
rodalomtörténeti Közlemények 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 

Vizkelety András: Béla hercegnek, IV. Béla király fiának menyegzője 
Szilágyi Márton: Az Uránia egyik közleményének forrása 
Kádár Judit: Az ember tragédiája, Byron /Cá/nja és a Madách-filológia 
Izilasi László: Sejtések (A Jókai-szakirodalom ellenőrizhető kijelentéseinek latens 

paradigmája) 
* 

Kisebb közlemények 
3ene Sándor: A Zrínyi testvérek az Ismeretlenek Akadémiáján (Velencei karnevál) 
akner Lajos: Valóságfogalom, regény és művészetszemlélet összefüggése Tamási Áronnál 

* 

Adattár 
Enyedi Sándor: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság történetéből (1798-1801) 

* 

Vita 
Odorics Ferenc: Fogalma(m) sincs...! (Alföldy Jenő: Irodalmi fogalomtár A-Z. Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1992) 
* 

Textológia 
Gergye László: Kazinczy verseinek készülő kritikai kiadásáról 

«'___!_ 



I R O D A L O M T Ö R T É N E T I K Ö Z L E M É N Y E K 
1993. XCVIL évfolyam 5-6. szám 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG 

Kőszeghy Péter 
felelős szerkesztő 

Bíró Ferenc 
Dávidházi Péter 
Horváth Iván 
Kulcsár Péter 
Tarnai Andor 
Tverdota György 
Veres András 

Kádár Judit 
a Szemle rovat szerkesztője, 
technikai szerkesztő 

SZERKESZTŐSÉG 
1118 Budapest 
Ménesi ú t 11-13. 

Vizkelety András: Béla hercegnek, IV. Béla király fiának me
nyegzője 571 

#Szilágyi Márton: Az Uránia egyik közleményének forrása 585 
•> Kádár Judit: Az ember tragédiája, Byron Káinja és a Madách-

filológia 600 
Szilasi László: Sejtések (A Jókai-szakirodalom ellenőrizhető 

kijelentéseinek latens paradigmája) 621 

Kisebb közlemények 
Bene Sándor: A Zrínyi testvérek az Ismeretlenek Akadémiá

ján (Velencei karnevál) 650 
Lakner Lajos: Valóságfogalom, regény és művészetszemlélet 

összefüggése Tamási Áronnál 669 

Adattár 
Enyedi Sándor: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság 

történetéből (1798-1801) 679 

Vita 
Odorics Ferenc: Fogalma(m) sincs...! (Alföldy Jenő: Irodalmi 

fogalomtár A-Z. Budapest, Tankönyvkiadó, 1992) 694 

Textológia 
Gergye László: Kazinczy verseinek készülő kritikai kiadásáról 699 

Szemle 
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945. Szemé

lyi rész 2. köt. L-Zs (Péter László) 707 
Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái (Új sorozat I. és 

VE. kötet) (Németh S. Katalin) 714 
Ungarische Drucke und Hungarica 1480-1720 (Bitskey 

István) 716 
Kovács Sándor Iván: Magyar utazási irodalom. 15-18. szá

zad (Gömöri György) 718 
Komlovszki Tibor: A Balassi-vers karaktere (Ötvös Péter) 721 
Szántó (Arator) István: Confutatio Alcorani (1611) (Bitskey 

István) 728 
A megváltozott hagyomány. Tanulmányok a XVIII. század

ról (Szilágyi Márton) 729 
Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Költemények 3. 1794-

1796 (Kilián István) 735 
Széchenyi István válogatott művei (Szegedy-Maszák Mihály) 737 
Petőfi adattár III. (Ratzky Rita) 740 
Fenyő István: Valóságábrázolás és eszményítés. Irodalom

kritikai gondolkodásunk fejlődése 1830-1842 (Nagy Imre) 742 
Madách Imre kéziratai és levelezése. Katalógus (Csűrös 

Miklós) 746 
Kemény Katalin: Az ember, aki ismerte saját neveit 

(Nyusztay Iván) 747 
Koncsol László: Ütemező (Széles Klára) 748 
Lymbus. Művelődéstörténeti tár II—III. (Szabó András) 749 

Krónika 
Borsa Gedeon hetvenéves (P. Vásárhelyi Judit) 
Lukácsy Sándor hetvenéves (Szörényi László) 

751 
751 



VIZKELETY ANDRÁS 

BÉLA HERCEGNEK, IV. BÉLA KIRÁLY FIÁNAK MENYEGZŐJE 

Ismeretes és sajnálatos, hogy a középkor virágkorának világi témájú magyar 
nyelvű irodalmi emlékei nem maradtak fenn. Ez a fajta irodalom ebben az 
időszakban Európa-szerte az udvari-lovagi irodalmat jelentette. A meg nem lévő 
szövegek vizsgálata helyett talán egyfajta megközelítési módot jelenthet szá
munkra, ha megpróbálunk minden adatot összeszedni az olyan alkalmakról, 
amelyek ennek a laikus irodalomnak életteret jelentettek: a szerzők számára az 
előadás, a közönség számára a recipiálás lehetőségét. Csakhogy az irodalmi 
művek előadásáról a nyugati történeti elbeszélő források sem emlékeznek meg, 
még kevésbé az oklevelek. 

Magukból a fennmaradt irodalmi művekből tudjuk csak meg - amelyek 
azonban a rájuk alapvetően jellemző módon a valóságot a fikcióval vegyítik - , 
hogy e műveket udvari ünnepségek alkalmával adták elő. Lehettek ezek az 
ünnepek a fejedelmi reprezentációnak bel- vagy külpolitikai eseményekhez 
fűződő megnyilvánulásai (szerződéskötés, keresztes hadjárat meghirdetése, béke
kötés, koronázás, fontos méltóságok adományozása), vagy a fejedelem (császár, 
király stb.) személyes életében bekövetkezett, de a személy dignitása által orszá
gos jelentőségűvé vált események (például házasságkötés, lovaggá avatás). 

Ezek az ünnepségek a fejedelmi reprezentáció megnyilvánulását jelentették, a 
hatalomfitogtatáson kívül egy olyan emelkedett életérzés kifejezését (pompakifej
tésben, viselkedésben, jelképes tettekben, szóban), amit leginkább az egyházi 
liturgiához lehetne hasonlítani.1 Az ezekben kifejeződő tartalom valóságigénnyel 
lép fel, tudván azonban, hogy ez a valóság csak egy másik szférában létezik, annak 
a másik szférának valóságát reflektálja a „mi" valóságunkban. A hie et nunc 
mindennapiságának oldaláról nézve tehát egyfajta fikció. A realitás és a fikcionali-
tás világának ez a konvertibilitása nem volt azonban idegen a középkor általános 
gondolkodásmódjától, gondoljunk csak a realizmus és a nominalizmus híveinek 
évszázadokon át folyó ontológiai vitájára. A fejedelmi reprezentációban megjelení
tett metaszféra létrehozásában vállalt tehát szerepet az udvari-lovagi irodalom, 
amely a reprezentáció világát nemcsak kifejezte, hanem a valóságra vissza is 
vetítette.2 

Mindez külön terjedelmes tanulmány, tárgyát képezhetné. Számunkra ez a 
bevezető csak azért volt fontos, hogy megvilágítsa a különös ellentmondás 

1 Vö. Horst WENZEL, Repräsentation und schöner Schein am Hof und in der höfischen Literatur. In 
Höfische Repräsentation. Das Zeremoniell und die Zeichen. Kiad. Horst WENZEL és Hedda RAGOTZKY. 
Tübingen, 1990. 171-193. és Christa ORTMANN - Hedda RAGOTZKY, Minnesang als „Vollzugskunst". Zur 
spezifischen Struktur literarischen Zeremonialhandelns im Kontext höfischer Repräsentation. Uo. 
227-257. 

2 Roger Sherman LOOMIS, Arthurian Influence on Sport and Spectacle. In Arthurian Literature in the 
Middle Ages. Oxford, 1959. 553., skk. Rosmarie MARQUARD, Das höfische Fest im Spiegel der mittelhoch
deutschen Dichtung (1140-1240). Göppingen, 1985. 
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hátterét: egyrészt történeti források tudósítanak az ünnepségek lefolyásáról, de 
nem emlékeznek meg ezek során az irodalom szerepéről; másrészt irodalmi 
művekben gyakran szerepelnek olyan fiktív ünnepségek leírásai, amelyeknek 
keretében irodalmi alkotásokat (lírát, epikát) adnak elő. Elvétve azonban találunk 
az elbeszélő forrásokban olyan tényközléseket, utalásokat, amelyeknek alapján az 
ünnepek lefolyását összekapcsolhatjuk irodalmi művek előadásával. 

