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BOLYAI FARKAS у4 PÁRISI PER CÍMŰ 
ÉRZÉKENYJÁTÉKÁNAK FORRÁSÁRÓL 

A marosvásárhelyi kollégium matematikus-professzorának ezt a drá-
máját legújabban Nagy Péter fedezte fel számunkra, amikor 1984-ben be-
válogatta a Magyar Remekírók sorozatának Magyar drámaírók. 19. század 
című kötetébe.1 

Az olvasóhoz intézett előszavában a névtelenségben maradt szerző a 
témáról ezeket írta: „Hogy a matériája igaz; a Párisi Akták közt találtatik. 
Lásd Kluget." Ehhez a sajtó alá rendező a következőt fűzte hozzá: „Kluge 
Párisi Aktái — nem sikerült azonosítani."2 

Bolyai művének forrását egy orvosi szakmunkában találtuk meg. A 
szerző teljes neve Carl Alexander Ferdinand Kluge volt, foglalkozását te-
kintve a porosz királyi orvostudomány-sebészeti iskola fősebésze és általá-
nos orvostudora. Vonatkozó művének címe: Versuch einer Darstellung des 
animalischen Magnetismus, ab Heilmittel (Az állati delejesség mint gyógy-
mód — leírási kísérlet). Első kiadása Berlinben jelent meg 1811-ben, a 
második Bécsben, 1815-ben. Bolyai a könyvhöz a marosvásárhelyi Teleki-
tékábanjutott hozzá, amelynek katalógusában, pontosabban а IV részben, 
az új szerzemények között megtalálható Kluge munkájának pontos címle-
írása.3 Aligha tévedünk, ha feltételezzük, hogy feleségének, Benkő Zsu-
zsannának gyorsan romló idegállapota késztette Bolyait idevágó ismerete-
inek elmélyítésére, mint ahogyan a dráma cselekményébe bele is került a 
rossz házasság kórképe általában, konkrétan pedig Charlotte de la Roche 
megőrülése (IV. felvonás, 4-5 , 8. jelenet.) 

Az alaptörténet Kluge könyvének 438-439. oldalán, a tetszhalálról szó-
ló fejezetben olvasható (a bécsi kiadás szerint); az azonos szövegű, de más 

1 Bp. Szépirodalmi K, 1984.1: 184-305. A dráma első kiadása: Ma-
rosvásárhely 1818. Az előszó 1817-es keltezésű. 

2 I. h. 1:1008. 
3 Bibliothecae Samuelis Com. Teleki de Szék. Pars Quarta, Viennae 

1819.82. 
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formátumú első, berlini edícióban pedig az 530-532. oldalon található.4 Az 
eredeti német és — korabeli magyar fordítás híján — a mai magyar szöveg 
a következő (szögletes zárójelben adjuk a bécsi szövegtől való helyesírási 
eltéréseket a berlini kiadás alapján): 

„Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts verliebte sich 
zu [in] Paris ein junger Mann in die schöne Tochter eines 
reichen Bürgers. Obgleich er Gegenliebe erhielt, so konnte 
er doch nicht zum Besitze des angestrebten Gegenstandes 
gelangen, indem die folgsame Tochter dem ersten Wille ih-
res hartherzigen Vaters endlich nachgab, und einen andern, 
ihr widrigen Mann heirathete. Stiller Gram bei der immer 
genährten unglücklichen Liebe brachte diess [dies] bedau-
ernswürdige Weib sehr bald auf das Krankenlager und von 
dort in den Sarg. Man Hess sie, der damaligen Sitte gemäss, 
nach 24 Stunden beerdigen, und der Vater bereuete nun 
zu spät seinen störrischen Willen. Von heisser, unwider-
stehlicher Sehnsucht getrieben, die schon im Leben betra-
uerte Geliebte nun noch im Tode ein Mahl [einmal] zu se-
hen, schlich der junge Mann während der darauf folgen-
den dunkeln Nacht zum Kirchhofe hin, drückte dem Tod-
tengräber Gold in die Hand, und Hess sich das Grab öff-
nen. Mit einem Mahle [Male] stieg, bei dem Anblicke der 
Verblichenen, der Gedanke in ihm auf, sie sey für ihn nicht 
todt. Eilig hob er sie heraus, zwang den Todtengräber, den 
Sarg wieder zu verscharren, drohte ihn zu morden, wenn 
er nicht verschwiegen sey [sei], und trug die theure Bür-
de in eine benachbarte Wohnung. Hier brachte er sie in 
die Wärme, entkleidete sie schnell, rieb mit Hastigkeit ih-
re Glieder, und suchte durch feurige Küsse und tausend 
heisse Umarmungen das Leben ihr wieder einzuhauchen. 
Mehrere Stunden waren bereits unter diesen, bisher ver-
geblich gewesenen Bemühungen verflossen, als nun ein Se-
ufzen hörbar ward, und mit ihm das so sehnlich erwartete 

