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RÓNAY GYŰRGY

SZENT LÁSZLÓ GESZTÁJA ÉS LEGENDÁJA
I.

Három esztendei uralkodás után, I On-ben "a ka tol iku s hít ű. , istenfélő és
igen keresztény G éza fej edelem" - akit a történ etírók Magnus királynak ne
veznek - súlyos betegségbe esett és április 25-é n "a minden test ú tjára köl
tö zött, erényekben t ünd ök ölv é". Hal ála h írére a nemesek sokasága öccs éhez,
L ászl óhoz gyűlt és fölkérte őt - "köz értelem mel, egyező szavazattal és egyen
lö akarat tal, egy sz ívvel-l élekkel", ahogy a gesztaíró mondja - hogy vegye á t
az ország kormányzását. "Úgy tün döklött ugyanis, m ín t a hajnali csillag, m ely
a fell egek közt a sötéts ég homál yá t elosz latja, s mint ahogy a tel jes hold ra
~vog az ő napj aiban, s mint a fé n ye s nap , úgy fényle tt az ő népe köz ött . . '"
Az Istv án k irál y hal ál á t követő nehéz évtizedek után a k ró ni k ás L ászl ób an
végre a z igazi, ural kodásra valóban m él tó, nevét joggal viselő királ yt köszönti:
"Mind nyá ja n tudták, hogy a z eré nyek tel jességével föl van ruházva, katol íkus
h itű, k ülön ös kegyességű , bőven adakozó és szer étetben kitűnő . " A naiv k ö
z épkor i etimológia , a nevek jelképes értelmében való hi t szer in t hozzáteszi (amit
még Pelbárt is átvesz "olvasni való éle tleírásában") : nagy volt ő m ár neve sze
r ínt is; m ert "Lad islaus annyit t es z, mint a népnek Is tentől ado tt dicsőség.

Laos u gyanis nép et jele n t , dosis pedi g a dó vagy adás vagy adomány. Nevé
nek ped ig há tulról kezdve első sz ótazja la us" (vagy is d icsöség) . M agyarorszá g
népe, a "nem esek", ak ik kir áll v á vál asztják. a z Árpád-nem zetség m egfogyat 
kozo tt fényének vissza állításá t várják tőle, a harcole bátor h ős é t ő l . aki "az oro sz
lá nokkal és m ed vék kel úgy já tszott. m in t a bárányok ka l. m egölt e az óriásokat
és letörölte a gyaláza tot Izraelről , fölkereste ellenségeit és kiirtotta az ellene
szegül öket", Föllép tehá t végre egy olya n , jámborsá gában is k ív ál óari vitéz. ke-
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reszténynek és hősnek egyaránt nagy király, akinek alakja és tettei alkalma
sak rá, hogy magához vonja és egyben krísztíanízálja is a - nagyrészt ének
mondók fönntartotta - ősi hagyományokat. így többek közt a. "csodaszarvas"
homályos mondáját (mely realizált formában majd Anonymusnál is fölbukkan
Bors vezér vadászkalandjában. s melyet aztán Kézai áttesz a hunkrónikába).
Igaz, hogy itt, Lászlónál a jelenés szarvasa szövétneket hord szarvain, mint a
keleti hagiográfiában, és azt a helyet jelöli meg, hol építsenek templomot a Sa
lamon ellen győztes testvérek; ez a "szent" szarvas tehát nem azonos a monda
bélivel ; de hogy egyáltalán megjelenik, s hogy ez a legendás mozzanat egyál
talán László alakjához kapcsolódik, abban nyilván része lehet a csodaszarvas
monda lappangó és fölsejlő (mondhatnánk: aktualizálódó) emlékelnek: a geszta
író pogánykori mondaemlékeket krisztianízál egy keresztény legenda Lászlóra
való rávetitésével.

6si eredetű, pogányságból hozott mítoszínak-rnondaínak és keresztény legen
dásnak-szakrálisnak eggyé, új anyaggá ötvöződése, középpontban László minden
kortársát és elődjét "fejjel meghaladó" alakjával, abban a nagy történeti mű

ben történik, amelyet - korábbi följegyzések földolgozásával és folytatásaként
- már valószínűleg életében és kezdeményezésére, de legkésőbb utóda, a ..köny
ves" Kálmán udvarában (és udvarának dinasztikus igényei szerint) írtak. ..Aho
gyan a magyárok régi gesztajában olvasható"; - ilyesféle fórdulattai utalnak
erre az idők folyamán elveszett, századokig minden további magyar história
forrásául (vagy átírásí anyagául) szolgáló "ősgesztára" a belőle merítő hazai
po; külföldi középkorí történetírók. Címe tehát nyilván Gesta Ungarorum volt.
Meglétére nemcsak a hivatkozásokból lehet következtetni; a későbbi, egymástól
függetlenül létrejött művek szővegegvezéseiből a forráskritika részletes, minden
mozzanatra kiterjedő vizsgálatai vitathatatlanul megállapították egy közös, I09I-ig
terjedő. Salamon halálával végződő őstorrásnak, . vagy ezen ősforrás valamelyik
folytatásának a használatát. A kutatóknak többé-kevésbé sikerült tisztázniuk
azt is, mi lehetett ennek az első Gesta Ungarorumnak a "tartalma". At. őshaza
leírásával kezdődhetett, majd elmondhatta, miért és hogyan hagyták el a ma
gyarok Szkítiát, miként vándoroltak el új hazájukig és hogyan szerezték meg
ezt; beszámolhatott a kalandozásokről. a nyugatiakról és a keletiekről, majd
a megtérésről. Szent István életművéről. a halálát követő zavarokról, végül
az 1. András trónraléntétől Salamon haláláig történt eseményekről; fölölelhette
tehát a magyarság egész történetét az ősidőktől a maga koráig.