I. (Barbarossa) Frigyes német-római császár 1184-ben Mainzban udvari ünne
pet (Hoftag) rendezett. Ezt pünkösd napjára tette, amikor Artus király is - az 
irodalom fiktív világában - hagyományos udvari ünnepséget szokott tartani. 
Frigyes ekkor hatalma tetőpontján állt. 1177-ben kibékült Rómával, előtte külön
békét kötött Velencével, gyöngítve ezáltal a lombard szövetséget. 1180-ban átszer
vezte a birodalom hűbéri struktúráját. 1181-ben leszámolt leghatalmasabb belső 
ellenségével, Oroszlán Heinrichhel. 1183-ban megkötötte a konstanzi békét a lom
bard városokkal. 

A mainzi Artus-pünkösdnek két fontos belpolitikai programpontja volt. Az 
egyik a reálpolitika szférájába tartozott: Balduin hennegaui gróf, Fülöp Ágost 
francia király apósa elnyerte a namur-luxemburgi német birodalmi hűbért s 
ezáltal birodalmi fejedelem (Reichsfürst) lett. A másik fontos esemény az udvari
lovagi életforma metaszférájába tartozott: a császár két fia, Frigyes és Heinrich 
lovaggá avatási szertartását is erre a napra tűzte ki. Heinrich herceget, aki később 
(1191) ezen a néven a VI. német császár lett, mint Minnesängert tartja nyilván az 
irodalomtörténet. 

Fél tucatnyi latin elbeszélő forrás tudósít az ünnepség lefolyásáról.3 Hírt ad róla 
a francia truvére Guiot de Provins is. Kívüle jelen volt még egy francia dalnok, 
Doetes de Troyes, aki a burgundi házból származó Beatrix császárnőnek, feltehe
tőleg az ünnepség alkalmából, dalt is szerzett. Résztvett a Hoftagon mecénása, 
Hermann thüringiai őrgróf kíséretében Heinrich von Veldeke német epikus és 
lírikus is, aki középfelnémet Aeneas-feldolgozásában hosszan emlékezik meg a 
mainzi pünkösdről (pompakifejtés, magas költségek, ajándékozások). Jelentős 
szerep jutott a Hoftag diplomáciai előkészítésében és kivitelezésében Barbarossa 
birodalmi miniszteriálisának Friedrich von Hausennak: ő vezette azt a kíséretet, 
amely Balduint Mainzba hozta. Friedrich von Hausen a német lírában iskolát 
teremtett, ő honosította meg a kanzona-formát és egy sor francia motívumot a 
Minnesangban. Feltételezhető, hogy egyik dalát a mainzi ünnepségek során adta 
elő, sőt az is hogy a költő Barbarossa-fiú is fellépett itt egyik művével.4 

Latin történeti források tudósítanak tehát a Hoftag lefolyásáról, de irodalmi 
művek előadásáról nem szólnak. Történeti és irodalmi forrásokból tudjuk azon
ban, hogy az ünnepségen jelen volt két francia és három német dalnok. A francia 
és német irodalomtörténet-írás több-kevesebb valószínűséggel négy dal előadását 
ehhez az alkalomhoz köti. Megemlítjük még ebben az összefüggésben, hogy 
Hartmann von Aue íwem-regényében részletesen leír egy pünkösdi Artus-ünne-

3 Az ünnep jelentőségéről és a forrásokról Joachim BUMKE, Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft 
im hohen Mittelalter. I. München, 1986. 276-280.; Josef FLECKENSTEIN, Friedrich Barbarossa und das 
Rittertum. Zur Bedeutung der großen Mainzer Hoftage von 1184 und 1188. In Festschrift für Hermann 
Heimpel. II. 1972.1023-1052. Legbővebb leírást adja GISLEBERT DE MONS, Chronicon Hanoniense. 109. fej. 
Kiad. Leon VANDERKINDERE. Brüssel, 1904. A vonatkozó rész német fordítása és elemzése: Arno BORST, 
Lebensformen im Mittelalter. Frankfurt, 1989. 85-88. 

4 Az ünnepség irodalmi vonatkozásairól Karl BERTAU, Deutsche Literatur im europäischen Mittelalter. 
I. München, 1972. 578-583. 
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pet, ahol egy lovagi aventinre-ről szóló tudósítást az egész udvartartás meghall
gat.5 De ez már az irodalom fiktív világába tartozik, és az ilyen példák szaporít
hatok lennének.6 Az irodalom- és művelődéstörténet tehát - úgy tűnik - jogosan 
tételezi fel, hogy irodalmi művek előadása-meghallgatása és az udvari ünnepsé
gek között szoros kapcsolat állt fönn, mindkettő a realitás és a fikcionalitás között 
lebegő, egymást reflektáló életforma reprezentálását szolgálta. 

Volt ennek az életformának még egy olyan megnyilvánulása, ami az udvari 
ünnepségek rituáléjában, a mainzi Hoftagon és Béla királyfi menyegzőjén is 
szerepelt. Ez a lovagi torna volt, amelyet szintén a realitás és a fikcionalitás 
határmesgyéjén helyezhetünk el. 

Duby szerint7 a lovagi torna (a latin forrásokban torneamentum, tornamentum és 
ennek változatai, vagy hastiludium) létrejötte a késő-karoling társadalomban és 
külpolitikában beállt átalakulásokkal függ össze: a belső anarchia és a külső 
háborúk megszűntek, és a harckészség fenntartására időnként egy-egy quasi-há-
borús szituációt kellett létrehozni, ami a tréning lehetőségét biztosította. De hatott 
még ebben az időben az antik lovasjátékok spektákulum-hagyománya is, vala
mint az ugyancsak tréning jellegű felkészülés követelménye a bármikor elkerül
hetetlenné váló, pogánykori hagyományokra visszamenő, istenítélet jellegű bíró
sági vagy perdöntő párbajra. E komponensek közül nekünk a háborús metaszféra 
megteremtése és a spektákulum-jelleg a fontos. Mi magyarok a lovagi torna 
említésekor a páros viadalra gondolunk. Ennek a francia és (a franciából átvett) 
német terminus technicusa a tjost volt. A nyugati források azonban arra utalnak, 
hogy általában a tömeges tornát kultiválták, a tornamentum-on ezt kell értenünk, 
amely valóban quasi-háborús helyzetet teremtett, amelynek során halottakkal, 
sebesültekkel, foglyokkal lehetett számolni. A fentebb említett Balduin 1175-ben 
200 lovast és 1200 gyalogost számláló kontingenssel vonult fel Braine ura ellen. 
Az „ellenség" soraiból quamplures interfecti, multique aquis siibmersi, quidam verő 
capti fuerunt* Fleckenstein ezt nevezi a lovagi torna alapformájának.9 A torna 
végén persze a foglyokat - váltságdíj ellenében - elengedték. A 11. századtól 
uralkodó hadviselési technika következtében a lovas-kontingensek összecsapása 
páros harcban oldódott fel. A győztesé lett a legyőzött lova és fegyverzete, ami a 
lovagi életforma feltételét jelentette. 

Ilyen véres tornák ellen természetesen felemelte szavát az egyház. Valóságos 
egyházi kampány indult e gyakorlat ellen, ami végül a „Corpus Iuris Canonici"-
ban is kodifikálódott (5. könyv, 13.C.1.). E canon szerint az első egyetemes pápai 
tilalom II. Incétől (1130) származott.1" Az egyház ellenkezésének hatására jött létre 
a tornának egy válfaja, amit a francia és német források béhourd-nak, illetve 

5 HARTMANN VON AUE, Iwein. Urtext und Übersetzung. Kiad., ford. Thomas CRAMER. Berlin, 
1981. 3-16. 

6 J. BUMKE, i. m. II. 721-728. 
7 Georges DUBY, Guerriers et paysans, VIIC-XIIC siécle. Premier essor de l'économie européenne. Paris, 

1973. Az egész kérdésnek országok, ül. régiók szerint haladó modern összefoglalása Das ritterliche 
Turnier im Mittelalter. Beiträge zur einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des 
Rittertums. Kiad. Josef FLECKENSTEIN. Göttingen, 1985. Továbbiakban: Das ritterliche Turnier; valamint 
Richard BARKER - Juliét BARKER, Tournaments. Jousts Chivalry and Pageants in the Middle Ages. 
Woobridge, 1989. Továbbiakban: BAKER 

s Josef FLECKENSTEIN, Das Turnier als höfisches Fest im hochmittelalterlichen Deutschland. In Das 
ritterliche Turnier, 233. 