4 Mindkét kiadás megvan az OSzK-ban, a berlini jelzete: X. Mat. 
med. 1174., a bécsié: X. Mat. med. 1174.°* 
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Leben endlich wiederkehrte. Bald nach diesem merkwürdi-
gen Ereigniss reisete dies seltene, nur durch das Grab ve-
reinte Paar, in aller Stille nach England, verband sich dort 
ehelich, und wagte erst nach einigen Jahren zurückzukeh-
ren, um die Ansprüche auf das Vermögen der Todtgeglaub-
ten geltend zu machen. Es erfoglte hierauf der sonderbars-
te Process: der erste Mann bestand darauf, dass die Frau 
ihm zugehöre, und der zweyte [zweite] behauptete, sie sey 
[sei] für jenen todt, und nur für ihm und durch seine Be-
mühungen wieder lebendig geworden. Da indess das Par-
lament geneigt schien, sie dem ersten Besitzer wieder zu-
kommen zu lassen, so wartete dies, auch ohne Reichthum 
glückliche Paar den Process nicht weiter ab, sondern kehr-
te wieder nach England zurück. Die Akten dieses ausseror-
dentlichen Processess befanden sich noch kurz vor der Re-
volution in der Parlamentregistratur." („A múlt század kö-
zepén Párizsban belészeretett egy ifjú egy gazdag polgár le-
ányába. Jóllehet az viszontszerette, mégsem vehette birtok-
ba szerelme kiküzdött tárgyát, mert ezenközben az engedel-
mes leány kőszívű atyja határozott kívánságának engedett, 
és egy másik, számára ellenszenves férfiúhoz ment felesé-
gül. A reménytelen szerelemtől folytonosan táplált csendes 
bánat ezt a sajnálatraméltó asszonyt mihamar a betegágy-
ba, onnan pedig a sírba juttatta. Az akkori szokásnak meg-
felelően, 24 óra elmúltával eltemették, és az atya túl későn 
bánta meg hajthatatlanságát. Forró, ellenállhatatlan vágyá-
tól hajtva, hogy már életében meggyászolt szerelmesét hol-
tában még egyszer láthassa, kiosont az ifjú a következő sötét 
éjszakán a temetőbe, aranyat nyomott a sírásó markába, és 
kinyittatta vele a sírt. Már az elhunyt megpillantásakor egy-
szeriben felötlött benne a gondolat, hogy számára nem halt 
meg. Sietve kiemelte hát őt, kényszerítette a sírásót, hogy 
újra betemesse a sírt, halállal fenyegette meg, ha nem hall-
gat, és drága terhét egy közeli lakásba vitte. Itt melegre tette, 
gyorsan levetkőztette, megdörzsölte a tagjait, és megpróbált 
tüzes csókok és ezer forró ölelés útján ismét lelket lehelni 
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belé. Több óra múlt el, amíg ezek az egyelőre eredményte-
len fáradozások folytak, amikor is egy sóhajtás volt hallha-
tó, és ezzel az olyannyira sóvárgott élet visszatért. Nem sok-
kal e nevezetes esemény után ez a ritka, sírontúl egyesült 
pár a legnagyobb csendben Angliába utazott, ott összeháza-
sodtak, és csak évek múlva merészkedtek visszatérni, hogy a 
holtnak hitt asszony vagyonára igényüket érvényesítsék. Ez 
a lehető legkülönösebb pert eredményezte: az első férj ra-
gaszkodott ahhoz, hogy az asszony őhozzá tartozik, a máso-
dik pedig azt állította, hogy az mindenki számára halott, és 
csakis általa, az ő fáradozásai révén kelt újra életre. Mivel 
úgy látszott, a parlament afelé hajlik, hogy az asszony első 
urához térjen vissza, ezt a gazdagság nélkül is boldog pár 
nem várta meg, hanem megint visszamentek Angliába. En-
nek a rendkívüli pernek az aktái még kevéssel a forradalom 
előtt is megtalálhatók voltak a parlamenti irattárban.") 

A Párisi Akták tehát valóságos iratokat jelentett. A teljességhez tar-
tozik, hogy Kluge is már készen kapta a történetet, két XVIII. századvé-
gi német orvosi szakmunkában, amelyekre lábjegyzetben hivatkozott is. A 
szöveg friss, fordulatos megfogalmazása arra enged következtetni, hogy az 
ősforrás egy hírlapi cikk lehetett.5 

Bolyai az alaptörténetet, különösen pedig a IV-V. felvonás cselekmé-
nyét merítette Klugéból; a könyv egy másik helyéről pedig azt a motívu-
mot, hogy a tükör, mint önkívületi rohamot kiváltó eszköz szerepelhet a 
gyógyászatban, a mágnesező sarlatánia jelképévé emelte a II. felvonás 11. 
és a III. felvonás 13. jelenetében. A társadalmi státusok és értelmiségi hiva-
tások hatása az emberi sorsokra (amint arra előszavában is utalt), gróf Ber-
nárd romantikus költői kínjai és egyben modorosságai (az első ilyen karikí-
rozott és egyúttal öngúnyoló figura a magyar színpadi irodalomban), a sze-
relem és a házasság polgári változatai és problémái — tehát mindaz, amit 
ma igazán érdekesnek és értékesnek látunk a szentimentalizmus és a ro-
mantika korszakhatárán írott érzékenyjátékában, azonban Bolyai farkas 
írói leleménye volt. 