Az író e nagyszabású összefoglaláshoz a hazai előzményen, az András ki
rály korában keletkezett följegyzéseken kívül természetesen külföldi forrásokat
is fölhasznál t. így az "őstörténet" és a kalandozások egyes mozzanataira vonat
kozólag bőven merített a Lotharingiá-beli prűrni apát, Regtuo vllágkróníkájából
s ennek folytatásából. átvéve innét a minden fölbukkanó pogány és nomád né
pet a ködös Szkítiából származtató jellegzetes középkorí hiedelmet. Eszerint a
magyárok is erről a rejtélyes, messzi, mocsaras vidékről erednek, melvet 
mínt a geszta mondja - "egyik oldalról az északi tenger, másikról a riff he
gyek, hátulról meg Ázsia és az Etil vagyis Don folyó határolnak", A megté
réstől a hatvanas évekig történtekről is voltak külföldi adatai: a bajorországi
altalehi bencés monostor évkönyveinek a magyar dolgokról szóló, magyar (szó
beli vagy esetleg írott) forrásból eredő följegyzései.

László király udvarában (s utána Kálmánéban még inkább) már múlóban
volt, sőt már jórészt a múlté volt az a szemlélet, amely a kereszténység bű

neinek ostorául a Nyugatra zúdított, "hamisság útján" tévelygő pogány ma
gyarságban csupán a barbárság megtestesltőlt látta. A Gesta Ungarorum írója
már nem idegenkedett a világi (sőt végső soron pogány eredetű) hagyományok
Iölhasználásától ; nem még attól sem, hogy éppen a félelmes szkítákban mu
tasson rá a magyarság őseire és Attilában, a nyugatiak rettegett "flagellum
Dei"-jében az uralkodó dinasztia ősapjára, Nyugat népei (illetve történetíróík)
ekkoriban a rómaiakban és a trójaiakban keresik elődeiket. Egy, az övékénél
semmivel sem hátrébb való régíséget igazol népe számára László király tör
ténetírója a Jáfet törzséből eredt Nemroth fiának, Magorrrak magvából származó
Attilával. .aki Szkítiából szálIt ki Pannónia földjére, elkergette innét a rómaia
kat, megalapította, uralmát és székhelyét a Duna mellett, mely - a hajdani ró
mai táborhely és város romja, Aquincum - "per Iinguam hungarícam dicitur

367



nunc Buduvar et a Teuthonicis Ecílburgu, id est civitas Athile regis"; vagyis
magyarul Budavárnak hívják, németül Ecilburgnak, azaz Attila király váro
sának, Az Attilától származás, az Arpád-háznak ez a családi hagyománya a ke
reszténység fölvétele óta csak most, László uralkodása idején s az ő "légköré
ben" veszti el pejoratív értelmezését: a Gesta Ungarorum írójának már eszébe
sem jut szégyenkezni a nyugati kereszténység emlékezetében csöppet sem ro
konszenves alakként élő pogány hun fejedelem míatt (hun-magyar rokonság
ról egyébként még nem tud, csupán lVlagortól származó Attlláról) ; és csak most,
Szent László korában érik meg az idő arra, hogy a magyarság hivatalos, az ural
kodó számára készült történetében helyet kaphasson többek között népünknek
a pogány nőrablás szokására utaló, a szeritágostoni történetszemlélettől merőben

idegen eredetmondája.
Helyet kapnak olyan, pogány kori hagyományok is, javarészt alighanem

déldunántúliak, melyeket minden bizonnyal az énekmondók tartottak fönn. Mö
göttük egy-egy történeti tény, vagy egr-egy nomád szertartás, pogány rítus és
hiedelem áll. A fehérlő mondálában a békekötés félnomád kori szertartásának
emléke lappang, a Bizánc kapuját bevágó Botondéban pedig a hadüzenet bol
gár-törököknél is szokásos formáj áé. (Ez utóbbi a forráskrítíka megállapítása
szerint benne volt az ősgesztában, noha Anonymus, aki a geszta II. István kori
folytatását használta, ezt a történetet "a históriaíróknak egyetlen könyvében sem
találta, hanem csupán a parasztok hamis meséiből ballotta", ami elég világos
utalás a száj-, pontosabban énekmondó-hagyornányra.) Lél kürtös mondáia 
Anonymus hallgat róla - pogány vallásos hiedelmet őriz: "Mert a szkíták hi
te - olvassuk a Képes Krónikában (az ősgeszta alapján) - hogy akiket az
életben megölnek, a másvilágon nekik szolgální tartoznak."