9 Uo. 235. 
10 Sabine KRÜGER, Das kirchliche Turnierverbot im Mittelalter. In Das ritterliche Turnier, 401. 

573 



bűhurt-nak, a latin források olykor gyriim-nak neveznek." Erre főleg akkor került 
sor, amikor a maga liturgiájával az egyház is emelte az ünnep fényét. A tornamen-
tum szokása ezzel még persze nem szűnt meg.12 Buhurt-mk nevezik a források az 
olyan lovasjátékot, ahol csapatok küzdöttek, de nem páncélba öltözve, és az 
ellenfél életét nem volt szabad veszélyeztetni. Ez a fajta torna nem esett egyházi 
interdictum alá, sőt a templomosok regulája is megengedte mint a tréning és az 
ünneplés egy módját.13 A szó jóformán egyszerre, 1150 körül jelentkezik francia és 
német forrásokban, 'imitation battle' értelemben.14 A század második felében már 
szerepel a francia és német lovagregényekben. Korán és tartósan elterjedt Itáliá
ban (bagordo), III. Ince pápa 1208-ban akkor látogatta meg Róma melletti vazallu
sát, amikor az ilyen tornán vett részt.15 De kultiválták északon is: 1261-ben 
Lübeckből,16 1278-ban Windsorból van róla adatunk. Jellemző, hogy a 13. század 
első feléből egy sor olyan esetről tudunk, amikor angol lovagokat kiközösítettek 
vagy birtokukat konfiskálták tiltott tornamentum-on való részvétel miatt.17 

Buhurt-ot rendeztek Barbarossa Frigyes mainzi udvari ünnepén (maga a 
császár is résztvett benne) és egy sor lovagregény fiktív ünnepségén, amelyek 
többnyire menyegzőhöz, lovagi felavatáshoz kapcsolódtak. A torna után rend
szerint udvari tánc következett. 

A buhiirt-tcá vált tehát a torna a fejedelmi és az egyházi reprezentációt szolgáló 
ünnepségeken „udvarképessé" azáltal, hogy fokozta a tornamefitum-ban is már 
meglévő quasi-háborűs szituáció fiktív jellegét, a kivitelezésben pedig nagyobb 
önfegyelmet és artificiális ügyességet kívánt. Tudjuk, ezzel szinte egyidőben 
analóg folyamat játszódott le az irodalom terén is: a szerelmi költészet az 
udvari-lovagi szférában egyfajta laikus erény gyakorlatnak artificiózus formai 
eszközökkel való kifejezésévé vált. Itt is, ott is szenvedélyek, ösztönök szublimá-
lódtak, visszafogott, esztétikus etikett-előírások érvényesültek. Mindkettő beletar
tozott abba a folyamatba, amit Horst Wenzel a hősi feudális fejedelmi morálnak 
egy keresztényi, spiritualizálódott morál által való leváltásaként jellemez.18 

Mielőtt rátérnénk Béla herceg menyegzőjének ismertetésére, amely tudomá
sunk szerint az egyetlen olyan Árpád-kori udvari ünnep leírása, amelynek egyik 
főszereplője a magyar király és küldöttsége volt, nézzük meg, milyen pontokból 
állt egy középkori udvari ünnepség rituáléja és a leírás epika sémája, Barbarossa 
Artus-pünkösdjét véve alapul. 

1. Ünnepi előkészületek. Személyi feltételek: jelenlévú előkelőségek, kíséretek, 
nagy tömeg bámészkodó. Tárgyi feltételek: épületek, sátrak, pompás textíliák 
alkalmazása, nagy élelmiszerkészletek (számadatok), ráfordított pénzösszegek. 

11 BAKER, i. ni. 164. - William Henry JACKSON, Das Turnier in der deutschen Dichtung des Mittelalters. 
In Das ritterliche Turnier, 263-266. 

12 A buhurt-ra általában az egyházi szertartás után került sor, míg a turnamentum-ot napokkal 
későbbre tűzték ki. így történt ez Barbarossa Frigyes mainzi Hoffest-]én is, de a más városban (!) kitűzött 
turnamentum megtartására az ünnepséget megzavaró vihar miatt, amiben sokan a császár hübriszének 
büntetését látták, már nem került sor. - A két tornaféleség szétválasztásához vö. még W. H. jACKSONnak 
az előző jegyzetben idézett dolgozatát, 265. 

13 A regula megfelelő passzusának idézete uo. 264., 28. jegyzet. 
14 BAKER, i. m. 164. 
15 Uo. 164. 
lfi Uo. 164. 
17 Uo. 153 és 29. 
18 Horst WENZEL, Frauendienst und Gottesdienst. Studien zur Minne-Ideologie. Berlin, 1974. 
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2. Felvonulás. Császári, fejedelmi inszigniák (koronák, ékszerek) felvonultatá
sa, az előkelőségek és az őket kísérő lovagok szám szerint. Pompakifejtés. 

3. Lakoma. 
4. Misehallgatás. 
5. Lovaggá avatás. A szertartás után a vándor mulattatók bőkezű megajándé

kozása. 
6. Lakoma. 
7. Buhurt megrendezése (Mainzban két napig tartott). 
Béla királyfi esküvőjének leírása Ottokar von Steiermark vagy más néven 

Ottokar aus der Geul mintegy 100 000 sor terjedelmű rímes krónikájában maradt 
fenn a 14. század első két évtizedéből.19 Az esküvőnek és a vele kapcsolatos 
előkészületeknek 565 sort szentelt a szerző. 

Ottokárról 26 okleveles adatunk van, tehát viszonylag sokat tudunk róla.2" 1260 
körül született, a liechtensteini herceg és a seckaui püspök hűbérese volt. Geul 
egy seckaui hűbérbirtok neve Judenburg mellett. 1319 és 1321 között halt meg, 
krónikáján életének utolsó két évtizedében dolgozott. Előkelő stájerországi csalá
doknál kapott lovagi kiképzést, hűbérurának a középfelnémet költő és epikus 
Ulrich von Liechtenstein fiát, Ottót nevezi. Ura megbízásait teljesítve megfordul 
francia, olasz, spanyol főúri udvarokban is. Ennek megfelelően a klasszikus lovagi 
erények és ideálok konzervatív elkötelezettje. Tisztában van az ezekkel járó 
(belőlük fakadó s egyszersmind őket éltető) külsőségekkel. A történelmi esemé
nyek megítélésében a birodalmi eszme megvalósulása vagy hanyatlása a mérce: 
Staufi-, majd Habsburg-párti. 

A másik bemutatásra szolgáló személy a menyegző megrendezője, II. Ottokár 
cseh király (uralkodott 1253-1278), I. Vencel és Kunigunda staufi hercegnő fia. 
A Habsburg Rudolffal szemben vívott dürnkruti csatában vesztette életét. E 
főszereplő életéből és környezetéből számunkra most az a fontos, hogy Vencel és 
Ottokár uralkodása alatt a prágai udvar a németnyelvű udvari-lovagi költészet egyik 
központjává vált.21 A lírikusok és a Spruch-költők közül heten is élvezték ebben a 
korszakban a prágai udvar mecénási bőkezűségét. Az epikusok közül Ulrich von 
dem Turlint és Ulrich von Etzenbachot foglalkoztatta Ottokár. A cseh királyt tehát 
mind neveltetése, mind fejedelmi gyakorlata, életmódja alapján a lovagi-udvari 
kultúra egyik kulcsemberének kell tartanunk a 13. század második felében. 

Ottokár azáltal, hogy elvette a IV. Béla elleni csatában elesett II. Harcos Frigyes, 
az utolsó Babenbergi húgát, megszerezte az osztrák tartományokat (a mai Alsó-
és Felső-Ausztriát), Stájerországot és Karinthiát, de örökölte ezáltal a magyarokkal 
való konfrontációt is. Harcos Frigyesnek ugyanis nem volt fia. A hosszú ideig, 
több ütközetben, váltakozó hadiszerencsével folyó háború befejezésére az egyik 
diplomáciai próbálkozást jelentette, hogy a sokadik megegyezés egyikét (1260. 
július 12.) IV Béla fiának, Béla hercegnek és Ottokár unokahúgának, Brandenburgi 
Kunigundának házasságával kívánták megerősíteni. Az ünnepélyes házasság
kötésre 1264. október 5-én került sor a Duna mellett an einer stet daz da heizet in 

19 Ottokar Österreichische Reimchronik. Kiad. Joseph SEEMÜLLER. I-II. Hannover, 1890., 1893. (Monu-
menta Germaniae Historica. Deutsche Chroniken. V.) 