KERÉNYI FERENC 

5 A francia irodalomban közkeletűvé î ált alaptörténet még egyszer 
visszatért: Jókai Mórnál, aki novellát és drámát (A hulla férje, 1851) írt be-
lőle. A forrás ekkor már a francia hírlapirodalom, vö. JKK Drámák I., s. a. 
r. Solt Andor, Bp. 1971.799-803. 
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A HUNYADIAK KORA MICHELE RICCI 
HISTÓRIA DE REGIBUS UNGARIAE CÍMŰ 

MŰVÉBEN 

A magyar szakirodalom — Apponyi Sándor könyvészeti feltárásán, va-
lamint Bartoniek Emma egy említésén túl — eddig nem vett tudományt Mi-
chael Ritius, azaz Michele Ricci (vagy ahogyan Apponyi használja: Riccio) 
művéről.1 Pedig a jelenség megérdemli figyelmünket, hiszen Ricci szemé-
lyében olyan szerző fordult érdeklődéssel a magyar történelem felé, akinek 
nem volt semmilyen személyes kapcsolata Magyarországgal, tehát nem volt 
érdeke az sem, hogy dicsőítse Mátyást vagy akár Ulászlót. 

A mû első kiadása 1506-ban Milánóban jelent meg. Címe ekkor De re-
gibus Franciae, Hispániáé, Hieroslimorum (siel), Siciliae, Neapolis et Unga-
riae.2 A második kiadás címének eleje már módosult: De regibus Franco-
rum librilll. stb., ez Baselban jelent meg 1517-ben.3 Velencében 1543-ban 
kiadták egy olasz fordítását.4 Brunet tud egy 1507-es párizsi kiadásról, egy 
1534-es baseliról, és egy 1630-as tübingeniről is.5 Utoljára Nápolyban je-
lent meg 1645-ben.6 (Magyar vonatkozású fejezeteit Zsámboki lenyomatta 
Istvánfly-kiadásának függelékében.) 

A baseli kiadás tartalmazza csupán azt az előszót, amelyben a szerző 
Guidonak (= Guido de Rupeforti, azaz Rochefort) Franciaország nagy-
kancelláijának írott levél formájában megmagyarázza műve keletkezésé-
nek indokait. A Torontóban őrzött kézirat alapján - e kéziratot 1986-ban 

1 Graf Alexander Apponyi: Hungarica. — Ungarn betreffende in 
Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. Gesammelt und beschrie-
ben von . L Bd. XV und XVI. Jahrhundert. München 1903.54. Nr. 71.; 
92. Nr. 119.; 212. Nr. 295.; II: Bd. XVII. und XVIII. Jahrhundert (bis 1720). 
München 1903. 87. Nr. 838.; IV Bd. Neue Sammlung II, XVII. und XVIII. 
Jahrhundert, besorgt von L. Dézsi. München 1927.321-323. Nr. 2422.; vö.: 
Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás 
történetéből. Bp. 1975. 220. 

2 Apponyi, I. k. 54. Nr. 71. 
3 I. m. 92. Nr. 119. 
4 I. m: 212. Nr. 295. 
5 Jacques-Charles Brunet: Manuel du libraire et de l'amateur de liv-

res. Tome IV. Paris 1863.1314-1315. 
6 Apponyi, II. k. 87. Nr. 838.; vö. Mario Emilio Cosenza: Biographical 

and Bibliographical Dictionary of the Italian Humanists and of the World 
of Classical Scholarship in Italy, 1300-1800. Vol. 4, Boston 1962. 3045. 1-
2. has. A bázeli kiadásban (1568) lásd 840-856.; a kölniben (1690) pedig: 
617-629. 
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volt alkalmam tanulmányozni — az előszó kelte: Róma 1503. október 15.7 

A nyomtatványban ez a dátum — talán sajtóhiba folytán — 1505. október 
15-re módosult. Viszonylagos hozzáférhetetlensége miatt teljes egészében 
idézni fogom ezt az előszót. 

„Guidonak, Franciaország nagykancellárjának, a fényes 
hírű lovagnak, a római és az egyházi jog tudós doktorának 
Michele Ricci nápolyi jogász és a szentséges és hatalmas 
francia király tanácsosa üdvözletét küldi. 

Mikor minap, midőn az idő mostohasága folytán ha-
zámból menekültem, több szabadidőhöz jutottam, mintsem 
akartam volna, akkor kezdtem el Rómában fontolgatni ma-
gamban, hogy az egykor oly boldog Campania miért leled-
zik a legnagyobb nyomorúságban most, és Campania szi-
lárd határai, amelyeket oly sokszor háborgattak háborúik-
kal a külső nemzetek, úgyhogy mintegy küzdőterévé vált a 
franciák, a spanyolok és a magyarok, néha még a németek 
legádázabb küzdelmének; vajon ez földjének jóságából és 
a végzetből fakad-e, hogy vajon igaz-e ez a mítosz, hogy itt 
születtek a gigászok, vagy pedig más az oka ennek, és ez az 
ok homályban rejtőzik. Ezért felütöttem a régi történelem-
könyveket, különösen azokat, amelyekben a királyok csa-
ládfája és rokonsági fokaik ismertetése található, hogy meg-
találjam, ki volt közülük az, aki a jog alapján állva lépett fel. 
És mivelhogy ez a tárgy — mint ahogyan Te nagyon jól tu-
dod — sok-sok hatalmas kötetet tölt meg, ezen kívül igen 
fáradságos az elolvasása, úgyhogy alig is lehet biztosan át-
tekinteni, úgy gondoltam, hogy érdemes dolgot cselekszik 
az, aki rövid kézikönyvvé és összefoglaló jellegű breviári-
ummá szerkeszti. Tehát mivel helyeseltem az ötletet, rászán-
tam magamat erre a feladatra és szorgosan törekedtem arra, 