A fehérló és Botond mondájának esetében a forrásukul szolgáló történelmi
tények hajdani értelme Szent László korára már elhomályosult; élt viszont maga
a monda, melyet a gesztaíró a hagyományból (az énekmondók ajkán őrzöttből)

lejegyzett. Hogy mílyen szavakkal, mondatokkal és milyen terjedelemben,
azt biztosan nem tudhatjuk; a Képes Krónika ősgesztára visszamenő elbeszélésé
nek latinján azonban míntha át-átütne egy akkor még élő és virágzó szóbeli köl
tészet frazeolőgiája, olykor talán rttmíkája is. Az azonban bizonyos, hogy a
monda, a szóbelí (joculator) költészet anyaga ilyesformán legalább részleteiben
bekerül az írásos irodalomba (akkori rnínősítés szerint tudományba), és ettől

fogva emlékekben ellenörízhetően hagyják rajta nyomukat a különböző korok.
A Botond monda például egy jó századdal a Gesta Ungarorum után, Anony
musnál nem egyéb, mint történetírók tekintélyével nem igazolható .Jramls mese"
(iellernzően egy "új értelmiség" mínden "tudománytalanság" iránt tanúsított fö
lényére és Ienézésére) ; ismét egy századdal később, Kézainál "quidam Hun
garus Botond dictus", bizonyos Botond nevezetű magyar egy nagyerejű és het
venkedő görög kihívására felel azzal, hogy hatalmas rést üt a város arany kapuján,
s aztán úgy vágja földhöz ellenfelét, hogy talpra sem bír állni; a Képes Króniká
ban pedig, háromnegyed századdal Kézaí után, Apor vezér már azért küldi
Botondot a város ellen, hogy "mutassa meg erejét a kapun". Szabályos hadüze
netből így lesz az idők folyamán és a földolgozók kezén valamiféle (lovagi)
erőfitogtatás.

Ha az ősgesztában a monda Anonymus megjegyzése ellenére valóban szere
pelt, az iméntiekben az írásbeliségbe átemelt monda életébe pillanthatunk be.
Tanúi lehetünk először annak, hogyan lesz mondai hőstetté, énekmondók köl
tészetének anyagává egy, történeti tény (a Botond által végrehajtott szertartásos
hadüzenet), azután pedig annak, hogyan nyer a szertartás-jelleg végleges elho
mályosulásával(mivel maga a szertartás is rég divatját múlta) az Irásba fog
lalt, "paraszt<;>k csácsogásából" tudós értesü1éssé emelt monda bizonyos
természetesen a maga idejéhez mérten racionálisabb színezetet, hogyan
igyekszenek megmagyarázni, új módon índokolní, és míként "individualizáló
dík", azaz egy,· az egész népet érintő kollektív értelmű ténykedés helyett miként
domborodik ki a hős egyik személyes jellegzetessége: páratlan ereje; tehát míként
kap a monda időről időre más értelmezést,módosítva esetleg hősének alakját,
"jellemét" is.

A hivatalos dinasztikus és többféle nemzetségi tradíció mellett, melyek in
kább az ősi időkre. a honfoglalás meg a kalandozások korára vonatkoznak, a

368



geszta írójának közelebbi korokból is voltak (az írásosak mellett, amilyen az
l. András kori krónika lehetett) szóbeli értesüléseí : ezekkel egészítette ki,
"dúsította" az altaichi évkönyvek vázlatos adatait. Am az írott forrás tudósí
tásait nemcsak kiegészítette, hanem át is értékelte. Vazul megvakíttatásáért a
felelősséget talán már az I. András kori, németellenes fölfogású krónikás Gizeil.
lára hárította, a geszta szerzője viszont az értesüléseit András-pártí forrásból nye
rő altaichiévkönyveknek az uralomra került Béla-ág elleni állásfoglalását fogal
mazza át. Ez egyelőre nem lenne több, mint a dinasztikus érdekeket szolgálő,

a Béla-ág jogait igazolni törekvő udvari történetírónak a középkorban saokásos,
a magyar történetben is szírite királyról királyra észlelhető eljárása. Az viszont.
hogy szemlátomást érdeklik a mondák és hagyományok, azt sejteti, hogy a
Gesta Ungarorum mögött valamilyen friss és erős nemzeti köztudat is állhatott:
köztudat, melyben harmonikusan egybeilleszkednek az "őstörténeti", pogány korból
eredő emlékek-hagyományok és - a népvándorlások utóhullámaival (kunokkal,
besenyőkkelj való kűzdelemben véglegesen kialakuló keresztény - hivatásérzés.

