szí
nét, úgy egy más esemény, mely az iméntivel áll szoros össze
függésben, megérteti azt mint hatottak a magyarok más, az olasz 
földdel szomszédos népekre. 
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Szétszórván ugyanis az olasz hadakat és feldúlván Páviá-t 
az olaszokkal küzdő burgundi király után nyomultak, az Alpesekbe 
üldözvén őt tartományában, azonban a szűk völgyek torkolatai 
közt ki nem ismervén magukat, viennei gróf Hugó által körűlke-
ríttettek, de vitézül ki is vágták magukat s visszavonultak Itáliába, 
hol a pestis pusztított, ez elől aztán kénytelenek valának haza térni. 

Hatodízben 934-ik évben törtek Itáliára. A magyar hadak 
ez időben három részre oszoltak, az első Bizancz ellen indult, 
a második német Henriktől követelte a hátralékos adót, a har
madik végre Itáliába látogatott. Itt I. Berengárnak meggyilkolása 
után felső Olaszország királyi trónját burgundi Rudolf foglalta el, 
azonban Ermengarda, II. Adalbert toscanai herczegnek szép és 
eszes leánya, ivreai őrgrófné, számítván nagy népszerűségére, 
sógornőjével 111-ik Adalbert toscanai herczeg nejével szövetkezett 
avégből, hogy ennek a provence-i gróffal való első házasságából 
származott fiát Hugót juttassa uralomra. Evégből a magyarok 
által feldúlt Páviába vonult, a várost és falait gyorsan felépítteté 
romjaiból, megerősítteté. Eközben Rudolf seregei Páviát elfoglalan-
dók, a várostól mintegy öt mértföldre táborba szállottak. Ermen
garda asszonyi csellel élt s a könnyen hivő Rudolfot hatalmába 
ejté, vezérei és a megszálló sereg előtt, a magát nem igazolható 
s letartott Rudolfot állhírekkel kompromittálta, mire azok felboszan-
kodva Rudolf ellen, azt cserben hagyták. Az eként kijátszott bur
gundi fejedelem szégyenszemre az Alpeseken túlra, tartományaiba 
menekült. Ermengarda most a milanói érseket Lambertet is meg
nyervén, Lombardia koronáját Hugónak megszerezte. [Denina, m. 
f. i. 239—241.] Ebből végtelen zavarok keletkeztek, Hugónak most 
már nemcsak Rudolffal, hanem más trónkövetelőkkel is meg kel
lett küzdeni, ezen közben érkeztek a magyarok Itáliába s a külön
ben is szorongatott Hugót nagy veszélylyel fenyegették. Ez aztán, 
hogy legalább a betörők részéről biztosítva legyen, nagy pénz 
árán vásárolta meg tőlök a békét, sőt hogy őket az olasz földről 
eltávolítsa, egy spanyolországi hadjáratra is, az arabok ellen fel
bérelte. A magyarok meg is indultak a kirándulásra, azonban 
útjokban homok sivatagokra bukkanván, az egészben cselt véltek 
felismerni, visszafordultak és hazájokba tértek. [Fessler, m. f. i. 
282. 283. L] Katona ezen betörést 937-ik év utánra teszi. [m. f. 
i. 85. 1.]. 

Különös figyelmet érdemel a magyarok ezen kalandja, mint 
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nyoma azon összefüggésnek, mely a történelem és a monda közt 
fennáll, nemcsak a Reali-ra, hanem a Chanson de Rolandra nézve 
is. A történelmi adat tény, a monda azonban tévesen zavarta és 
kuszálta össze az igazat a valótlannal, a multat az aligmulttal, 
a képzelet pedig költészet játékává tette. így csúszhatott mindkét 
regébe a magyaroknak mint szaraczénoknak az arabok és Nagy 
Károly császár között folyt harczokban való szereplése, annyi
val inkább, mert, mint később látni fogjuk, ennek történelmi alapja 
is van. 