7 Seymour de Ricci with the assistance of W. J. Wilson: Census of 
Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada. 
(Reprint): Kraus Reprint Corporation, New York 1961. 2237-2238.; Tho-
mas Fisher Rare Book Library, University of Toronto, Toronto. Ms. 104. 
ff. lr- lv. vö. Paul Oskar Kristeller Iter Italicum. Vol. III. (Alia itinera I.) 
Australia to Germany. London-Leiden 1983.146. 
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hogy mindent hitelesen tolmácsoljak. Ahol eltérnek a véle-
mények, vagy ingadozik a történelem ítélete, az elfogadot-
tabb véleményt követtem úgy, hogy valahányszor Te, avagy 
mások a Te rendedből — akiknek vagy soha, vagy igen rit-
kán adatik meg, hogy a legkomolyabb államügyek intézé-
séből elvonhassák magukat — kíváncsiak lennének e dol-
gok megismerésére, ne kényszerüljenek a tárgyak nyomozá-
sában hosszú kerülőutakra, hanem kicsiny fáradsággal üdít-
hessék fel lelküket az ismerettel. Mivel pedig királyaink (a 
kéziratban: a nápolyi királyok) a francia és a spanyol királyi 
házból eredtek a régiségben, és használták a Jeruzsálem és 
Magyarország királya címet is, úgy gondoltam, hogy még ré-
gebbre kell visszamennem, és e két nemzet királyainak böl-
csőjétől és eredetétől kezdve kell a dolgokat nyomon követ-
ni, ezután pedig a jeruzsálemi, végül pedig a nápolyi és ma-
gyar királyokra keríteni sort (a kéziratban: azután a jeruzsá-
lemi, majd a szicíliai és nápolyi, végül a magyar királyokhoz 
elérkezni). Ezen csekély jelentőségű nyomozásaimat kinek 
tudnám ajánlani, mint Neked, akit semmi sem gyönyörköd-
tet jobban, mintha elmédben felidézed őseink nagyszerű és 
vitéz tetteit, valamint vállalkozásaikat és különböző kime-
netelű eseteiket. Hasonlóképpen Nagy Sándorhoz, aki mi-
dőn végignézte Iliont, felajánlották neki, hogy megmutatják 
Parisz Kütharáját, s erre ő azt mondta, hogy inkább szeret-
ném látni Akhilleuszét, amelyen ő a hősök gyönyörűséges 
cselekedeteit szokta volt megénekelni. Leginkább azért — 
s ez a Te emberségedből fakad —, mert engem a legnagyobb 
hajlandósággal tüntetsz ki, s ezért azt szeretném, hogy ezen 
kicsiny ajándékom tanúsítsa az utókornak, hogy mennyire 
le vagyok kötelezve bőkezűségednek és erényednek; úgy bí-
zom.rád ezt a könyvet, hogy ne a barát elnéző lelkületével 
olvassad, hanem inkább a bíró szigorú lelkületével. Azt sze-
retném, hogy így cselekednének mások is, és így, ó dicsősé-
ges férfiú ezzel viszonoznád önmagában szerény ajándéko-
mat, mivel azt a lelkületet tanúsítod irántam, amelyet szok-
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tál is, és amelyet irántam sohasem szüntetsz meg. Légy üd-
vöz! Róma városából 1505. október 15-én".8 

Mint láthattuk, a kézirat és az első nyomtatott kiadás fogalmazása né-
hány helyen eltér. Ezért valószínű, hogy mégsem sajtóhibáról van szó a dá-
tumnál, hanem a szerző a nyomtatásra szánt szövegben igyekezett fájdal-
mát enyhíteni, azaz mind kevesebbszer leírni a „Nápoly" szót. Eredetileg 
az első mondatban is „haza" helyett Nápoly görög neve „Partenope" sze-
repelt!9 Mindennél árulkodóbb ez a stilizálás, hiszen arra utal, hogy Ric-
ci az idő múlásával egyre inkább távolodni látta a reményt, hogy valaha is 
visszatérhet száműzetéséből. 

Az 1645-ös nápolyi kiadás függelékében található Ricci egy kései le-
származottjának, Alvise Riccinek ajánlva a szerző meglehetősen bőséges 
életrajza, amelyet egy nápolyi jogász és patrícius, Carolo de Lellis írt.10  

(Kristeller említ egy Nápolyban őrzött másik életrajzot is, ezt azonban nem 
volt alkalmam tanulmányozni.)11 Az életrajz előbb a Ricci család eredeté-
vel foglalkozik, és kiderül belőle, hogy e család eredetileg Firenzéből me-
nekült mint száműzött a nápolyi királyságba. Sok előkelő hivatalnokot és 
papot követett Michele, aki föltehetőleg 1445-ben született. Fiatal korától 
kezdve kitűnt tanulmányaiban; első mestere Pietro Summontio volt, Pon-
tano és Sannazzaro neves kortársa. A nápolyi egyetemen 1465-ben fejezte 
be jogi tanulmányait. Parrasio — akinek életrajza olvasható Paolo Giovio 
híres emberekről írott könyvében — magasztalva szól Ricci jogi tudásáról, 
először abban a levélben, amelyet az első kiadástól kezdve a mű minden ki-
adása tartalmaz, a kötet elejére helyezve. 1487-től kezdve ó maga is a nápo-
lyi egyetemen tanított, sok hallgatója volt még távoli városokból is.12 Fer-
rante király hivatalba nevezte ki: előbb az államkincstár úgynevezett pat-
rónusa lett, majd pedig a szicíliai királyság legfőbb számvető mestere. Az 
aragóniai ház első bukása után VIII. Károly is kegyébe fogadta, és min-