Ez a hivatásérzés legteljesebben a Gesta Ungarorum utolsó fejezeteiben nyi
latkozik meg. A magyarság itt már hazáját védve a kereszténység védelmezője is
a kunokkal szemben, királyának "fejjel kimagasló" alakjában, pedig míntha a
keresztény uralkodó eszménye egyesülne a népnek és hajdankori vezéreinek
már csak az udvari, nemzetségi és nép közt járó énekmondók"regéiben" élő

vitézségével, erejével és vezéri bölcsességével. Ez a rex-sacerdos azzal, hogy 
történetírója révén - őséül vállalja, színte reínkarnácíója a világverő Attilának.
De már nem Isten ostora, hanem Isten választottja. A kor Szent Márton. Szent
Móric, Szent György alakjára (és legendájára) formált hőseszménye ölt testet
abban a Lászlóban, aki ősi fokon a harcban legyőzhetetlen szkítáktól, illetve a
hatalmas AttiJ.ától származik, és akit Isten sorozatos csodákkal tüntet ki: pá
ratlan a csatákban és kegyes tetteiben, békeszerető és irgalmas, ellenségeit
.Jcardiának rettentő suhogásával dönti kegyetlen halálba"; a kerlésí .csatában 
a költők későbbi Cserhalomján - első rohamra négyet öl meg a legerősebb

kunok kőzül, a mogyoródí győzelem után viszont, mínthogy "mindig különösen
kegyes volt", a rengeteg halott láttán, "jóllehet ellenségei voltak is, akik elestek,
mégis értük egész bensejében megindult és keservesen siratta őket, nagy jaj
gatással tépve arcát és haját, mint az anya fiai temetésén".

Az ősgesztának, ahogyan a Képes Krónikában fönnmaradtak. épp e Salamon,
Géza és László tetteiről szóló utolsó fejezetei lehettek a legszínesebbek. Ieglen
dületesebbek ; talán mert a legszabadabbak. Az író itt ugyanis már félig-meddig
a saját koráról beszél (vagy a közvetlen közeli múltról, ha esetleg Kálmán alatt
írta művét), s írott forrásokra nem támaszkodhatott; itt nem kompilál, nem
átír, nem kiegészít: ez a rész az ő önálló alkotása. Az irodalomtörténet (és
elsősorban Arany János) nem egészen alaptalanul sejtette itt egy költői szer
kezet fölsejlő vonalait. A geszta itt valóban nem ugyan egy, Arany János által
elképzelt "naiv eposz" nyomait őrzi, hanem inkább a középkorí eposzok, a
chanson de geste-ek puritánul monumentálís költészete felé mutat. Hőseinek

alakjait nem míntázza szokványos típusokká. bár kitűnő alkalma volna Sala
mon ban csak a tírannust, Lászlóban meg pusztán csak a "kegyes királyt" fes
teníe, ahogyan ezt a "királytükrök" (köztük Szent István Intelmei) leírják. Az
ő Lászl.ójának, az égi jelek kísérte harcos lovagnak azonban közelebbi rokona
Roland, mint a legendák és "speculum"-ok merev arcú, "komor' és ájtatos" ki
rálya. A geszta leginkább a román népeknél divatos udvari műfaja - ellentétben
amonostori krónikával - többnyire biztosít némi jogot az író egyénlségének,
saját ízlésének és alakító képességének. Abban például, hogyan csoportosítja,
a geszta kialakult műfají szabályai szerint hogyan állítja be és mílyen fölfogással
mondja el a múltban történt dolgokat, nemcsak az eseményeket regísztrálva,
hanem a maga módján a bennük részt vevőket már "jellemezve" is. Pusztán az
író javára kell ezt írnunk a Gesta UngaroTum. esetében, vagv esetlea már az
énekmondók elveszett énekei is mutattak akkori mívoltukban, feUödésük akkori
fokán bizonyos rokonságet (akaratlanul, de .Jcrísatíanízálódésuk" folytán majdnem
óhatatlanul) a chanson de geste-ekkel? Lehet; de az író érdemeit ez nem kiseb
bítené, Mert előadásában érezni az alakító szabadságot: ahóstörténetet. amit
előad költői lendület járja át. A tömör, nagyvonalú előadásban úgy nőnek meg
a "hŐsök", akár egy eposzban, s olykor az, amit elmond, már-már epikus jele
netekre bomlik.
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Túl messze mennénk, ha arra gondolnánk, hogy az az "eposzi hangulato'.
melyekkor, a készülő keresztes hadjárat hatására egész Európa levegőjében ott
rezgett, harcai és csodálatos tettei nyomán a szent király alakja körül nálunk is
kialakulhatott? Ha igen, akkor azt is föltehetnénk. hogy ez a hangulat csapódik
le agesztában, mely egy kedvező, gazdag és érett, a későbbi (Anonymusnál
például már észlelhető) krítíka szellemétől még érintetlen pillanatban egyszerre
fogja át a jelent és a múltat, a friss keresztény valóságot és a földerengő po
gánykori mítoszt, a tudós források adatait meg a szóbelí hagyományt és költé
szetet, s a történet ellenőrizhető tényeit meg a máris kiviruló legendát.