Ha az araboknak Itáliába és Spanyolországba történt betö
réseit vizsgáljuk, eredményűi mutatkozik, hogy Itáliát a IX-dik 
század elején 825. vagy 827-ik évben látogatták meg, míg Spanyol
országot a trónkövetelők zavargásai már 711 -ik évben nyitották 
meg számukra. Innen kezdve gyors egymásutánban elfoglalták 
Cordovát, Carmonat, Sevillát, Toledót. 713-ban Murciát, 714-ben 
ben Elvira, Granada és Murcia jutott kezeikre, 715-ben már egész 
Lusitania az oczeánig uralmuk alá került. Ekkor kezdték meg 
betöréseiket 718-ban Narbonne-ba s Toulouse-ig hatoltak. 728-ban 
már Francziaország meghódításához fogtak, azonban 732-ben 
Martell Károly által a poitiers-i csatában nagy veszteséggel visz-
szaverettek. E csatában Abd-el-Raman elesett, az arabok pedig 
sátraikat hátrahagyva, az éj sötétének fedezete alatt megszöktek. 

A képzelődés nagyítva fogta fel e csatát, az elesett arabok 
számát 375,000-re tevén, Martell Károlyt pedig és vitézeinek véghez 
vitt dolgait csodákká minősíté a nép hiedelme, mindezt azután 
a későbbi kor hagyománj'ai, mondái Nagy Károlyra és hős lovag
jaira vitte át. A hagyományokból kiinduló népregéknek elég volt 
a két király nevének azonossága, hogy Nagy Károly viselt dol
gainak benyomása alatt a chronologia elmosódjék, s a népköltők 
a korábbi idők hős tetteit a császáréival azonosítsák. Ha Nagy 
Károly vívta volna a 732-ik évi csatákat, úgy a Roncisvalle-i 
csata idején 90 év körűi valónak kellett volna lennie, s 814-ben 
történt halálával 100 éven fölül kellett volna számítania. Ezt a 
nagy időközt erősen érezték is a mondagyártók, hisz úgy írják le, 
mintha 200 éves lett volna. A Chanson III. énekében XL. v. példa: 

»Marsile lui dit: Ganelon, tenez pour vrai que je suis disposé 
ä vous aimer beaucoup. Je veux vous entendre parier de Charle-
magne: il est si vieux!... Si je ne me trompe, il a deux cents 
ans passe.« 
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Ismét alább a XLI. versszakban: Le pai'en dií: Jc ne peux 
assez admirer ce Chatiemagne qui est vieux et chenu. Si je ne me 
trompe, il a deux Cents ans et davantage [1. m. f. i.]. 

A mondák így nyújtották meg Nagy Károly élete éveit, hogy 
mind az, mit személyére ráruháztak, ez évek időközébe férjen, de 
az is bizonyos, hogy a merovingi ház királyainak történetét össze
kuszálták Nagy Károlyéval, nyilván azon okból, hogy a merovin-
gek hős tettei átvitetvén a császárra, ennek nagysága annál job
ban kitűnjék, és ebben a krónikások sem engednek sokat a köl
tőknek, p. o. Turpinus krónikájában Nagy Károly erkölcsi és 
fizikai nagysága csodás és valószinűtlenűl rikítóan festetik, sőt 
kimondhatjuk, hogy N. Károly az arabokkal uralkodása kezdetéig 
nem is találkozott, mert ezek 737-ben Lyonnál, majd 740-ben 
Provence-ban Martell Károly által visszaveretvén, békén hagyták 
Francziaországot Pipinnek uralkodásáig, 759-ik évig, midőn Nar-
bonne-t újra megtámadván, Pipin által az országból végkép 
kiűzettek. 

769-től 813-ig 12 háborúja volt Károlynak az arabokkal, 
melyek közül hetet spanyol földön, ötöt pedig Olaszországban 
vívott ellenük. A Roland-énekkel egybefüggő harczok és Saragossa 
ostroma 809-ik év utánra esik, midőn az arabok, t. i. már 799-ben, 
a baleari szigeteket is megtámadván, 809-ben Corsikát és Sardiniát 
elfoglalták, sőt a liguriai partokon is megjelentek. 