8 Apponyi, Nr. 119. f.2r-2v(=a2). 
9 „Quum nuper a patria profugus iniquitate temporum, plus ocij nac-

tus essem quem velim, coepissemque Romae mecum metipse cogitare... "; 
vö. a kéziratban: „ . . . nuper Rome exul a Partenope ob sevicias temporum 
duxi:... " 

1 0 Auctoris vita a Carolo de Lellis I. C. Neapolitani, Viroque Patricio 
Conscripta. A függelékben in: De regibus Hispániáé, Hierusalem, Galliae, 
Utriusque Siciliae, et Ungariae, História, Auetore Michaele Riccio I. С. ac 
Patricio Neapolitano, [...]. Neapoli, Ex Regia lypographia Egidij Longhi 
1645.1-28. 

1 1 Paul Oskar Kristeller Iter italicum. Vol. I. London-Leiden 1963. 
435. 

1 2 Vö. Brunet: i. m. 1315. 
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den korábbi méltóságában is megerősítette, sőt belső tanácsosává válasz-
totta. így tehát, amikor Károlynak mennie kellett, Riccinek is követnie kel-
lett őt a száműzetésbe. XII. Károllyal még egyszer visszatérhetett hazájába, 
sőt 1501-ben ismét belső tanácsos lett, és elkobzott birtokait is visszakap-
ta. Ezenkívül még új adományokban is részesült. A spanyolok és a franci-
ák rövid ideig tartó szövetségének felbomlása után továbbra is a franciák 
oldalára állt; oly hirtelen kellett menekülnie, hogy Nápolyban kényszerült 
hagyni feleségét és gyermekeit is. Burgundia parlamentjének elnöke lett, 
végül pedig párizsi szenátor és szinte — mint az életrajzíró talán némi túl-
zással állítja — úgy látszott, hogy ő kormányozza egész Franciaországot. 
1503-ban úgy került Rómába, hogy II. Pálhoz, mint újonnan megválasztott 
pápához küldték követségbe, tárgyalt természetesen Nápoly visszaszerzé-
séről is, ebből ugyan nem lett semmi, de bíborosok előtt mondott beszéde 
olyan sikert aratott, hogy kinyomtatták. 

Ekkor írta tehát könyvét, amelyet alapossága és igazságszeretete miatt 
Parassio méltónak ítélt arra, hogy a legelső történetírók közé emelje a szer-
zőt. De Lellis arról is tud, hogy a műnek az olaszon kívül francia és német 
nyelvű fordítása is készült. 

Római kiküldetése után még több helyen járt követként; 1506-ban Ge-
novában próbálta elsimítani a nép és a nemesség ellentéteit: itt követett 
eljárását Guicciardioni is nagyra becsülte. Harmadik követjárása Firenzé-
be vitte szintén 1508-ban. Végül 1515-ben halt meg; föltételezhetően azok 
mérgezték meg, akik irigyelték a király mellett betöltött bizalmas állását. 
Nápolyban temették el testvére mellett.13 

Azért kellett az előszót hosszasan bemutatnunk, illetve egy XVII. száza-
di életrajz alapján felvillantani a szerző pályafutását, mert a modem histo-
riográfia ugyancsak mostohán bánt Riccivel. Eric Cochrane alapvető köny-
vében, amelyet a reneszánsz történetírásról írt, helyet juttat ugyan neki, de 
ugyancsak szigorúan ítéli meg: „Ricci Franciaországba menekült, és azon 
való bánatában, hogy nem képes hazatérni, azzal vigasztalta magát, hogy 
hosszú 1ère eresztve elmondta mindazt, amit csak hallott szülőhazája életé-
ről, a Ruggero és Ferdinando közötti évszázadokban — anélkül, hogy akár 
történetírókat, akár krónikákat használt volna. Azután összegyűjtött egy 
kollekciót legendákból és igazolhatatlan hagyományokból a kereszténység 
más királyságairól — Franciaországról, Spanyolországról, Magyarország-
ról és az úgynevezett jeruzsálemi királyságról; azután kiadta őket kilenc-
ven oldalas zsebkönyvecskék sorozatában kizárólag abból a célból, hogy 
vigasztalja ugyanazon Fortunának akkori áldozatait, amely Fortuna egye-
dül döntötte el államok emelkedését és bukását. Teljességgel ismeretlen 
volt előtte minden olyan kötelező humanista probléma, mint a válogatás és 
a periodizáció. IX. Lajost azzal hitelesítette, hogy ó szétosztotta királyi ha-

1 3 Lásd a sírfeliratot: Carolus de Lellis, i. m. 27. 
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talmát testvérei között. A VI. Károlyról írott fejezet egyharmadát az arany 
nyakörves dámvad históriájának szentelte. Az 1494-95-ös inváziót kizáró-
lag VIII. Károly szeszélyének tulajdonította."14 

Igazolhatatlan kijelentésnek kell tartanunk ezt, hogy könyvsorozatról 
lenne szó, és azt is, hogy Ricci források használata nélkül írta volna köny-
vét. Mielőtt tehát a magyar királyokat tárgyaló részre térnénk, tekintsük át 
röviden a munka felépítését és — amennyire lehetséges — forrásait, illetve 
nyelvét. 