Ez a nagyszabású szintézis a magyar gesztaírásnak nemcsak anyagát, szer
kezetét s a régebbi időkre vonatkozó történetszemléletét határozza meg egészen
Kézaííg, hanem bizonyos fokig stílusát is. Alapja lesz annak a virtuális formu
Iáríumnak, amelynek mondat- és kifejezéskincsét évszázadokon át használják
majd történetíróink. s amelynek egyes, nemegyszer külföldi forrásokból (pél
dául Reginóból) származó elemei átkerülnek a későbbi nyugati történeti mű

vekbe. Olyanokéba is, akik esetleg csak szóbeli értesülések alapján foglalkoznak
a magyar dolgokkal, mint a VII. Lajos' francia király keresztes hadaival ha
zánkban megfordult Odo de Deogiló a tizenkettedik század derekán. Éppen az
ilyen eset sejteti, hogy a Gesta Ungarorum némely szólamai, mondataí, meg
állapításai s gzek mogfogalmazásaí - így a szkítiai őshaza Reginóra visszamenő

leírása, vagy a dunántúli vlachokról mint a rómaiak pásztorairól (Odonál és
fél századdal később Anonymusnál Pannóniáról mint Julius Caesar, illetve a
rómaiak legelőjéről) szóló tudósítás - hovatovább közhellyé váltak; s hogy a
művelt magyarság (az írást értők és hallgatók) tudatában bizonyos történeti tények
és emlékek olyan. kifejezésekbe, szókapcsolatokba csontosodva és jelenetekbe
rendezve raktározódtak el, amilyenekben a Gesta Ungarorum rögzítette őket.

így ez a mű, korai - latin - írásbeliségünk sajnos elveszett, de többé-kevésbé
rekonstruálható remeklése a magyarság történeti emlékezésének hagyományos
és szentesített terminológiáját (részben jelenetsorát is) századokra, részben egé
szen a humanizmusig terjedő érvénnyel teremtette meg. Mégpedig - ismételjük
- mínden jel szerínt a magyar nyelvű világi-szóbeli költészet bevonásával.

Hatása így tartalmilag és formailag egyaránt nagyszabású, s oly lenyűgöző.
hogy két század is eltelik, mía a hun-krónika írójának személyében akad tör
ténetíró, aki új szintézisre vállalkozik, de anélkül, hogy ezt az ésforrást _elvetné:
továbbra is megtartja, de a nemzet történetét a hun história beiktatásával új.
lényeges mozzanatokkal bővíti és részben újfajta, ismét százados teherbírású
rendszerbe foglalja.

II.

Hogy a Gesta Ungarorum írója inkább választotta a franciás geszta, mint
a németes króníka-formáját, noha forrásai közt német krónikák is voltak. valószínű

leg nem véletlen. Hiszen francia tájékozódás érzik már az első jelentős nyelvi szór
ványernlékeiriket fönntartó, 1055. évi tihanyi alapítólevél fogalmazójának (s ta
lán leírójának), Miklós püspöknek latin kiejtésén és ortográfránkat századokra
elhatározó helycsírásán. Egyébként a Gesta Ungarorumba "átértékelve" bele
dolgozott András kori .krónikának is alighanem Miklós püspök volt a szerzője.

Ez a korábban is meglevő, de még inkább csak szórványos franciás orientáció
akkor erősödik meg és lesz többé-kevésbé folyamatos sá, amikor a - jórészt
kancel1áriákban elhelyezkedő - hivatásos írástudó klerikusok kellő műveltség

elsajátítása végett elkezdik a nyugati iskolákat látogatni, hogy ott megtanulják
a latin fogalmazás, elsősorban az oklevélkészítás immár szilárd formákat öltött
mesterségét, sőt művészetét.

Ezt az ars dictaminis nevezetű tudományt a párizsi meg a hírben velük so
káig vetekedő orléans-i iskolákban, majd a XII. szazad vége táján kialakuló
párizsi egyetemen a retorika keretében, annak legfontosabb anyagaként taní
tották. A század derekától Európa-szerte megindul a diákok, klerikusok vándor
lása Párizs: felé, és nem pusztán csak azért, mert arra, aki az egyetemen magisz
teri círnet szerzett, képzettségénél fogva jobb állás. gazdagabb pálya várt (nálunk
elsősorban az udvari papok testületéből a nyolcvanas évek folyamán végleg
kialakult királyi kancelláriában. továbbá a káptalanokban); hiszen a végzett mes
terek sorsát maga a pápa igyekezett biztosítani, amikor 1179-ben a lateráni
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zsinaton elrendelte, hogy a székesegyházak tartsanak fönn egy-egy javadalmat
egy magiszternek, aki ennek fejében köteles ingyen tanítani a káptalani iskolában.
A hosszú útra vállalkozó klerikusok javát a tudomány szomja is hajtotta, az
"új Athén" neve is vonzotta. Párizs híre ugyanis ekkor már az egész művelt vilá
got betölti: ez a város a tudomány forrása, a bölcselet dajkálója, és szígetének isko
láíban "sétálva szórakozik a filozófusok hada". Tudósok és költők dicsérik,
mínt "nemes példát", s antik nevek és képzetek seregét mozgósítva hirdetik,
hogy amit kaldeusok, görögök, rómaiak alkottak, tanítottak és tovább hagyo
mányoztak, azt "urbs haec feliciter auxít", ez a város szerencsésen növelte.