20 Helmut WEIHNACHT, Ottokar von Steiermark. In Deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexikon. 
Kiad. Kurt RUH és mások. 2. átdolg. kiad. VII. Berlin. 1989. 238-245. Bibliográfia is. 

21 Joachim BUMKE, Mäzene im Mittelalter. Die Gönner und Auftraggeber der höfischen Literatur in 
Deutschland, 1150-1300. München, 1979. 
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der Vizze. A helyet nem sikerült a kutatásnak azonosítani. A latin „Annales 
Ottokariani" szerint az esemény in Posonio történt.22 A soronként változó számú 
hangsúlyos szótagot számláló párrímes krónikának a menyegzőre vonatkozó 
szövegét prózafordításban közöljük.23 A sorszámozás kerek, az értelmezést előse
gítő, általunk hozzáfűzött szavak szögletes zárójelbe kerültek. 

(7635) [Elhatározták:] a házassággal legyen vége közöttük minden ellenséges
kedésnek, amit [eddig] mindkét részről folytattak, és tegyék félre minden [ügyes
bajos] dolgukat. (7640) Mindketten esküvel kötelezték magukat a házasságra és a 
kibékülésre. A cseh király magára vállalt minden ezzel járó költséget. Mindent 
megbeszéltek, a menyegző helyét is: történjen ez azon a helyen, amelyet így 
neveznek: „a Vizze-nél". Ha valaki nem tudná, hogyan folyt le a menyegző (7650), 
kérdezze meg azokat, akik akkor ott voltak. De én is hírül adhatom nektek, úgy 
ahogyan nekem elbeszélték. A cseh király [ezek után] eltávozott onnan, seregét 
feloszlatta, később nem szolgált előnyére, hogy így elszámította magát. Bécsbe 
ment, ahol kedvező fogadtatásban részesült (7660). Beszámolt híveinek a történ
tekről, majd hamarosan tanácskozásba kezdett azokkal, akik abban az évben a 
[kincstárnoki] hivatalokat betöltötték: Kuone úrral és Gőz úrral. Megmondta 
nekik világosan, hogy a menyegző ügyében támogassák őt minden ellenkezés 
nélkül (2670), amit Ausztria nem tud teljesíteni, azt Stájerország és Morvaország 
vállalja magára. „Meg akarom mutatni és tanúsítani - mondta -, hogy határoztam 
mind szándékomat, mind javaimat illetően, hogy nem riadunk vissza a költségek
től. Gondoljátok át és vegyetek fontolóra mindent, ami csak két gazdag fejedelem 
menyegzőjéhez tartozhat (7680), hogy senki se szenvedjen semmiben sem hiányt. 
Négyszeresen álljon rendelkezésre minden, amire egyszeresen lenne csak szük
ség." Megtervezte [a cseh király] kívánsága szerint a stallumokat ['sedilia'], a 
lószerszámokat ezüsttel és arannyal verette ki, vörös és barna posztót (7690), 
selymet és aranybrokátot, szürke és fehér hermelinprémeket is szereztetett be a 
menyegzőhöz húszezer font értékben. Szétküldte hírnökeit a [meghívó-] levelek
kel: vágtassanak közel- és távolra a nemes urakhoz, akiket a meghívással meg 
akart tisztelni, akik vállalkoznak arra, hogy eljöjjenek az esküvőre (7700). Buzgón 
kérte őket erre. Levélben és követek által tudatta velük, mikor és milyen helyen 
kerül sor a menyegzőre. [Ottokár] ezután Prágába lovagolt. Onnan [is] sok követet 
küldött szerte az országba, valamint a szomszédos területekre (7710): Boroszlóba. 
Lengyelországba, Szászországba, Meißenbe és Thüringiába. Avégett szorgosko
dott, hogyan rendezze meg [az ünnepséget], hogy az becsületére szolgáljon. 
Meghívta minden tartomány urát és mindazokat, akikről föltételezte, hogy 
eljönnek. Olyan messzire terjedt a híre és visszhangja a menyegzőnek, hogy sok 
idegen uraság titokban követet küldött (7720), hogy megtapasztalják és hírül 
vigyék mindazt, ami a menyegzőn történt. Halljátok hát, hogyan is vette kezdetét! 

LXVI. Elérkezvén az idő, amikorra a cseh király a menyegzőt kitűzte és 
kihirdette, olyan széles hidat vertek a Dunán, hogy bátran ellovagolhattak rajta 
tízen is egymás mellett (7730). Nem késlekedtek tovább. Gőz és Kuon urak, akiket 

22 Vö. SEEMÜLLER megjegyzése a kritikai kiadás 7648. sorához (19. jegyzet). Ezt veszi át Magyarország 
történeti kronológiája is. I. Bp., 1981.160. Pauler, 259. (vö. 33. jegyzet) minden hivatkozás nélkül azt írja, 
hogy az esküvő „közvetlenül a magyar határon Pottenburgnál, a mai osztrák Berg község határában" 
volt. 

23 Az eredeti szöveget GOMBOS Albin Ferenc is közli: Catalogus fontium históriáé Hungaricae aevo 
duciim et regum ex stirpe Árpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI. Bp., 1937. 
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külön is meg kell említenünk, oly sok mindent hordottak oda, hogy aki csak ezt 
figyelemmel kísérte annak be kellett vallania: ilyen nagy készleteket mindenből 
esküvőn vagy más ünnepségen még sohasem látott. Csupán borból annyi volt 
(7740), hogy két ország lakói sem fogytak volna ki belőle, ha nekiláttak volna, amíg 
csak a menyegző tartott. Amit a csen király odarendelt, azt mind meg is találhatta 
ott. Öt nagy kazal takarmányt halmoztak föl. Senki se mondana ellent nekem, aki 
csak ezt látta (7750), hanem mindenki velem együtt állítaná, ha még oly hihetet
lennek is tűnik, amit mondok, hogy minden egyes kazal akkora volt mint a 
solenaui templom. A rétek és a legelők tele voltak hízott marhával és mindazzal, 
amire még szükség lehetett: disznóval és apró jószággal. Igazat mondok, mert 
szavahihető emberektől hallottam (7760), hogy az összes jelenlévő négy hét alatt 
sem tudta volna felenni azt a sok állatot, ami ott legelt, és amit még [aztán] hajtottak 
oda. Azt ne is számítsuk, amit a kenyérre költöttek. Azt mondta nekem az az ember, 
aki ezeknek [a kenyereknek] gondját viselte, hogy meg nem tudná mondani 
azonnal, hány kenyér lehetett (7770), amíg csak a királyi jegyzők a számadást el 
nem végezték: a kenyér, ami ott elfogyott, azzal együtt, ami megmaradt, a 
számadás szerint ezer véka búzából készült. Aki ezt [a kenyerek számát] ki tudná 
számítani, az vékánként négyszáz [kenyeret] számolhatna (7780). Csak egyet nem 
értek: honnan szerezték be a készleteket baromfiból és vadból. Ebből ugyanis 
annyit hordtak össze, hogy bízvást mondhatom, amint azt hallottam, ha egész 
Ausztriában és Morvaországban a cinkék és a verebek mind tyúkok lettek volna, 
akkor lehetett volna belőlük annyi (7780). A Duna alig bírta a hátán az étellel 
megrakott hajók terhét, volt amelyik össze is tört a nagy rakománytól. 