Az első rész a De Regibus Hispániáé címet viseli. A dinasztiák egymásra 
következésének megfelelően három könyvre oszlik: az első könyv a vizi-
gót királyokat tárgyalja Tulgáig, a második ott fejezi be, amikor Veremun-
dus meghal, végül a harmadik V. Alfonztól tárgyalja a királyokat egészen 
addig, ameddig Nápolyból kiszorítják a franciákat. Érdekes, hogy mindjárt 
az elején emlegeti Attilát, aki vezérei révén Hispánia egy részét is leigázta. 
A hunokat etimologizálás kedvéért említi: ugyanis cáfolja azoknak a néze-
tét, akik az ország nevét az „ispánoktól", vagyis a hun-, azaz magyar kife-
jezéstől származtatják, amely „vezér"-t jelent. Elsősorban a királyok szár-
mazására és családi viszonyaikra koncentrál: de hiszen ez megfelel az elő-
szóban kifejtett célkitűzésének. Az eseménytörténetet — szintén célkitű-
zésének megfelelően — valóban breviáriumszerű rövidséggel tárgyalja — 
természetesen elsősorban a hadjáratokat és hódításokat. Nemigen enged 
a legendák csábításának, így például, noha emlegeti a legendás Cidet, de 
nem megy bele a részletekbe. 5 

A spanyol történetírásban viszonylag későn alakult ki a humanista stí-
lus. A XV században viszont készült jó néhány olyan, a krónikás szerkeszt-
ményeket összefoglaló kézikönyv, amelyek forrásul és mintául szolgálhat-
tak Riccinek. B. Sanchez Alonso műve alapján ide sorolhatjuk például Don 
Pablo de Cartagenát (1350-1435), aki summába foglalta a krónikákat; a Su-
ma de coronicas deEspafía nem áll egyedül a kor irodalmában.16 Az 1456-
ban meghalt Alfonso de Cartagena már latinul írta művét, amely — Riccié-
hez hasonló módon — összehasonlító anyagot is tartalmaz: Regum Hispa-
norum, Romanorum Imperatorum, Summorum Pontificum, necnon Regum 

1 4 Eric Cochrane: Historians and Historiography in the Italian Renais-
sance. Chicago-London 1985.158-159. 

1 5 „Rodericus Viuar, is, cui postea cognomentum Cido fuit, Alumnus 
Ferdinandi fuisse dicitur, et in eius aula adoleuisse; qui saepe victis acie 
Saracenis, Valentiam recepit, atque sui iuris fecit. Ab hoc originem traxisse 
Mendozam Eamiliam plerique credunt." Apponyi, Nr. 838.24. 

1 6 B. Sánchez Alonso: História de la historiog-aphia espahola. I. H as ta 
la publicación de la crónica de Ocampo (...-1543). Segunda edición revisada 
y anadida. Madrid 1947.311. 
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Francorum, anacephaleosis.17 Célja ezzel az újítással, hogy a spanyol ki-
rályokhoz adott más uralkodók kronológiájával kitágítsa és mintegy kon-
textusba helyezze a hazai uralkodók adatait. 1474-gyel fejeződik be Ped-
ro de Escavias Reportorio de Principes de Espana című, az egyes királyo-
kat röviden összefoglaló kézikönyve.18 Végül az aragóniai, illetve kataló-
niai uralkodók életéről és tetteiről is készültek hasonló összefoglalások, 
részben katalánul, részben latinul. Természetesen érdeklődtek az aragóni-
ai ház itáliai hódításai iránt is, Lope de Espejo egyenesen olaszul írta meg 
az aragóniai házból való első királyokról szóló történetét.19 

Riccinél a több évszázados anyag elosztása nem egyenletes, természet-
szerűleg jóval hosszabban tárgyalja az eseményeket attól kezdve, hogy Al-
fonz elfoglalta Szicíliát.20 Hiszen ennek az ágnak az uralkodása határozta 
meg a szerző hazájának tündöklését és bukását. 

Kizárólag a cím viselése miatt foglalkozik a jeruzsálemi királyok hánya-
tott történetével, igen röviden.21 Ezek után következnek a francia kirá-
lyok (De regibus Galliae). Tárgyalja ugyan a trójai eredetmondát, de kizá-
rólag úgy, mint amelyet sokan emlegetnek. Mindenesetre hivatkozik Livi-
usra, hogy a régiség szerette a maga alacsony származását azzal megszé-
píteni, hogy istenekre vagy héroszokra vezeti vissza eredetét, de ezt ő sem 
megerősíteni, sem megcáfolni nem akarja. Sokkal hihetőbbnek tartja Par-
theniosz véleményét, aki szerint a frankok kelta törzs, és eredetileg az Al-
pokban laktak.22 Szinte a teljesség kedvéért említi meg azt az etimológi-
át, hogy a frankok attól kapták a nevüket: Valentinianus császár tíz évre 
elengedte nekik az adófizetést, vagyis „frankók" voltak.23 Az első könyv 
Lotharig tart, a második könyv Valois Fülöpig, míg a harmadik könyv ott 
hagyja abba az események tárgyalását, amikor a spanyolok körülzárják a 
franciákat a nápolyi háborúban, 1503 májusában. 