Ebben a Párizs felé folyó vándorlásban magyar klerikusok is részt vettek.
Az angol Walterus Mapes említi egy munkájában, hogy a neves kánonjogász,
Girardus Puella iskolájában társa volt - alighanem 1154-ben vagy 55-ben.
Lukács, "vir honestus et bene Iiteratus'', derék és rnűvelt férfiú, a későbbi esz
tergomi érsek, kora magyar politikai és egyházi életének kiemelkedő alakja.
.'\. magyárok legszívesebben rninden jel szerint Szerit Genovéva monostorát ke
resték föl és ott az angol "náció" keretében helyezkedtek el. Tőlük értesült a
rnonostor tudós apátja, István a magyar király, III. Béla erényeiről, akit a
hallottakra hivatkozva tudósít a nyolcvanas évek elején egy Betlehem nevű

"jó emlékezetű" magyar diák elhunytáról. temetéséről s arról, hogy az ügy
gyel kapcsolatos vizsgálaton három magyarországi klerikus, Jakab, Míhály és
Adorján is szerepelt.

Adorján és Betlehem neve "prepositus" megjelöléssel (az egyik talán a szé
kes-, a másik a társas káptalan prépostja lehetett) Míklós érseknek egy 1183-ban
kelt oklevelén is megtalálható három "magiszter", tehát Párizsban tanult pap,
Alán, Vilmos és Péter- társaságában. Maga Miklós érsek korábban II. Géza ud
varában teljesített szolgálatot mint pecsétőr, majd mint "comes capellae" (az
oklevél-kiállító testület vezetője). Imént jelzett oklevele ,.teljesen megfelel a
francia püspökök okleveles gyakorlatának", és magyar földön elsőnek említi a
francia eredetű "autentikus pecsétet": míndez mutatia, hogy francia műveltségű

ember volt. Aligha véletlen tehát, hogy ezekkel a magiszterekkel, éppen az ő

környezetében találkozunk, és hogy néhány magyar klerikus - valamennyi esz
t.ergomi - éppen ekkor megy ki Párizsba. Házatérve Adorján is, Jakab is be
kerül a kancelláriába. Föltehető, hogy az 1181-83 közt szereplő Calanus kancellár,
később pécsi püspök színtén Míkíós érsek klerikusai közül való, és azonos lehet
az 1183-i oklevél Alanus magisterével. A kétszázas évek elején szerepel egy Péter
nevű esztergomi prépost egy esztergomi okilevélen bizonyos Mihály nevű "custos"
szal, őrkanonokkal, aki talán ugyanaz a Míhály, aki Betlehem temetésekor
Párizsban volt. Péter pedig az összes eddigi Anonymus-jelölt közt mégiscsak
a legnagyobb valószínűséggel tartható P. mesternek, III. Béla nótáríusának: e
királyi nótárius, ,.névt.elen jegyző" francia iskolázottságához és műveltségéhez

pedig kétség sem férhet: gesztajának szövegében ő maga beszél róla.
Ezek az adatok és következtetések mind arra mutatnak, hogy a XII. század

második felében szellemi életünk tűzhelyét a középkori fejlődésenek tetőpontjára

Ért királyi székvárosban. Esztergomban kell keresnünk: az udvarbanv nz udvarral
szeros kapcsolatban álló káptalanban és a káptalani tagokból alakul t kancella
riában. Ha a Duna partján, valamint lll. Béla most épülő nagyszerű palotájának
tövében nem is .,szórakozott sétálva a filozófusok serege": Míklós érsek óta ko
motv, a .judományok forrásával" a magiszterek révén mind élénkebb érint
kezésben levő szellemi élet folyhatott itt.

E kapcsniatok ápolása és fönntartása azoban nem szorítkozott pusztán csak a
"tudósok", többé vagy kevésbé rangos klerikusok körére. Része volt benne a
királyi udvarnak Ts, ahol a francia származású kiratynék révén francia lovagok
is éltek: az egyiket Richard de Beaujeu-t, .,qui aimait droíture" s akinek a király
jó szolgfllatiiért szép címerű paizsot adományozott, magyar feleségével együtt
Esztergomban temették el. Túlságosan idegennek nem érezhefte magát, hiszen
tudjuk, hogy a magyar haderő már II. István s méginkább II. Géza alatt fegy
verzetben is, harcmodorban is teljesen hasonló volt a nyugati lovagseregekhez,
és Il. Géza óta már lovagi tornajátékokat is rendeznek a királyi udvarban.
Lovagseregek egyébként megfordultak hazánkban: 1147-ben VIT. Lajos francia
király vonul át kereszteshadával az országon, .~189,-ben pedig lU...Béla fogadja
"nagy pompával és barátsággal" Esztergom közelében a Szentfoldre induló
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Barbarossa Frigyest. Egyébként ő maga is elhatározta, hogy "erős haddal, föl
emelt karral, de alázatos lélekkel" seregei vezet a Szentföldre, ezért is nem
engedte, hogy Jób érsek és -Mak nádorispán 1195-ben VI. Henrik német császár
kereszteseihez csatlakozzék; szándéka kivitelében azonban megakadályozta a
halál. A lovagi életformát és szokásokat mindenesetre jól ismerte, hiszen már
ifjúságában megismerhette Bizáncban, Mánuel császár udvarában, ahol nevelke
dett. A vitéz, lángeszű (de ábrándokat is kergető) császár Szent László unokája,
Piroska lányának fia volt; környezetében e családi vonatkozás révén is tisztelték
Lászlót és tiszteletében nevelték Bélát. Idehaza pedig természetszerűen fordult
ismét a figyelem a száz évvel korábban uralkodott nagy király alakja felé,
hiszen a keresztes hadak aktualitása könnyen irányíthatta az érdeklődest arra,
akit annak idején Európa keresztesei a vezérüknek szántak. Amikor Lászlót
1192-ben szentté nyilvánítják, alakját már legendák szövik körül; és az a 
valószínűleg váradi, stílusa alapján igen művelt - pap, aki (részben az őszesztára

