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ωalvay χávid

SZψNT τLυτNUS, τ VÉRωψRTKZK
MτGYτR KIRÁLYωI

Egy 視ktív szent legendája Itáliában

ψgy XIVα századi, szépen illusztrált velencei kéziratban különös szent
életével találkozhatunkαδ τ velencei dialektusban írt szöveg, amelyet ψu-
genio υurgio kritikai kiadásában olvashatunk, a következL címet viseliν
Legenda de misier Sento Albanαε τ legenda komoly magyar vonatkozások-
kal bír, hiszen a történet jó része Magyarországon játszódik, s a fLszereplL
pedig nem más, mint a magyar király örökbe fogadot 署a, akit ráadásul
társuralkodóvá is koronáznakα Mindennek ellenére a magyar irodalomtör-
ténetben és történeti irodalomban alig esik szó e különös szentrLlα ψnnek
elsLdleges oka abban keresendL, hogy természetesen nem történeti alakról
van szó, hanem egy mesés történetrLl, irodalmi invenciórólα Mindazonál-
tal véleményem szerint e legenda mindenképpen érdemes a 署gyelemre,
mivel ennek segítségével arról is képet alkothatunk, hogy a középkori
nyugati ember miképpen láta, hogyan ábrázolta irodalmi eszközökkel
Magyarországotα

τ legenda eredeti változata – ahogy arra alább még visszatérünk –,
noha itáliai eredetl, nem olaszul, hanem latinul íródot, s számos latin
nyelvl változata is fennmaradtα ψ számos késL középkori latin nyelvl
változatból ketL Magyarországra került, s mindketLt az ψötvös Loránd

Köszönöm Tóth űéter, űaolo Golinelli és χraskóczy ψszter e cikk megírásához nyújtot
segítségétα τ tanulmány alapját képezL kutatás az ŰTKτ űχ 75329 és az MTτ υolyai
kutatási ösztöndíja támogatásával valósult megα
δ Venezia, Museo φivico φorrerν msα 1497, 緒α 17e–25r, 1370 körülα Vöα Biblioteca agiogra視ca
italiana (BAI). Repertorio di testi e manoscriti, secoli XIII–XV, a cura di Jacques χalarun
– Lino Leonardi, ωirenze, SISMψL– ψdizioni del Galluzzo, 2003, 23–24α
ε 桔Legenda de misier sento Alban.喫 Volgarizzamento veneziano in prosa del XIV secolo, a
cura di ψugenio υurgio, Venezia, Marsilio, 1995α τ szöveg kiadásaν 65–72α
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Tudományegyetem ψgyetemi Könyvtárának Kéziratárában Lrzikα3 τz én
署gyelmemet is az ψgyetemi Könyvtár kéziratárában dolgozó kollégák
hívták fel e történetre, azonban kompetenciámnak és e kötet témájának
megfelelLen ezútal elsLsorban az olasz nyelvl változatot mutatom beα

τ legenda meglehetLsen szokatlan, hogy azt ne mondjuk morbid életör-
ténetet ír le, melyet talán nem érdektelen röviden összefoglalniα ψgy csá-
szár egyedül neveli lányát, s mikor az felserdül, blnös, vérfertLzL kapcso-
latra lép veleα ψbbLl a kapcsolatból egy 署úgyermek születik, akit, hogy a
botrányt elkerüljék, az apa el akar pusztítani, ám édesanyja inkább díszes
pólyába burkolva kiteszi az erdLbe, s nyakába egy kis zacskóban gylrlket
s aranypénzt rejtα Két arra járó vándor rálel a csecsemLre, és miután lát-
ják, hogy nem akármilyen gyermekrLl van szó, a magyar királynak viszik
ajándékulα τ királynak és feleségének, gyermektelen lévén, éppen kapóra
jön az újszülöt, akit τlbanusnak keresztelnek, édes gyermekükként mu-
tatnak be és nevelnek felα τ gyermek felserdülvén mindenféle uralkodói
erényben tökéletesnek mutatkozik, ezért az idLs király társuralkodóként
maga mellé veszi, s meg is koronázzákα τz ijú király署 híre túljut az ország-
határon, s eljut a császár fülébe is, aki elhatározza, hogy végre véget vet
blnös kapcsolatának lányával, s hozzáadja e nemes ijúhoz, nem tudván,
hogy így saját 署ához (és féltestvéréhezά kényszeríti a szerencsétlen nLtα
τ házasságot megkötik, s el is hálják, magyarán innentLl fogva egészen
morbid, ketLs vérfertLzL kapcsolatról van szóα τ magyar király a halálos
ágyán feltárja τlbanusnak származása titkát, és átadja neki a pólyában
talált tárgyakatα τ király署, felesége hosszas unszolására, neki is elmondja
a titkot, aki viszont ráismer a jelvényekbLl, hogy férje tulajdonképpen
saját gyermekeα