LXVII. Elérkezett hát a [kitűzött] idő, amint ezt bizonyára megértettétek. 
Jelentették és beszámoltak a királynak, hogy minden készen áll, ami a menyeg-
zőhöz szükséges, ezért ne halassza már tovább az indulást (7800). [A király] 
rendbehozatta az utakat, amerre majd vonulni fog ő, Ausztria uralkodója, 
unokahúgával, a menyasszonnyal, akit annyira szeretett, hogy vele szemben 
semmilyen bőkezűséget sem keveslett, hanem mindent szívesen megtett. Semmi 
sem hiányozhatott, amikor a hölgyek úton vannak (7810). Maga [a király] és 
mások is lovagi kísérettel szolgáltak még indulás előtt és útközben is. Nem is 
tudnám mindazt elmondani, amit költségben és fáradságban az uraságok szolgá
latára kiterveltek és végbe is vittek a király parancsa és kívánsága szerint. [A 
bámészkodók] az utak mentén a füvet és a veteményeket, de még a virágokat is 
egy mérföldnyi szélességben letaposták (7820), miközben a király a Vizze felé 
vonult. Úgy értesültem, hogy sok százezer ember lovagolt ki a térségre csak azért, 
hogy lássa, amint a király a hölgyekkel oly nagy tisztességben odaérkezik (7830). 
Nem egy öreg mulattató megesküdött, hogy bizonnyal állíthatja, egész életében 
nem látott olyat, hogy egy királyi, vagy akár császári menyegző ilyen tisztességgel 
vegye kezdetét. Nagy volt a tolongás, amikor a hölgyek megérkeztek. A királyi 
tisztségviselők minden nemes úr számtartójának megengedték (7840), hogy 
annyit vigyenek [a készletekből], amennyit csak akarnak: nem szabott nekik senki 
határt, vett légyen valaki sokat vagy keveset, minden teljességgel a módjában állt. 
Ezután a király összeült tanácskozni, hogyan járjanak el a következő napon. Azt 
mondta és kérte, gondosan tartsák be, hogy csak azok vegyen részt a lovagi 
játékban ['buhurt'], akiket erre kijelölt (7850). Ezek mindegyikének küldtek egy 
zindel-posztóval bevont kalpagot, amely fehér és piros mezőre volt osztva. Elet 
és vagyon elvesztésének terhe mellett megparancsolta, hogy az egybegyűlt 
lovagok közül senki se vegyen részt a tornán f'buhurdieren'], csak akit kiválasz-

577 



tottak (7860). Ezért ékesítették fel az ötszáz résztvevőt kalpagokkal. Ezeket 
választották ki a tornára ('buhurf). Amint a következő nap felvirradt és az 
éjszakának vége lett, hozzáfogtak a téren az ülőhelyek elkészítéséhez. [Ehhez] sok 
bársonyt, selymet, arannyal átszőtt kelmét használtak fel (7870). Ezekkel teríttette 
be a király az üléseket. Kinek [szíve] nem telt volna el [ennek láttán] örömteli 
büszkeséggel ['hőchgemuete und hoch vart']? Az őrgróf kisasszonyt úgy öltöztet
ték fel, ahogyan ez egy főnemesi származású hölgyhöz illik és magas rangjához 
tartozik. A szegénység ritka vendég volt itt (7880). Ami [ruhát] az édes szép hölgy 
a testéhez legközelebb viselt, azt bizony nem engedték meglátnom. Bárcsak 
lennének hozzá megfelelő szavaim, hogy ezt igazul előadhassam, köszönettel 
tartoznék érte a számnak! Milyen szívesen lettem volna én ott a kamarás, ahol a 
szerelmetes hölgyre (7890) titkon ráadták a következő ruhadarabot. Bizony jól 
tudom, hogy akik az édes teremtmény közelében lehettek, méltóbbak voltak erre 
mint én. Az a ruha, amit [másodjára] ráadtak tyrosi prémből készült, oly drága és 
finom volt, hogy nagyon kívánnék ilyet hazulra anyámnak (7900). Kis állatok 
mint szentjánosbogárkák voltak a prémre rávarrva arábiai aranyból. Ez úgy 
vakította a szemet, hogy senki sem nézhette sokáig az őrgrófkisasszony köpenyét. 
Dús, szőke hullámos haját oly szép párta ékesítette, hogy az angol király koronáját 
sem lehetne ékesebbnek tartani (7910). Mellén [a köpenyt] kapocs tartotta össze, 
ez oly gazdag pompával készült, hogy ha itt is az lenne a szokás, mint Magyar
országon, ahol ékszerért és jó lóért országot lehet cserélni, hát ezért a hatalmas 
ruhakapocsért két jókora országot lehetne nyerni, amik ugyan nem érnének fel 
Stájerországgal és Ausztriával (7920), mert ezek oly kincsek, hogy az a fejedelem, 
aki ezeket elnyerte, nem cserélné fel őket [semmiért]. A szerelmetes hölgy kabátját 
Nasitzban készítették, csillogása oly vakító volt, úgy verte vissza az arany a fényt, 
hogy erősen bántotta a szemet. Sok kép volt beleszőve (7930), mintha csak éltek 
volna, pompás visszfényük ragyogott. Egy réteg fehér hermelinnel volt kibélelve, 
kis gyöngyökkel behintett stóla nyúlt le róla hosszan és nem éppen keskenyen! 
Nem egy drágakő is [tündöklött] rajta. Barna-fekete nyestprém szegélyezte a 
stólát [a menyasszony] fehér nyakánál (7940). Derekát öv fogta körül, több arany 
csat is díszítette ezt az értékes övet. Amikor a szerelmetes hölgyet így felöltöztet
ték, azonnal a templomba vezették. Erősen dicsérték [a templom] mesterét, hogy 
így megépítette (7950). Még sohasem készítettek kelmékből ilyen pompás alkot
mányt. Szilárd sátorgerendákon állt, távolról valóságos hegynek tűnt. Csúcsán 
összecsomózott szövet fogta körül a templomot. Miseruhákkal, szerkönyvekkel 
is jól el volt látva. A nemes urak ugyanakkor kérték a királyt (7960), hogy 
lovagoljon ki velük arra a térségre, ahonnan majd a magyarok jönnek. Mindenki 
olyan [látványra] éhes szemmel figyelt, mintha már régóta böjtölt volna. Egy 
német mérföldnyi ['rast'] hosszú volt a menet. Nagy volt a tolongás, amikor a 
magyarok megérkeztek. Jó kora reggel lovagoltak ide (7970). A magyarok 
sokszáz vég finom vörös kelméből szabott köpenyt viseltek, alatta tarka és szürke 
hermelinprémet hordtak: egy király is büszkén viselhette volna! Sokaknak magas 
gallérjára, a nyak körül - ők már ezt így szerették -, nyestprém szegély volt varrva 
(7980). Sokféle ékszerrel [díszítve] érkeztek a magyarok a menyegzőre, mind 
hosszú szakállt hordtak, így vették körül királyukat. Büszkeségüket és gazdagsá
gukat tanúsították ezzel a tatárok szokása szerint, amitől nekünk németeknek 
hideg szaladgál a hátunkon. A szakállukba gondos kézzel (7990) számos igaz
gyöngyöt és drágakövet fontak be. Ha ilyen ékkövekkel lettek volna feldíszítve a 
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Mark menti csatában, állkapcsostul téptük volna ki a szakállukat. Ott persze 
tartózkodtak az ilyesmitől. Sokan a magyarok közül pávatollakat tűztek a 
kalapjuk mellé (8000), melyek ragyogóan csillogtak. Az előkelőbbek ezüstgombot 
hordtak a kalapjukon. Hajfürtjeik és befont varkocsaik is visszaverték a fényt. 
Vékony fehér ingük kilógott a szűk dolmány alól. Bámulták őket a németek mint 
az őzbakokat (8010). Az öreg Béla királyt és vitéz fiait Ottokár király jó 
fogadtatásban részesítette. Miközben ez történt, nagy tömeg gyűlt össze azon a 
helyen, ahol a misét celebrálták. Oda irányították az urakat [is]. Béla király 
intelmekben részesítette fiát, az ifjú Bélát (8020), hogyan viselkedjen az esküvő 
alatt. [Ezután] gyorsan körbe álltak. Püspököt, aki tudós és hozzáértő is volt, 
eleget találtak ott, ők végezték el a házassági szertartást, Béla király is hamarosan 
megismerhette menyét. Bárki, bárhová igyekezett ott (8030), annak elég bajt és 
lökdösődést okozott a nagy tolongás. Azt meg sem említem, hogy egy hegedű 
hangja elveszett volna, de még a neustetti templom harangjának szavát se lehetett 
volna hallani (8040), olyan hangos volt a kisebb és nagyobb dobok és harsonák 
zengése. Aki ott suttogni akart volna, az megtakaríthatta magának ezt a fáradtsá
got. Büszkén vonult a magyarok királya a szállására, ahol aztán láthatták, 
ahogyan leszáll a lóról. Amikor asztalhoz ültek, olyan bősége volt ott a halnak, 
hús- és vadételeknek (8050), hogy bármennyit is képzelnétek el, sokat vagy 
keveset, legyetek meggyőződve róla, hogy annál sokkal több volt. Béla király 
nagy örömmel lakomázott, hiszen hat király ült ott együtt: vele volt két fia (8060), 
István és Béla, a rácok királya, a macsói király, kinek felesége Béla király lánya 
volt, meg még a szerb király. Tudjátok meg, hogy ez a három király nem szégyellte 
a koronát a magyar király kezéből elfogadni (8070), aki dicsőséggel uralkodott. 
Öt nagyhatalmú herceg állt szolgálatában, akik tőle kapták hűbérüket: a zágrábi 
herceg, az erdőelvi herceg, akinek hatalmas a gazdagsága, aztán azok, akiket a 
horvátok (8080) és a bosnyákok neveznek uruknak. Az ötödiket sem akarom 
elhallgatni előletek: az a törökök hercege. Pontosan meg nem tudnám nevezni azt 
a sok grófot, akik sok helyütt a magyar király alattvalói, és akik hatalmuk és 
gazdagságuk szerint fejedelemnek számítanak (8090). Tizedrészüket is aligha 
tudnám felsorolni. Temérdek fogást hordtak ott föl a magyaroknak. A cseh király 
meghagyta Emerbergi Berthold úrnak, intézkedjen: ne zaklassák a mulattatók 
('varende liute') a magyarokat, amíg étkeznek, bármennyire is előkelő szokás 
(8100), hogy a fejedelmek asztala körül tolongjanak, a magyaroknak ez terhes volt. 