támaszkodva) nem sokkal 1210 után megírja ennek a "többi ember közül fejjel
kimagasló", oroszlánszerűen hatailmas, "leonis magnas habens extrernitates"
szerit hősnek a legendáiát "az olvasók és hallgatók" hasznára és okulására
(tehát egyben talán prédikációnak is), alighanem egy akkor különösen időszerűvé

vált hagyomány alapján állítja elénk őt a magyar keresztes törekvések óseként.
Meafozadta ugyanis - íria róla --, hogy Jeruzsálembe triegy. hogv vére hulla
tásával ott harcoljon Krísztus keresztjének ellenségei ellen, ahol Krisztus vérét
ontotta meaváltásunkért, és a Keletre készülő frankok, lotharíngiaiak és alernan
nok vezérei mínd egyhangúlag őt tartótták méltónak rá, hogy a vezérük legyen.

A rövid, figyelemreméltó stíluskészséggel és nyelvművészettel megírt legenda
tulajdonképpen nem egyéb, mínt a régebbi kírálytükrökből is, király-szentek
legendáiból is ismert aszkéta és "kegyes" király dicsérete, már-már közhely
szerű jellemvonásokkal (a legendák sztereotípiáival): hogy ha ítélt, elsősorban

a maga megítéltetésére gondolt; azt kereste mindenek előtt, ami Krísztusé, s
ezért nevezték "pius. rex"-nek; sokat böjtölt és imádkozott, vezekelt a nép
bűneiért, alázatos és jámbor volt, bőkezű a templomok és monostorok alapítá
sában és megadományozásában, "amit méltán emleget egészen a mai napig a
magyárok valamennyi egyháza". Elbeszéli a legenda ezenfölül László hat cso
dáját: hogy a váradi templomban egy éjszaka imádság közben teste a levegőbe

emelkedett; a besenyőkkel folytatott harcaiban könyörgésére Isten szarvasokat
és bivalyokat küld éhező seregének táplálására; tetemével a szekér magától
megindul választott sírhelye, Várad felé; egy ernber dohosnak mondja holttestét,
mire feje hátracsavarodik; a gonosz ispán, aki el akarja venni a szegény katona
ezüst tál lát, a sírnál eszméletlenül roskad össze (a sír mellett tartott istenitéletnek
nyoma lehet ez); végül szentté avatásakor két órán át fényességes csillag tün
döklik a monostor fölött, ahol tetemét elhelyezték. Kanonizációjakor és nyug
helyénél más csodák is történtek, "felsőbb okokból megváltozott a természet
törvénye": vakok látni, bénák járni, némák beszélni kezdtek, és 1212-ben pün
kösd napján meggyó!!Vült koporsótánál egy nyomorék asszony, mialatt a kanono
kok a primát mondták. Más vidékeken és a környező országokban is számtalan
csoda esett. ezek azonban nincsenek megírva ebben a' könyvben, mondía a
szerző, ,.nehogy sokaságuk untassa az olvasókat",

Erényei és csodái, meg az első keresztes háború készületeiben neki tulajdo
nított szerep mellett a legenda megemlékezik, s elég részletesen, a szent hős

testi tulajdonságairól is: már ezekkel is kitűnt a többi ember közül; erős kezű,

kedves tekintetű, előkelő termetű volt; testalkata is lelki javainak áradó teljes
ségére vallott. Ez az érdeklődés, ha Szent István, Szent Imre, ,Szent Gellért
(kisebbílé, korábbi) legendájára és Boldog Mórnak a zoborhegyi remetékről szóló
írására gondolunk, különösen szembetűnő. Ott a jámbor ír6t csak annyiban
érdekli a test, amennyiben az önsanyargatás, a "tormentum et afflictio" jeleit
hordozza, itt viszont már szépségével és erejével is megragadja a figyelmet.
A szerző a kor lovageszményét látja és láttatja Szent Lászlóban. Abban pedig,
amit róla ír, és abban, hogy mindezt egy lelki épülésre szolgáló legendába írja,
a már a testi szépségben is kedvét lelő, a testi rátermettséget is értékeli? lovagi
szemlélet némi nyomát sejthetjük.