A saragossai emir Nagy Károlytól segítséget kért Abd-el 
Raman ellen, ki magát a bagdadi kalifától függetlenítette. A csá
szár kapott az alkalmon az arabok ügyébe avatkozhatni, hogy 
e réven őket Európából kiűzhesse. Két sereggel kelt át a pyrenei 
havasokon és Pampelonát bevette, Saragossát pedig, melyet Abd-el-
Malek Omár védett, megszállotta. Eközben háta megett a szászok 
fellázadtak, mi őt a győzelemben meggátolta, sőt seregét a visz-
szavonulás alkalmával Lupus-nak Vaifro fiának közbejött árulása 
majd tönkretette. E Lupus volt az, ki, hogy a frankoknak vissza
vonulását elzárja, baskokat, asturokat és szaraczénokat a navar-
rai szorosok fölé lesbe állított. A természet ezen erődítményei 
pedig oly veszélyesek, hogy támadás esetén a védelem lehetetlenné 
válik? s a szorosok mélyében emberre és lóra egyaránt biztos 
halál vár. Nagy Károly hátvéde ezt itt az árulók támadása folytán 
meg is találta. Ez a költői tragikumnak történelmi háttere, midőn 
t. i. a monda szerint Károly serege »iszonyú rézkigyóként« fel-
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vonult volna a szorosokban, a lesben álló pogányok rárohannak 
hátvédjére, podgyászait elrabolják s Károly legvitézebb daliáit, 
köztük Rolandot, Bretagne grófját leöldösik. A történelem Rolandot 
egyedül e helyen említi, míg Turpinus krónikájának regéje e küz
delmet égig magasztalja. Nagy Károly a történelem és a rege 
szerént is visszafordul, a lesből támadó baskokat és arabokat 
szétveri, Lupus herczeget elfogja és felakasztatja. Nagy Károly 
életének ez epizódjából került ki a Roland-ének, megtartva a tör
ténelmet hátterűi, de az eseményeket rendetlenül felhalmozva, a 
korábbi időkből átszármaztatva, költőileg díszítve, festve. Csak a 
neveket kell a történelemben megváltoztatnunk s előttünk fog 
feküdni az ének váza. Omár helyett például Marsile, Lupus helyett 
pedig Ganelon értendő s így tovább. 

A magyaroknak az arabokkal való érintkezései világosabbá 
lesznek, ha 937-ben megújított itáliai betörésüket itt számba 
veszszük. Az ez évi betörés, történetírók tanúsága szerént is [Katona 
m. f. i. 83. 1.] hihetetlen kalandokkal teljes időszakot képez, s alig 
birna hitelességgel, ha azt a Katona által idézett hazai és külföldi 
irók is nem bizonyítanák. Bekalandozták ugyanis Bajor- és Német
országot, Frankhont, Burgundiát, tűzzel-vassal pusztítva mindenütt, 
végre Itáliába vonultak [1. Béla kir. névtelen jegyz. 56. fej.]. Ezen 
hadjáratból két sereg vezérével együtt szerencsésen érkezett vissza 
hazájába, a harmadik Szabolch vezérlete alatt — mint Katona 
ostiai Leo után írja — Olaszországot legdélibb vidékéig beszágul
dottá, miközben Capua, Benevent, Sarno és Nola városokat fel
prédálták, majd Liburniába ütve visszatértek Capuába, itt 12 napig 
pihentek. Ez idő alatt számos olaszt ejtettek fogságba, különösen 
Monte Casino területéről. Eként zsákmánynyal megrakodva a 
Marsok földjét kezdték prédálni, ezek azonban a peligni-ekkel 
egyesülten tőrbe csalták őket, irgalom nélkül lemészárolták nagy 
részöket, a zsákmányt elragadták tőlök,, s a megmaradtakat szét
szórták. [Katona m. f. i. 84. 85. 1.] Fessler e szomorú kimenetel 
felől nem emlékezik meg [m. f. i. 286. 287. 1.]. Anonymusunk 
pedig mint jól végzett dologról szól, azon hozzáadással, hogy 
ezen délre elcsavargóktól elvált magyar sereg Lombardiából haza
tértében Ottó császár által megtámadtatván, ennek egy híres 
emberét [virum nominatissimum] megölte, s hadait futásba verve 
hazájába visszatért. [Anonym. B. R. Not. LVI. c. Script. Rer. Hung. 
Joan. Georg. Schvvandtner. Budae. 1765. í, 58. 59.] 
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Ezen magyar kaland összefügg az araboknak Konrád pro-
vence-i herceg alatti 937-ben történt betörésével, midőn a magyarok 
Konrád és Berengár küzdelmeiben szerepeltek, sőt az arabokkal 
összetűztek. [Cantü C. VIII. köt. 36. 1.] 

Már Nagy Károly idejében belátogattak olasz földre az arabok, 
ez idő szerént azonban nem egyedül a spanyolországiak, hanem 
az afrikaiak is maguk kezére, amazoktól függetlenül intézték rabló 
kalandjaikat, s az így általok sanyargatott Itália téréin, az ezt 
átnyargaló magyarokkal 934. és 937. években találkoztak. 