τ magyar király halála után úgy döntenek, hogy felkeresik az egész
bln elindítóját (mindketLjük apjátά, a császártα Miután neki is elmond-
ják az igazságot, mindhárman meggyónnak a helyi püspöknek, aki egy
szent életl remetéhez irányítja Lketα τz erdei remete hét év vándorló
penitenciát ír nekik elL, amit annak rendje és módja szerint véghez is
visznekα τzonban az utolsó napon, hazafelé tartva egy erdLben éri Lket
az éjjel, ahol a császár és az asszony egymás mellet fekve újra a régi bln-
be esnek, aminek τlbanus is szemtanúja, és erkölcsi felháborodásában
mindketLjüket (édesapját, valamint édesanyját és egyben feleségét isά

3 ψLTψ ψgyetemi Könyvtárν φodα Latα 126 és φodα Latα 128α Köszönöm Tóth űéternek, hogy
e kéziratokra felhívta a 署gyelmemetα

268 268

268 268



SZψNT τLυτNUS, τ VÉRωψRTKZK MτGYτR KIRÁLYωI

269

megöliα ψzek után visszatér a remetéhez, aki újabb hét év penitenciát ír
számára elL, amelynek végeztével – hiába hívják vissza uralkodónak –
τlbanus is remetének állα τ sivatagban azonban rablótámadás áldozatává
lesz, s holtestét egy folyóba dobjákα τ folyó vizétLl azonban csodálatos
gyógyulások következnek be, s így megtalálják τlbanus holtestét, aki
kezében egy papírlapot szorongat, melyen tragikus története olvashatóα

τ legenda szöveghagyományának 署lológiai rekonstrukciójával nem
kívánok e helyt részletesen foglalkozni, hiszen a latin (és a németά változa-
tok 署lológiai vizsgálatát Karin Morvay már 1977-ben részletesen elvégez-
te,η a velencei legenda szövegét kiadó ψugenio υurgio pedig aprólékosan
összevetete a latin változatokat az olasz nyelvlvelα ψzért csupán röviden
összefoglalnám e munkák eredményeitα τ ml feltehetLen a pápai Kúria
környezetében születet a XIIα század végénα SzerzLségét korábban egy
Transamundus nevl pápai jegyzLnek (1185–86ά tulajdonítoták, ám ez
nem bizonyíthatóα τ latin legendának három prózai változata ismert, me-
lyek közül az τ-val jelzetθ a legkorábbi, s a másik ketL változat, valamint
a verses feldolgozások is ebbLl származnakα τ velencei olasz nyelvl válto-
zat is erre a latin τ-ra vezethetL vissza, s ráadásul a fordító meglehetLsen
szó szerint fordítja a forrásszövegetα

Külön 署lológiai érdekesség, hogy e történet esetében a népnyelvl vál-
tozat, a volgarizzamento nem jár azzal, amit általában e jelenség szinte
de署níciószerl elemének tartanak, magyarán a népnyelvl fordítás nem
jelenti azt is – legalábbis a fennmaradt kéziratok tanúsága alapján –, hogy
az szélesebb körhöz, kevésbé mlvelt olvasóközönséghez jutot volna elαι

ψ szöveg hagyományozódása mintha azt mutatná, hogy it a latin szö-
vegbLl, latinul alkotak népszerlsítL változatokat (gondolok it fLleg a
verses variánsokraά, míg az olasz népnyelvl szöveg elszigetelt maradt, és
az egyetlen ránk maradt kódex is inkább tekinthetL reprezentatív, mint
divulgatív kéziratnakα