Bizonyos szépség-kultusz - bár más jellegű - érezhető a kisded legenda
gondos és igényes stílusában is: szőjátékaíban,"alliterációíban, mondatfúz:ése rit-
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míkájában, cursusaiban, itt-ott rímekbe csendülő ritmikus mondataíban, ami a
kor "szép" prózajának egyik kedvelt fogása, és aminek párja nemcsak Anony
musnál található meg, hanem a már többször említett Míklós püspök adta
oklevélben is. Egy helyütt egész verssé, szép hímnusz-strofává gazdagszik e rí
mekbe csendülő próza. A részlet (akár strófának is nevezhetnénk) kevésbé teljes
alakban ugyan, de benne volt már a Gesta Ungarorumban is. Jellegzetes latin
stílísztíkaí mutatvány, az egyházi Iatmság kiművelt prózájának önkéntes versbe
csordulása, mint számos szekvencia; bravúr, amit maga a nyelv sugallt? Lehet;
nem egyetlen példa a középkori irodalomban, és a hangzásában is, f'razeológiájában
is van valami jellegzetesen egyházias. De ha valóban benne volt, noha kurtábban,
a Gesta Ungrorumban, nem lehet-e az előbbi föltevés fönntartása mellett arra
is gondolni, hogy ha nem is a legendában, de a gesztában ezúttal ismét csak
énekmondók recítálta szöveg "áthallásáról" van szó, S egyben arról is, hogy a
XI. század végére már az énekmondók anyagának egy része is krisztianizálódott?
Míndenesetre érdemes idéznünk a legendából ezt a szárnyalóan szép szövegrészt:
"Erat enim capiosus in misericordía, - Ionganimís in patientia, - pietate rex
consolator af flictorum, - sublévator oppressorum, - míserator orphanorum, 
serenus, - gratiarum donis plenus, - cultor justitiae, - patronus pudititiae. 
pius pater pupillorum, - subventerque miserorum, -- et ínopum necessitatibus,
- mísericordiae visceribus - affluens subveníebat,"

Több ez a legenda "a kereszténység jámbor hősének minden különösebb
magyar vonatkozás nélküli dicséreténél", ahogyan mondták róla: a XII-XIII.
század magyar lovagvilágának szemlélete és szelleme tükröződik benne. v:agy
legalábbis tör át egy korábbi - a román stílusú szerit- és uralkodó ábrázolá
sokkal rokonítható - merev és "komor" királyképen.

Jegyzet. Alaposan túlhaladná a lap kereteit, ha részletes bíbllográfíá! kívánnék adni
,mindazokról a könyvekről és tanulmányo'krol, rrielyeket használtam, és melyelcnek ered

ményeit föl dolgoztam , Ezért csak néhány. számomra alapvetden fontosat említek; elsőnek

Hóman Bállnt: A Szent László-kori Gesta Ungarorum és xu-xm. századi leszármazói
(1.925) c., úgy gondolom, lényegében ma is érvényes munkáját és A magyar történetírás
első korszaka c. tanulmányát (Minerva, 1923); azután ifj. Horváth János; Arpád-kori latin
nyeh'ú irodalmunk stüusprobtémáí, 1954. és Győrffy GyÖrgy: Krónikáink és a magyar ős

történet, 1948. c. műveit, valamtnt a sajnos túl keveset emlegetett, de igen jelent5s Hajnal
István trástörténet az írásbeliség fehljuiása korából, 1921., és trásbeliség, intelIektuális réteg
és európai fejlődés (Károlyi Emlékkönyv, 1933.) c. munkáit. Egyébként be kell émem
néhány olyan névre, tudósra, múre való utalással, akinek és amelynek· sokat kössönhetek.
Említenem kel! Fehér Gézát (Botond monda), Jakubov1~h Emilt (Anonymus, francia is
kolázás' és egyetemi végzettség), Mezey Lászlót (legendák, latinság), Mályusz Elemért
(egyház! társadalom, kancellária és történetírás), Perényi Józsefet, Szentpétery· Imrét, Ku
morovitz Bernátot (okleveles gyakorlat, kancellária, autentikus pecsét, a francia okleveles
gyakorlat hatása), a Forstet' Gyula-féle III. Béla emlékkönyvet, Domanovszky Sándor
krónikaírásunk számos fontos kérdését, kapcsolatát és származásrendjét tárgyaló tanul
mányát, stb. - A Képes Krónika latin és Geréb László által fordított magyar szövege
megtalálható a Magyar Helikon 1964-es, első kötetében a mmíaeürás krónika hasonmását
is adó kiadásában; valamennyi krónikánk közös ősforrásánakkérdésével foglalkozik Deér
J67.sef a Szentpétery-féle Scriptores Rerum Hungaricarum r. (1937) kötetében; a Szent
László legenda szövege a Sciptores II. (193&) kötetében található Bartoniek Emma ta
nulmányával és gondozásában.

SZÁMUNK íRÓI. - Temesvári Pelbárt Szent Lászlóról mondott első beszé
dének és legendájának Vida Imre készítette fordítását és Csanád Délit szekven
cia-fordítását az Európa Könyvkiadó engedélyével közöllük, ~indkét munka az
Európa Könyvkiadó Helikon Osztálya gondozásában 1977-ben a Bibliotheca His
torica sorozatban megjelenő Lász16 ldrály emlékezete című kötetből való. A
közlésí engedélyt ezúton is köszönjük.

Franz König biboros, bécsi érsek kétnapos magvarorszézí látogatása során;
a Hittudományi Akadémia dékánjának meghívására, április 27-én előadást tartott
az Akadémián "A keresztény ember Európában" címmel. Ennek magyar fordí
tását közöljük Rosdy Pál átültetésében.
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