LXVIII. Hagyjuk őket most lakomázni. Amit a gazdag cseh király elhatároz, 
abba bele is fog és véghez is viszi tervei szerint. Mikor [ő is] elfoglalta ülőhelyét 
(8110), nagy zajgást lehetett hallani. A most érkező [a tornához] feldíszített csapat 
tagjai ugyanis a lovagi tisztség ['ritters ampt'] elnyerését kérték. Egy püspök 
sietett oda és megáldotta őket. Ezeket a vitézeket nem tudom nektek egyenként 
megnevezni, mert nem ismerem nevüket, csak uramét, Otto von Liechtensteinét 
(8120), akit hűségesen szolgálok. Ő az, aki jóságosan, sok kedvezményben 
részesített engem, amiből mindig anyagi és erkölcsi előnyeim származtak. Ezért 
őt mint uramat illőképpen meg kell említenem. Őt számos előkelő lovas vitézzel 
együtt lovaggá avatták ekkor (8130). Amint ez megtörtént és a torna ['buhurt'] 
következett sorra, nekieresztett kantárral robogtak fel azok, akik tafttal fedett, 
félbeosztott [színezésű] kalpagokat kaptak. Némelyik lovag olyan merész volt, 
amikor a torna ['buhurt'] kezdetét vette (8140), hogy tízüknek a térde is megsérült, 
mert egymáshoz annyira közelre sarkantyúzták lovaikat. De elöl, arcukon is 
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kaptak néhányan lovagi sebet. Óriási volt a csatazaj, a torna ['buhurt'] oly 
keményen folyt, hogy a magyarok már megbánták, hogy eljöttek a németekhez 
(8150): úgy eshet [- gondolták - ] , hogy még bajba kerülnek. Rohanvást jött egy 
magyar ezzel a hírrel, mintha a farka égett volna, az őr alig vette észre, olyan 
illetlen időben érkezett Béla király elébe. így szólt: „Uram, bizony moncíom 
neked, hagyj fel az evéssel (8160), ez a vendégség csak Krimhild menyegzőjéhez 
mérhető! A bajorok egymással kezdtek harcba, de azt hiszem, minket magyarokat 
fenyeget veszély." Erre nagy sürgés-forgás támadt. [Felirat: Az ötszáz új lovag 
'puhurtot' lovagol a közönség előtt és elijesztik a magyarokat.] „Ide emberek, 
gyorsan ide emberek!", ezt a jelszót találták jónak, ezt kiabálták egyre jobban 
(8170). Béla királynak, Istvánnak és az őrgróf vejének [Béla hercegnek] három 
gyors lovat hoztak, ezen elvágtattak és kitértek a harc ['gestruz'] elől, amíg csak 
oda nem hozták neki [Béla királynak] a fia feleségét, akinek most már bele kellett 
törődnie, hogy Magyarországba utazik (8180). A magyarok igyekeztek a veszély
ből kikerülni, sietve vágtattak haza, ahogyan csak bírták. Mikor a cseh királynak 
elmondták, hogy mi történt, azt mondta, ilyen vétséget ő ezer márkával büntetne. 
Úgy érzi, hogy gyalázat érte (8190), amiért a magyarok elrohantak a menyegzőről 
anélkül, hogy búcsút vettek volna. Annyira bánkódott és búsult a történtek fölött; 
hogy ettől kezdve semmi szórakozásban nem vett részt. Amit még nagybátyja 
lányának [a menyasszonynak] szánt, azt késedelem nélkül utánaküldte (8200). A 
vándor mulattatókat oly bőkezűen látta el, hogy azok mind meggazdagodtak. A 
fegyelmezett udvari viselkedés nem csorbult általa. Minden ismerősét és vendé
gét, akik hívására eljöttek, tisztességben tartotta javakkal és szavakkal. Bizonyo
san tudom, hogy senki sem tett neki szemrehányást (8210). Jóságosan viszonzott 
mindent, amit kapott. Azzal már nem sokat törődött a király, mi történjen ezután. 
Aki valamit is meg akart tartani [a felhalmozott készletekből], azt bárkinek 
megengedte. Ennek végeztével a király vendégeivel együtt elindult Morvaország
ba. A Stájerországból és Karinthiából jöttek is eltávozhattak. Mindez történt, 
amikor Krisztus születésétől kezdve az 1261. [helyesen: 1264.] évet számoljuk. 

Mielőtt a krónika itt közölt passzusából bármiféle tanulságot vonnánk le, meg 
kell jegyeznünk, hogy Ottokar von Steiermark még négy udvari ünnepség leírását 
adja.24 Nézzük meg röviden ezek főbb pontjait is. 

1. Vencel király koronázási ünnepsége:25 A szándék kinyilvánítása; - ékszerek, 
drágakövek, textíliák beszerzése a ráfordított összeg megnevezésével; - meghívó
levelek küldése; - gyülekezés, püspökök, világi küldöttségek érkezése (közben: 
hangszerek, zenészek); - a résztvevők pompája: ékszerek, ruha, fegyverzet; - az 
élelmiszerkészletek bősége; - az egyházi szertartás; - lakoma; - buhurt - a 
mulattatók megajándékozása. 

2. Albrecht herceg házasságkötése a nürnbergi birodalmi gyűlésen:26 Albrecht 
megegyezik a fejedelmekkel; - meghívólevelek; - ékszerek, ruhák pompája; - az 
út Nürnbergbe, közben kis Minne-regény a vőlegény és a menyasszony között; -
díszletek, pompa az utak mentén; - megérkezés, óriási tömeg, tumultus, zene-
harsogás; - templomi szertartás; - lakoma (a kölni és a mainzi érsek összekülön
bözik a rangsor miatt); - a mulattatók megajándékozása. 

24 Az első háromról röviden Thomas CRAMER, „Bratigend unde brogent. Repräsentation, Feste und 
Literatur in der höfischen Kultur des späten Mittelalters. In Höfische Repräsentation (1. jegyzet), 259-278. 

25 69.033-69.412. sorok. 
26 73.033-74.027. sorok. 
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3. Rudolf herceg, Albrecht fia, párizsi menyegzője:27 előkészületek; - fel
vonulás, nagy tömeg, pompakifejtés; - a menyasszony és a vőlegény találkozása: 
Minne-regény betét; - templomba vonulás; - egyházi szertartás; - lakoma; -
lovagi torna (tjost); - a nászéjszaka (a Minne-regény folytatása); - Rudolf három 
napig fogadást ad (külön az udvarnak, az egyetemnek, a polgároknak); - a 
mulattatók megajándékozása. 

4. Rudolf házasságkötése Vencel özvegyével Prágában:28 csak Minne-regény és 
a házasság diplomáciai jelentősége (hosszasan ismerteti az örökösödési szerző
dést rögzítő négy oklevelet). 

E négy leírás közül az első három ad lehetőséget a magyar vonatkozású 
szöveggel való összehasonlításra. A közös vonások minden bizonnyal az udvari 
ünnepségek valóságos, konstans rituáléjából fakadnak. Ezek - mint láttuk -
lényegükben Barbarossa Frigyes mainzi Hoftagja óta megegyeznek egymással. A 
szerelem ébredésének, elhatalmasodásának bemutatására („Minne-regény") Béla 
és Kunigunda esetében nem talált alkalmat a szerző. Ennek a résznek a funkció
jához tartozik, hogy az író hangsúlyozza az ifjú párnak az udvari és erkölcsi 
erényekben való egységét, olyan esetben is, ahol a menyasszony és a vőlegény 
más nyelvet beszélnek és nem értik egymást (Rudolf és a francia hercegnő). 

