
1ély-vesztesége ösztönzi új törvények hozására; Hartviknál pedig a haldokló Szent
István körül álló püspökök és primi palatii udvari jelenetében, mely annyira tet
szik neki, hogy meg is ismétli.

Ezt az udvart már nem a félelem, a timor szígora jellemzi (amit a nagyobb
legenda annyira kiemel Szent István egyéniségében), hanem a bölcs belátás, a tu
domány, a pallérozottság. Talán ennek a csírázó humanitasnak a nevében nyomja
meg atollát Hartvik, amikor uralkodó-eszménye ellentétének, Géza fejedelemnek
a nagyobb legendából átvett képét a "szigorú és kegyetlen" (severus quidem et
crudelis) szavak betoldásával sötétebbre árnyalja. Mert az "új írók" eszménye, ép
pen ellenkezőleg, a szígort megoldó, emberségesen bölcs király; az, akinek környe
zetében - az előszavak szerint egyenesen kezdeményezésére - már a képzelet, a
(stiláris) szépség, a "regényesség" s a tudomány és emberiesség is jogaihoz jut. (Ami
a "regényességet" illeti: többek között a "világi" anyag, az énekmomlók őrizte ha
gyomány iránti "nyitottságban" is, abban, hogy - ha lenézve is - tudomásul veszik,
hasznosítják, mintegy "beemelik" a maguk tudományosabb, "magasabb" műveíbe,

Igy elsősorban a Gesta Ungarorum szerzője a - többek közt Salamon, Géza és
Szent László harcairól szóló - hősi énekeket; így talán - mint láttuk - a kisebb
legenda írója is egy Szent István besenyők elleni hadakozásáról föltételezhetőt.)

Kálmán - joggal mutat rá Horváth János is - nyilván nemcsak azért volf
"könyves", amiért a későbbi, Almost és utódait pártoló krónikafolytatás becsmérlő
-előadása annak mondja: hogy tudniillik breviáriumot olvasott; hanem míndenek
előtt azért, mert valóban a "könyv", a tudomány, a művelődés és a - természete
sen korára korlátozott értelmű - "fölvilágosodás" előmozdítója volt. A korából
fönnmaradt szövegekben a tudósok és a tudomány számontartása. a kisebb le
genda "racionalizáló" hajlamai, figyelmet fölhívó utalása a (talán csak Priscianus
példáiból ismert) poétákra és a grammatíkusokra, megjegyzése Szent István "bő

séges" grammatikai tudásáról (puer adhuc scientia grammatice artis ad plene im
butus est); Hartvik hivatkozása Priscianusra és a kiművelt, jól hangzó stfiusra,
meg itt-ott érezhető enyhe szkepszise; Albericusnál a prudens király eszménye:
mind ennek a "fölvilágosodásnak" a tanúsága,

Irodalom: AJZ. itt tárgyaltakra VOiIlatkiozólag mindenekelőtt két régebbí tanulmálllyomra kell
utalnom: a SZent István legendákna,k és irodalmunk első szazadanak kérdését lényegében
nasoníóan, csaU!: némely vonatkozásban részletesebben és dokumentáltabban pröbáltam vízs
gálnl bennük. Az egyik: "Monostort szellem a román korban." ,(la szerzetesí olvasmányok és
a rnonostorí irodalom eszményei), Katolikus Szem1e lM1, 325-330; a másik: "Egyházi iroda
lom és müveltség Szent Istvántól Kálmán király haláláig", rrheoló~ 1942, [45~m5 és 258-2li4.
Ott hivatkozom esetenlkint a megfelelő Irodalomra, - Mindehhez két újabb, alapvető műre

kell az olvasó figyeimét fö1h!vnom: G y ö ir f f Y G y ö r g vére (Krónikáink és a magyar ös
történet, 1948), és H o r v á t h j á n o séra (Arpá<Hkori latiill nyelvü irodalmunk stüusprotnémát,
1954); ez utóbbinak köszönhetjük a SZ'ÓbeU költészet (hősi énekek, jocula,tOIl'-énekek) és latin
írásbeliség viszonyának döntően új (s e tanulmányban is hasznosított) szemléletét. - Az
aJlyanyelvűségkezdeteire útmutató jelentőSégű M e z e y L á s z l ó munkája (IrodaLmi anya
nyelvűség!lJnJk 'kezdetei az Arpád-koor végén, 1955). - A legendáldtal foglalkozfk G e r i c s J 6
z II e f is (Legko:rábbi gesta-szEll1kesztéseink keletkezésrendjének problémái, 1961), valamint
részletesen C II Ó k a J, L a j o s (A Latin nyelvű történeti irodalom kialalkulása Magyarországon
a XI-XIV. BZázadbain), akinek kö~etkezetes ..bencés-központúságával" azonban, mínt tanul
má!nyomból is kivil~, nem míndennen tudok egyetérteni.

I/;úságában fölvett komolyságát élte fogytáig megtartotta. Ajkát szinte sose
mozdította nevetésre, megfontolva az Irás szavait: "A nevetés fájdalommal vegyül,
és az örömnek sírás lesz a vége", s mindig úgy viselkedett, mintha Krisztus ítélő·

széke előtt állna, s miközben belső szemeivel szüntelenül az ő jelenlétét szemlélte,
orcája komolyságával arról tanúskodott, hogy Krisztust hordozza szájában, Krisztus
'Gkozák szívében, Krisztus él minden cselekedetében.
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