Noha a pápa előtt minden érvet felvonultatva védelmezte a franciák 
jogát a nápolyi királyságra, itt a könyvben tartózkodik az ilyenfajta jogá-
szi érveléstől, és megelégszik azzal, hogy a hadjárat eseményeit ismertesse. 
A legterjedelmesebb rész következik: a nápolyi és szicíliai királyság négy 
könyvre osztott története. Az első könyv a normannokkal, a második a sváb 
uralkodó házzal, a harmadik az Anjoukkal, végül a negyedik az aragóni-
akkal foglalkozik. Legrészletesebben természetesen az aragóniai uralmat, 

1 7 I.m. 317-318. 
1 8 I.m.324. 
1 9 I.m.332. 
2 0 Apponyi, Nr. 838. 40-48. 
2 1 I.m. 49-56. 
2 2 I.m.58. 
2 3 In: „Appellationis causam nonnulli putant immunitatem stipendio-

rum, quibus ab Imperatore Valentiniano leuati sunt in decennium." 
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annak is utolsó éveit tárgyalja. Többnyire szenvtelen, itt azonban, ahol ha-
zájáról van szó, helyenként felháborodásának és megrendülésének is han-
got ad, mint például Giovannonantonio Marzano kivégzésének ecsetelésé-
nél, akit előzőleg harmincnégy évig tartottak börtönben.24 A befejezés itt 
is a háború eseményeire vonatkozik: ott hagyja abba, amikor a nápolyiak 
beengedik Frigyest, aki megadásra kényszeríti a franciák maradékait.25 

Láthatjuk tehát, hogy szigorúan megkomponált műről van szó, nem 
pedig széteső könyvecskék füzéréről. Ha a dinasztiatörténeti tárgyalás-
mód még magán is hordozza a műfaj középkori eredetét, a stílus és a 
kompendium-jelleg által megengedett forrás-szembesítés már a humanista 
iskolázottság jele. Nem hiába volt jogász, és ráadásul nápolyi jogász. For-
rást egyszer idéz szó szerint, az is pápai bulla.26 A nápolyi állam pápai hű-
bér volt, tehát mindenfajta jogigény érvényesítése, a történetírók számá-
ra a trónigények jogosságának megítélése elsőrendű egyházjogi műveltsé-
get tételezett fel. Az egyházias beállításnak más jeleit is találhatjuk: minde-
nütt fontosnak tartja megemlíteni az eretnekség elleni küzdelmet.27 Stí-
lusa szigorúan liviusi; és ennek a követelménynek az érvényesítése renge-
teg terminus pontos körülírására kényszeríti, hiszen csak ilyenfajta körülí-
rásokkal lehetett középkori és egyházi fogalmakat a klasszikus latinságnak 
megfelelően visszaadni. Mindenképpen feltételezhető, hogy ebben Loren-
zo Valla hatását kell látnunk, aki - mint azt többek között Mario Santo-
ro és Donald R. Kelly is legutóbb nyomatékosan leszögezték, alapvető vál-
tozást idézett elő a nápolyi humanizmus fejlődésében.28 Mondhatjuk ezt 
akkor is, ha épp a Lorenzo Valla által indított vita egyik résztvevője Fa-
zio állt ki szigorúan az antikos szóhasználat mellett, Valla engedékenyebb 
álláspontjával szemben. 

Elfogadhatjuk a Riccit egyébként szigorúan kezelő Cochrane megálla-
pítását, aki szerzőnk munkásságát beágyazza a nápolyi iskola kereteibe, és 
ezt az iskolát olyan történetírók sorának látja, akik az Itáliában egyébként 
szokatlan nemzeti monarchia érdekeinek és szempontjainak voltak min-

2 4 I.m. 197-198. 
2 5 I.m. 200. 
2 6 „Pastoralis sub rubica de re iudicate", bolla di demente V, lásd: i. 

h. 156. 
2 7 A nyelvtani vitákról lásd például: i. m. 82-85. Mario Santoro: Hu-

manism in Naples. In: Renaissance Humanism. — Foundations, forms, and 
legacy. Vol. I. Humanism in Italy. Ed. by Albert Rabil, jr. University of 
Pennsylvania Press. Philadelphia 1988. 286-331.; Donald R. Kelley: Hu-
manism and History. In: uo. 236-270. 

2 8 Apponyi Nr. 838. 212. vö. Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hun-
garorum id est Annalium omnium temporum liber primus et sexagesimus. 
Curam gerebat Petras Kulcsár. (BSMRAe, Series nova, t, II.) Bp. 1977.102. 



Filológia 619 

den tárgyban az érvényesítői. Az egymást váltó és egymással harcban álló 
monarchiáknak a legalitás-igény szempontjából való mérlegelése tehát a 
könyv; eredetében tehát jogászi ihletésű, ám kifejtésében már történeti. 

