
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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