Erre vall az olasz történetíró amaz állítása, hogy az arabok 
a kalandorokat magukhoz csalogatták s velük egyesülten prédáltak, 
sőt Cantü nem is képzeli másként az arabok oly messzeható 
betöréseit, minthogy a »kaland és zsákmánysovárszlávok — nyilván 
a magyarokat érti ez alatt — hozzájok csatlakoztak, mert Afrika 
népe egyedül alig szolgáltatott volna annyi emberanyagot, mennyit 
e rabló hadjáratok felmutattak«. 

Minden valószínűség szerint így történhetett, sőt már Pávia 
ostroma és feldűlása után látjuk, hogy az arabok ellen indulnak, 
igen valószínű tehát, hogy még Genua kirablásában is résztvettek 
közösen az arabokkal. 

A 937-iki arab betörés is Itáliában találja a magyarokat, s mint 
Cantü [VIII. k. 36. 1.] irja egymást kölcsönösen rongálták. 

A költeményekben előforduló arab, magyar solidaritás tehát 
e történelmi eseményekre vezethető vissza. 

Nyolczad ízben 947-ik évben Taksony uralkodásának első 
évében, midőn Lombardiában Hugónak fia Lothár II-ik Berengárral 
versengett a trónért, mint a magyarok által alkalmasnak vélt időben, 
törtek Olaszországra. [Katona, m. f. i. 93. L] Berengárt e közbejött 
véletlen feszélyezte a Lothár elleni hadmüveletekben, ahelyett tehát 
hogy a magyarok ellen fordulna, a templomok, zárdák és különféle 
nyilvános alapokból kizsarolt ezüstön megvásárolta tőlök a békét. 
Ezek megelégelvén a sarczot, az Alpeseken keresztül Aquitániába 
látogattak, itt töltötték az egész nyarat, és őszszel Itáliában, tehát 
kilenczed ízben, jelentek meg ismét, honnan nyugodtan tértek vissza 
hazájokba. [Katona, m. f. i. 94. l.j Az elébbi, tehát nyolczadik 
betörést Fessler [m. f. i. 239.1.] csak rövidesen, az olasz írók ellenben 
nem is említik. 

A tizedik és utolsó betörésük 954-ik évre esik, midőn Karintián 
keresztül Németországba, innen Frankhonba, Belgiumba látogattak, 
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és sok viszontagságok után, az ellenséges tartományok hadaitól 
tartva, jobbnak vélték nem azon utón, melyen jöttek, hanem az 
általok jól ismert, biztosabb Itálián keresztül hazájokba térni. 
[Katona, m. f. i. 97. 1. Fessler, m. f. i. 290. l.j Eleink tehát ez idő 
szerént már annyira otthonosak voltak Itáliában, hogy minden 
körülmény közt biztos országútnak tekintették. 

Az ezt követő idő már a keresztyénség terjedéséé és rendezett 
államviszonyok megteremtéséé. 

Ha már most a 899-től 954-ig tartó kalandos időkre, tehát 
65 évre tekintünk vissza, nemcsak azt kell tapasztalnunk, hogy 
eleink Itáliában majdnem otthon érezték magukat, hanem hogy 
itt majd mint ellenség, majd meg jó barát és szövetségesekként 
szerepeltek, és így igen természetes, hogy Itália népeinek életére 
befolyván, annak emlékében mélyen benyomott nyomokat hagytak 
hátra, melyek révén a népmondák, mesék' világába jutottak, és e 
behatás fentartatott még a későbbi időkben is, jelesül az Árpádház 
királyain keresztül az Anjouk koráig, sőt ezentúl. 

A mi már most az arabokkal, szaraczénokkal való közössé
güket s mondaszerű szerepléseiket, azokkal való felcserélésüket illeti, 
annyi bizonyos, hogy a 934. és 937-ik évi betöréseik érintkezésbe 
hozták őket az arabokkal, de semmi esetre sem korábban, legke-
vesbbé pedig Nagy Károly korában, valamint tény az is, hogy 
Itáliának parti részeit az arabokkal együttesen pusztították. 