Az udvari-lovagi kultúra normatív gondolatrendszere a 13-14. században 
ugyanis nem korlátozódott a szoros értelembe vett irodalmi műfajokra (dal, 
lovagregény, verses novella) hanem érvényesült a retorikai-stilisztikai hagyo
mány által nem költői műfajnak minősített történeti irodalomban is, főleg, ha ez 
verses formában készült.29 Mindez azt is jelenti, hogy a költészet és valóság 
viszonyában ez esetben nem szabad éles választóvonalat húzni a genus poeticum 
és a genus historicum között, azaz, a szerző és környezete (társadalmi rendje, 
hűbérura, mecénása) által elfogadott ideálokat a történeti művek is mint megva
lósult normákat az utánzás, a követés igényével közvetítik az olvasók, hallgatók 
felé. A rímes krónikák esetében ugyanis bizonyos részek szóbeli előadásával is 
számolhatunk. A népnyelvi verses forma nemcsak a szóbeliségre utaló toposzok 
átvételét hozta magával (vö. Béla királyfi menyegzőjének leírásában a közönség 
ismétlődő megszólítása), hanem közelítette a verses krónikát a genus heroicumhoz 
is, ami egyúttal a szóbeli forrásokra, a szájhagyományra való hivatkozás jogát is 
jelentette. A latin historiográfia ezt, mint Anonymustól is tudjuk, elvetette. 
Ottokar von Steiermark lépten-nyomon hivatkozik szóbeli tudósításokra. 

Ottokár tehát - mint az Artus-regények szerzői - idealizál és tipizál. Mintaképei 
a német udvari-lovagi epika nagy klasszikusai, Hartmann von Aue, Wolfram von 
Eschenbach és Gottfried von Straßburg.3" Főleg az utóbbi kettőre hivatkozik 
sokszor. Az Artus-lovagokat egy sorba állítja a bibliai mintaképekkel és a 
klasszikus héroszokkal: egyformán valósak és egyformán fiktívek. Vonatkozik ez 
egész történelemszemléletére is, a német-római császárság eszményére. Ez annyit 
is jelent, hogy művének feltételezett recipiensei számára „ültek" ezek a hivat
kozások és a jellemzéshez használt terminusok: az udvari-lovagi kultúra kulcs
szavai. 

27 75.194-75.698. sorok. 
28 90.00-90.335. sorok. 
29 Horst WENZEL, Höfische Geschichte. Literarische Tradition und Gegenwartsdeutung in den 

volkssprechigen Chroniken des hohen und späten Mittelalters. Bern - Frankfurt - Las Vegas, 1980. 
(Beiträge zur älteren deutschen Literaturgeschichte, V.) 

3(1 Uo. 141-146. és SEEMÜLLER a kritikai kiadás bevezetésében, CXVI és köv. lapok. 
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Mindez elvezet minket ahhoz a kérdéshez, mennyire fogadhatjuk el hitelesnek 
az általa előadott eseményeket? Ennek megítélésében a kutatás nem volt egységes. 
A 19. század közepéig megbízható forrásként kezelték a krónikát, de 1880-ban 
Arnold Busson már erősen kétségbe vonta az adatok hitelességét.31 Ez a vélemény 
még Krüger modern összefoglalásában is tükröződik.32 A középkori osztrák 
történelem legjobb ismerője, Alphons Lhotsky viszont sűrűn hivatkozik a krónika 
adataira.33 A magyar történészek közül Pauler tért ki részletesebben az itt tárgyalt 
szövegre, ám megbízhatóságáról nem nyilatkozott.34 Az egyes események hiteles
ségét a priori tehát aligha dönthetjük el. Egy azonban bizonyos: a szerző tud 
disztingválni. A közölt részből arra következtethetnénk, hogy teljes szimpátiával 
Ottokár király mellett áll. Ez azonban azonnal megrendül, amint Ottokár szem
befordul Habsburg Rudolffal; politikai szerepét mélységesen elítéli. Az elismerés 
csak lovagi-udvari kvalitásainak szól. Hasonló, bár kisebb méretű árnyaltságot 
fedezhetünk fel a magyarok bemutatásában is. A szerző, alapkoncepciójának, a 
német-római császárság eszméjéhez való hűségnek megfelelően, magyarellenes. 
Ezen kívül a hosszú, kegyetlen harcok során kialakult benne és informátoraiban 
a negatív ellenségkép. A 9-10. században a keresztény Nyugat a hunoT<hoz 
hasonlította a magyarokat, ekkor, a 13-14. században, a tatárokhoz. IV. Béla kun 
segédcsapatai csak fokozhatták ezt a benyomást. Mégis, az „öreg Béla király" nem 
negatív figura a menyegző leírásában. Hogy fiát a helyes viselkedésre oktatja, az 
megfelel az udvari-lovagi ideáloknak. Ez hozzátartozott a lovagi neveléshez. 
Thomasin von Zerklaere, a középfelnémetül író olasz szerző epikus lovagtükré
nek {Der wälsche Gast, 1215-16) terjedelmes részét képezik az ilyen tanítások. A 
krónika más részeiből az is kitűnik, hogy a magyaroknak a nyugati csapatoktól 
eltérő harcmodorát ugyan „lovagiatlannak" véli a szerző, de méltányolja eredmé
nyességét és bizonyos helyzetekben követésre méltónak tartja. Sőt azokat (a sváb 
segédcsapatokat) illeti gúnnyal, akik ezt nem akarják felismerni.35 

Két helyzetben azonban a menyegzőn résztvevő magyarok a krónika szerint 
megsértették, vagy legalábbis nem értették a lovagi-udvari normákat. 

Az első eset értelmezése nem egészen világos. A 8098. sorban az ünnep 
rendezősége úgy intézkedik, hogy die varenden Hute solden lazen die Unger. 
A varende Hute (újfelnémet megfelelője 'fahrende Leute') általános értelemben 
'vándor mulattatók'-at jelent, a krónika és a többi egykorú irodalmi forrás 
szóhasználatából azonban arra következtethetünk, hogy ezek énekmondók vol
tak, akik az ünnepség fényét és a házigazda (mecénás) tisztességét dalaikban 
dicsőítették. Ezért a szokásjog alapján joggal tarthattak számot jutalomra. Az 
összes ünnepleírás végén szereplő gazdag jutalmazás hangsúlyozása feltételezi, 
hogy az énekesek ennek a feladatnak az ünnepséget adó főúr teljes megelégedé
sére eleget tettek. Amint az újabb kutatások hangsúlyozzák, ez jól működő 

31 Arnold BUSSON, Beiträge zur Kritik der steyerischen Reimchronik und zur Rcichsgeschichte im 13. und 
14. Jahrhundert. I-IV. Wien, 1886., 1887., 1889., 1892. (Sitzungsberichte der Österr. Akademie d. Wiss. 
Phil-historische Klasse. 111,114,117,126.) 

32 Anna KRÜGER, Ottokar von Steiermark. In Deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. V. 
Berlin, 1955. 834-842. WEINACHT is megemlíti a költészet és valóság vegyítését a Verfasserlexikon 2. 
kiadásban (20. jegyzet). 

33 A. LHOTSKY, Geschichte Österreichs seit der Mitte des 13. Jahrhunderts (1381-1358). Wien, 1967. 
34 PAULER Gyula, A magyar nemzet története az Árpádkori királyok alatt. II. Bp., 1899. 259-260. 
35 H. WENZEL, részletesen elemzi e sorokat Höfische Geschichte c. kötetében (29. jegyzet), 149-153. 
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rendszer volt az udvari ünnepek rituáléjában.36 Miért kellett hát ezeket az 
énekeseket a lakoma alatt a magyaroktól távoltartani? Felmerülhet annak lehető
sége, hogy Ottokár előzékenységből elejét akarta venni annak, hogy a vendég Béla 
király úgy érezze, neki is részt kell vennie az énekmondók jutalmazásában. Ez 
azonban modern elképzelés. Az énekmondók „szolgáltatása" az ünnep fényéhez 
és jó híréhez hozzátartozott. Sokkal valószínűbb, hogy Ottokár feltételezte, esetleg 
személyes tapasztalataiból tudta, hogy a magyar ünnepségeken ez nem szokás és 
nem akart okot adni félreértésre, esetleg konfliktusra. 