A magyar királyok történetét Ricci két könyvre bontja: az első Attilától 
tart Gézáig, a második a keresztény királyok történetét tárgyalja. Nagyon 
valószínűnek tartom, hogy fő forrása Pietro Ranzano Epitoméja. Föltéte-
lezhetjük ugyan, hogy Túróczit is használta, hiszen nyomtatásban is hoz-
záférhetett, de bizonyos névalakok használata arra vall, hogy Ranzanus — 
Szicíliában is föllelhető — kéziratát jegyzetelte. így például az Adeodatus 
név, mint San Severinoból származó térítőé, ebben a formában Ranzano 
sajátja.29 (Egyébként megjegyzendő, hogy a könyv nyomtatott változatai-
ban kezdettől fogva rengeteg elírás tapasztalható a barbárnak tekintett ma-
gyar nevek esetében, ám ha a kéziratot megnézzük, ott a nevek többnyire 
helyesen vannak írva.)30 

Kiemelt helyet kapnak a magyar királyok között az Anjou-házi uralko-
dók, és — nyilván a Beatricével kötött házasság miatt — a Hunyadiak is. A 
korábbi részekben is érvényesített szempontjait itt sem hanyagolja el, így 
természetesen szerepet játszik Hunyadi Mátyásnak és Jánosnak a huszita 
eretnekek elleni küzdelme. Hunyadi János történetét I. Ulászlónál veszi 
fel. Viszonylag részletesen tárgyalja V. Lászlót, — akit tévesen Zsigmond 
fiának tart, majd a várnai csatát, a keresztes hadjáratot, Nándorfehérvár 
védelmét; különös részletességgel pedig Hunyadi László halálát. Mátyás 
fogságát, majd szabadulását és királlyá választását követi a király hadjára-
tainak magasztaló leírása. A művelődés pártolásának sajnos nem szentel 
helyet; de erre egyébként is egész könyvében csak kétszer kerít sort: Nagy 
Károlynál és Aragóniái Katalinnál. A többi magyar és idegen királlyal való 
összevetésben azt mondhatjuk, hogy igen nagy helyet juttat neki, és egyet-
len hibát sem tulajdonít sem háborúban, sem békében viselt dolgaiban. 

A második könyv befejezésében viszonylag részletesen tárgyalja Ulász-
ló és Beatrix szerencsétlen házasságát, majd a válással fejezi be, illetve azzal 
a megállapítással, hogy Ulászló csak hatalmas pénzösszeggel tudta rávenni 
a pápát, hogy a házasságot nyilvánítsa érvénytelennek, és tegye lehetővé a 
francia hercegnő elvételét.31 

Santoro egy tanulmányában hosszan dokumentálta, hogy a legkülön-
bözőbb humanistákban, és nem utolsósorban a nápolyiakban milyen válto-

2 9 „Herdechelin" (Apponyi, Nr. 838. 213.) a kéziratban = „Herde-
hellm", az „Erdély" névből. 

3 0 Apponyi, Nr. 838. 262-263. 
3 1 Mario Santoro: „Fortuna с 'prudenza' nella lezione del Pontano". 

In: Fortuna, ragione e prudenza nella civiltá letteraria del Cinquecento. 
Napoli 1967.23-66. 
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zást idézett elő a francia invázió a Fortuna megítélésében.32 így vált kor-
szakhatárrá 1494, amely időpont előtt idealizált fénykor uralkodott, utána 
pedig homály és zűrzavar. Ricci — aki maga ugyan a franciák oldalán áll-
va — beletartozik ebbe az áramlatba, hiszen száműzetése érzékennyé tette 
őt a korszakforduló teljes súlyának átélésére. Ily módon válogatta ki tehát 
az anyagot művéhez, és ebbe a keretbe illesztette bele természetszerűleg a 
Hunyadi-ház tündöklését és bukását is. Nyilvánvaló, hogy Mátyás egész te-
vékenységének megítélésében a hazájába visszatérni kényszerített Beatri-
ce álláspontját osztja, akiről egyébként azt véli tudni, hogy hallatlanul nép-
szerű volt a magyar főurak között. így állhatott elő az a helyzet, hogy rö-
viddel Mátyás halála után egy nápolyi történetíró szemében Mátyás azzá az 
aranykort megvalósító, de egyúttal halálával le is záró mitikus egyéniséggé 
válhatott, mint majd később, különösen Mohács után, a magyar köztudat-
ban. 

Érdemes még megemlítenünk, hogy Ricci művét a későbbi európai tör-
téneti irodalom éppen magyar vonatkozásai miatt használta, és ezen belül 
is elsősorban a Hunyadi-ház vonatkozásában. Jó példája ennek H. C. L. 
Stockhausen 1721-ben írott német nyelvű tragédiája I. Ulászlóról, illetve a 
várnai csatáról;33 a hozzácsatolt jegyzetek, amelyek teijedelmükben sok-
szorta meghaladják a tragédiát magát, szinte az egész magyar történelmet 
felölelik, és számtalan helyen hivatkoznak Ricci könyvére. 

3 2 „eius enim maxima apud Hungáriáé Principes ob naturae liberalita-
tem auctoritas erat". Apponyi, Nr. 838. 262.; vö. Albert Berzeviczy: Beatrix 

nytiuuji, in. » u . Tiadislavs und sein Blutiger Untergang bey 
Vama in einen Trauer-Spiele vorgestellt und durch Historische und Po-
litische Anmerckungen aus denen Hungarischen und andern Geschichten 
erläutert von H. C. L. Stockausen. Halle in Magdeburgischen, 1721. példá-
ul 7., 43., 56., 74., 88., 90., 91., 124., 131., 135., 139., 142., 147., 165. stb. 
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