Innen kerültek ők elő a mondákban mint szaraczénok és az 
arabok szövetségesei. A nép és regeírói nem történetírók, hanem 
a hagyományok átvevői, fentartói, mely hagyományok i vadékokon 
át homályosakká válnak, sőt eredetiségökből ki is forgattatnak, 
de ezekből tákolják aztán Össze a mondákat, regéket, hőskölte
ményeket, románczokat; hogy itt a kronológia nem bír becscsel, 
s a történelmi igazság csak háttér marad, de hogy a poetai 
szabadosság és képzelő erő mégis bír történelmi alappal, az egy 
tekintetre világos, 

így származtak a Chanson és Reali anakronismusai, regéi, 
de mindenesetre mint kétségtelen jelei amai benyomásoknak, melye
ket nemcsak Nagy Károly vitézsége, s az idejebeli hunnok, avarok, 
hanem később az ezektől lakott tartományból felvonuló magyarok 
is hátrahagytak. Ez úton kerültek Nagy Károly és az őt előző 
és követő idők zavaros hagyományokként, a folytonos olaszországi 
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érintkezés, hadjáratok következtében az olasz mondákba, regékbe, 
jelesül a Reali meséibe. 

Hogy ezen regekönyvben a magyar befolyás határozottabban 
lép elő, annak oka a két népnek egymással való közvetlenebb 
szomszédsága, mi a hunnok felől is áll, kiket az idegenek a 
magyarokkal azonosítottak. Ez magyarázata, hogy a regekönyv 
I, 10. fej. Lombardiában látja Artila királyt, mint ladrone tiranno-t, 
ki Milanóban székel, Constantin császár hűbérese, s egész felső 
Olaszországot pusztítva lakatlanná teszi, ki pogány volt, s kit Fiovo 
az oriflamm segélyével győz le s a keresztyénségre kényszeríti. 
A Reali 12. fej. már ismeri Magyarországot, mint pogányok lakta 
földet, sőt szaraczénoknak nézi lakóit »In tutte le altre provincie 
erano Saraceni: Spagna, Francia, Borgogna, Germania, Lamagna, 
Boemia, Ungaria.« A IV-ik könyv 15. fej. pedig Lengyelországot 
akarja ismerni, holott Constantin idejében még mint fóldirási fogalom 
se létezett. 

Való ugyan, hogy a magyarok az olasz és német krónikások 
által, jelesül a vezérek korából, a hunnokkal identifikáltatnak. Hazai 
iróink közül például Thuróczy is mythosszerű mesékkel duggatott 
krónikájában. [Cronica Hungarorum. Script. Rer. Hung. Ed. 1. G. 
Schwandtneri. Tirnaviae. 1765. I. 65. s köv. l.J Hunnoknak vallja 
és vérszerinti rokonsággal azoktól származtatja a magyarokat. 
E felfogás késő korig tartotta fenn magát nemcsak a népeknél, 
hanem tudományos irodalmukban is. Macchiavelli a tiszta fejű s 
nagyon is józan író sincs különben velők. »Questi accidenti dettero 
animo agli Unni, che sí trovavano in Pannónia, di assaltare l'Italia, 
e venuti alle mani con Berengario, furono forzati, tornarsi in 
Pannónia ovvero Ungheria.«. [Storie Fiorentine. Tutte le Opere. 
Firenze. 1833. 6. 1.] Ha még a nagytudományű flórenczi államférfiú 
is ennyire tud földiratilag, etnográfiailag és történelmileg tévedni, 
mi csoda ha kora idők krónikásai is botlottak, s az ezek nyomán 
induló nép és költői a mintegy 400 év előtt őseiktől öröklött hunn 
mesék élénk benyomása alatt, az egykori hunnok földéről benyomuló 
magyarokban is azokat látták, mivel pedig Attila népének csakugyan 
találkozott dolga Galliában, a magyarokat könnyen azonosították 
velők és a később keletkező karolingi mondákban, sőt a Roland 
énekben is a magyarokkal játszatták le a hunnok szerepét, mert 
hogy a Chanson harmadik énekének 444k versszakában a hun 
traditio érvényesül az világos. 
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Van tehát a román népek mondáinak a magyarokra való, 
vonatkozásaiban történeti alapja, mit azonban a kora századokból 
származott népmesék, hagyományok eltorzítottak, s a történelmi 
összefüggést bennök annyira megzavarták, hogy csak végtelen 
faradsággal lehet az igazságot, kisérletképen is, a sok meseszerű 
limlom közül kiválogatni. Meglehet eltaláltam az oda vezető utat, 
ha igen, a további kutatásokat megkönnyíteni. 

Rényi Rezső. 