Amely aztán a buhurt alkalmával mégis bekövetkezett. A magyarok az elbeszélés 
szerint nem ismerték föl, hogy a felrobogó, szinte jelmezbe öltöztetett lovasság csak 
„imitation battle", hozzátartozik az ünnepi rituáléhoz, sőt kimondottan az ese
mény fényét hivatott emelni. Erezni, hogy a szerző szerint milyen kínos, nevetséges 
helyzetbe hozta ezzel magát a magyar küldöttség. Hangsúlyozza a kontrasztot az 
is, hogy Ottokár milyen nagy súlyt helyezett erre a lovagi spektákulumra, milyen 
gondosan készítette azt elő, milyen szigorúan intette a résztvevőket a játékfegye
lem betartására. A fiaskóra is ennek megfelelően reagált: súlyos vétségnek tartotta 
az etikettel szemben, úgy érezte, er waer damit geschant (8190. sor). 

Az udvari kultúrának a domesztikált harci erények reprezentálására kialakított 
torna-válfaj a, a buhurt, úgy látszik, ismeretlen volt a magyar kontingens számára. 

A lovagi torna magyarországi szokására vonatkozó adatokat utoljára Fügedi 
Erik gyűjtötte össze 1986-ban.37 Az Árpád-korból három alkalomról tud. Az első 
Anonymus saját kora szokásainak visszavetítése a honfoglalás idejére: cum clipeis 
et lancibus maximum turnamentum faciebant, tehát a nehéz fegyverzetben vívott 
turnamentumról tud, amennyiben nem csupán nyugati historiográfiai toposzról 
van szó. Mutatja ezt az is, hogy a fiatalok közben íjászversenyt rendeztek. Ez 
valóban csak játék (lusus) volt, mégpedig more paganismo, ami semmiképpen sem 
tekinthető a lovagi-udvari kultúra megnyilvánulásának. A következő két adat 
már a leírt menyegző utáni időre, de még Ottokar von Steiermark korára 
vonatkozik: 1291-ből és 1293-ból valók. Az egyik Bécsben, a másik Bécs falai alatt 
egy ostrom epizódjaként történt. Minden kétséget kizáróan élesre menő tornáról 
(páros viadalról?) van itt szó. Ezen adatok alapján semmi okunk sincs annak 
feltételezésére, hogy az Árpád-kori Magyarországon az udvari ünnepségek alkal
mával rendezett buhurt szokása ismeretes lett volna. Anjou királyaink alatt talán 
változott a helyzet. Fügedinek az az állítása azonban, hogy a minorita névtelen 
krónikájában a tornamentumot buhurt értelemben használta, az idézett szövegből 
nem bizonyítható.38 

Milyen következtetéseket vonhatunk le mármost mindebből? Egyértelműeket 
aligha. Annyit talán állíthatunk, hogy a menyegzőn megjelent magyar katonai 
kíséret valóban nem ismerte a lovagi tornának az ünnepségen celebrált formáját, 
ami az udvari-lovagi kultúrának fent vázolt fejlődése során alakult ki. A nyugati 
kutatás egyöntetű véleménye, hogy ez a folyamat párhuzamosan ment végbe az 
udvari szerelem-szolgálat kultuszával, amelynek elsődleges kifejezője a dalforma 
(szöveg és dallam) volt.39 Az is opinio communis, hogy ez a kezdetben fő- és 

36 Maria DOBOZY, Beschenkungspolitik und die Erschaffung von Ruhm am Beispiel der fahrenden Sänger. 
In Frühmittelalterliche Studien, XXVI. Berlin, 1992. 353-367. 

37 Erik FÜGEDI, Turniere im mittelalterlichen Ungarn. In Das ritterliche Turnier, 390-400. 
38 Róbert Károly gyászmenetében (1342) három lovag viszi a király fegyverzetét: quorum quidem 

unus armis tornamentalibus regiae excellentiae convenientibus erat ornatus et alter ad hastiludium aptis... 
39 Vö. 1. jegyzet. 
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köznemesi, vagy nemtelen miniszteriális állapotú dilettáns (azaz nem hivatásos) 
literátorok, majd később hivatásos énekesek által is ápolt műfaj a 13. század 
közepétől kezdve kiszorul az egyre teátrálisabb, külső pompára, harsány zenei 
effektusokra, vagy tömegek jelenlétére és mozgására számító udvari ünnepek 
rituáléjából és átadja helyét a herold-típusú énekmondók mecénás-dicsőítő, 
bőkezűségre és pompára reflektáló dalainak.4" A Stájer rímes krónika közölt 
részletéből úgy tűnik, hogy Béla herceg esküvőjét rendező Ottokár feltételezte, 
hogy a nyugati udvari ünnepségeknek ez a műsorpontja ismeretlen, vagy terhes 
lett volna a magyarok számára. 

Ezeket a következtetéseket azonban relativizálja az a körülmény, hogy az 
évtizedes osztrák-magyar háború és az évszázados nyugati kereszténység - keleti 
lovasnomád (hun, magyar, tatár) konfrontáció során mindkét félben kialakult egy 
olyan ellenségkép, ami idegenkedést, bizalmatlanságot, fokozott óvatosságot, 
veszélyérzetet eredményezett. A magyarokat tehát befolyásolhatta a bnhurt 'imita
tion battle' jellegének felismerésében, illetve az ebből fakadó viselkedési normák 
alkalmazásában, az osztrákokat viszont arra indíthatta, hogy a magyarok isme
retlen, „primitív" reakcióitól tartsanak. 

Sajnos az ünnepség nem a magyar királyi udvarban folyt le, rendezésére 
magyar udvari köröknek befolyása nem volt. Ilyen Árpád-kori ünnepségről 
továbbra sem ismerünk egykorú, vagy közel egykorú leírást.41 

András Vizkelety 

DIE HOCHZEIT DES ARPADENPRINZEN BÉLA, SOHN BÉLAS IV. 

Aus dem ungarischen Mittelalter sind uns keine solche Texte bekannt, welche die Existenz einer 
volkssprachigen höfisch-ritterlichen Literatur bezeugen würden, obwohl gesellschaftliche und mate
rielle Voraussetzungen der höfischen Kultur auch in Ungarn vorhanden waren. Aus der Arpadenzeit 
(d. h. bis 1301) wurden auch keine Festbeschreibungen überliefert, die über Riten der höfischen 
Repräsentation, zu der auch der Vortrag literarischer Werke gehörte, berichten würden. Allein die 
Reimchronik Ottokars von Steiermark liefert eine ausführliche Beschreibung der Hochzeit des 
Arpadenprinzen Béla mit Kunigunde von Brandenburg. Das Fest wurde von Ottokar, König von 
Böhmen, Herzog von Österreich, im Jahre 1264, in der Nähe von Preßburg veranstaltet, voran auch 
der Arpadenkönig Béla IV. mit einem zahlreichen ungarischen Kontingent teilnahm. Eine Analyse der 
Textpartie (V. 7636-8224) zeigte, daß den ungarischen Gästen wichtige Programmpunkte des west
lichen ritterlichen Festrituals anscheinend fremd waren. Die böhmischen und österreichischen Ver
anstalter haben z. B. die fahrenden Sänger von den ungarischen Gästen ferngehalten. 

40 Vö. Th. CRAMER, i. m. (24. jegyzet). 
41 Az MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz és Barokk Kutatócsoportjának rendezésében 

1993. jan. 20-án előadást tartottam e dolgozat témájáról. Az ezt követő vitán Pirnát Antal szíveskedett 
figyelmemet felhívni az un. Sittichi krónika (kiad. Milo Kos in Scriptores rerum hungaricarum... II. Bp., 
1939. 605-609.) 5910. versszakára, ahol az ismeretlen, talán heiligenkreuzi ciszterci szerzetes megemlé
kezik a IV. Béla által adott soproni fogadásról. A szerző Róbert esztergomi érsek halála (1239. nov. 2.) 
után az új érsek, Mátyás, azelőtt váci püspök beiktatásán (1240 tavasza) vett részt, majd az új érsekkel 
felkeresték a királyt, aki máj. 20. és jún. 18. között Sopron mellett táborozott. A latin nyelvű, un. vágáns 
strófákban írott vers (a krónika elnevezés nem éppen szerencsés) azonban csak a kedves fogadtatásról 
(a király lovas kísérettel ment az érsek elé és csókkal üdvözölte), valamint egy reggeli étkezésről (De 
mane satis regiurn prandium paratur), az asztali arany edényekről és a ragyogó ruhákról szól, a fényűzést 
elítélve. A vers a tatárjárás után (terminus post quem 1245) készült. Az útközben említett virágszedésben, 
a helynek pratum amenum-ként való jellemzésében, véleményem szerint, a versformához tartozó 
toposzokat kell látnunk. Udvari ünnepségnek semmiképpen sem minősíthetjük az eseményt. 
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