η Karin Morvay, Die Albanuslegende. Deutshe Fassungen und ihre Beziehungen zur
lateinishen Überlieferung, Münhen, ωink, 1977α
θ Kiadásaν Passio vel vita sancti Albani martyris, υibliotheca Hagiographica Latina 201α
Újra kiadtaν υurgio, 桔Legenda de misier sento Alban喫, 73–82α
ι τ fordítás, volgarizzamento kérdésérLl ldα ωolena mára szinte klasszikussá vált tanulmá-
nyátν Gianfranco ωolena, Volgarizzare e tradurre, Torino, ψinaudi, 1994, vagy a legújabb
e témában írt monográ署átν τlison φornish, Vernacular Translation in Dante’s Italy. Illite-
rate Literatureα τnn τrbor, φUű, 2010α
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τzt már említetük az elején, hogy a történet teljes egészében 署kció,
azt a kérdést azonban még nem tetük fel, honnan származik ez az igen
különös narrációα ψz egy jól ismert és igen sok változatban keringL törté-
net, amely az úgynevezet oidipuszi szentek mondakörébe tartozikα ψzt a
szövegcsoportot legutóbb űaolo Tomea elemezte hosszú tanulmányában,
amelyben bemutata az egész irodalmi hagyományt, annak különbözL vál-
tozataitν Júdás legendájától, Szent Gergelyen át Szent Ursusigα Tomea az
τlbanus-legendával kapcsolatban arra hívta fel a 署gyelmet, hogy abban
természetesen nem a thébai monda közvetlen feldolgozását kell látnunk,
hanem csupán egyes összefüggéstelen történetelemek szabad felhaszná-
lásátακ τmit a modern olvasó a történet legfLbb paradoxonjának érez,
hogy tudniillik egy vérfertLzL, azon felül szülLgyilkos – ráadásul τlba-
nus, Űidipusszal ellentétben úgy öli meg szüleit, hogy már tudatában
van kilétüknek – ember hogyan válhat szenté, az adja tulajdonképpen
a ml erkölcsi tanulságátν nincs olyan bln, amit mély blnbánat és meg-
felelLen végrehajtot penitencia ne tudna semmissé tenniα τ narráció ily
módon valójában nem is legendának, hanem sokkal inkább exemplumnak
tekinthetL, amely mlfajmegjelölés a ml egyik változatban elL is fordulαλ

τ legenda szöveghagyománya, a történet irodalmi hátere tehát lénye-
gében megoldotnak mondható, van azonban egy olyan alapvetL eleme
ennek a történetnek, amellyel a szakirodalom eleddig, tudomásom szerint,
nem foglalkozot,μ és én e kérdésnek szentelném a tanulmány hátralévL
részétν mit keres Magyarország ebben a történetbenς Hiszen, mint láthat-

κ 脚[…] sarebbe illusorio voler rintracciare nelle pagine della Vita Albani l砧orma e緒etiva
del mito del re tebanoα φiò he apparentemente ne resta non sono he singole tessere
disgiunte, entrate ormai a far parte di un repertorio topico immemore delle sue radici
e utilizzate in modo assolutamente liberoα客 (űaolo Tomea, Il segno di ψdipoα űarricidio,
incesto e 詰materia tebana砧 nelle fonti agiogra署he medioevali [con una Vita inedita di
Sant砧Ursio], 736α In Scribere sanctorum gesta. Recueil d’études d’hagiographie médiévale
o至ert à Guy Philippart, Turnhout, υrepols, 2005, 717–761άα Köszönöm űaolo Golinellinek,
hogy Tomea alapvetL tanulmányára felhívta a 署gyelmemetα
λ Ldα az alább elemzendL, χ砧τncona által kiadot τlbanus-legendátν La leggenda di
Sant’Albano, prosa inedita del secolo XIV. La storia di San Giovanni Boccadoro, secondo
due antihe lezioni in otava rima, per cura di τlessandro d砧τncona, υologna, Gaetano
Romagnoli, 1865α
μ τz a kevés magyar szakirodalom, amit e kérdésrLl találtam, leginkább a hazánkba
került kódexek könyvészeti problémájával foglalkozikν űongrácz József, τ cambridgei
Korvin-kódex és a Trinity φollege magyar vonatkozású egyéb kéziratai. Magyar Kffnyv-
szemle, 1912β5–6, 1–7; φsapodi φsaba, τz oxfordi 脚Liber Sancti τlbani客 és a φorvina
Könyvtárα Magyar Kffnyvszemle, 1967β2, 157–159α

270 270

270 270



SZψNT τLυτNUS, τ VÉRωψRTKZK MτGYτR KIRÁLYωI

271

tuk, Magyarország szerepe központi a narrációbanν fontos szerepet játszik
benne a magyar király, szerepel a magyar királyné, s egy-két udvari em-
ber isα τmi még fontosabb, maga a fLhLs örökbe fogadot (ám mindenki
által természetesnek hitά magyar király署, akirLl ráadásul a szöveg egyér-
telmlen kimondjaν 脚királlyá koronázták, még a király életében megkapta
atyja méltóságát客αδγ Tehát it tulajdonképpen egy magyar szent királyról
van szóα SLt, mi több, a történet jelentLs része Magyarországon játszódikα

ψzek a tények akkor is sokatmondóak, ha meg kell állapítanunk, hogy
semmiféle értékelhetL információ nem olvasható hazánkrólα ψgyetlen
földrajzi adatot találunk a szövegben, mely szerint a császársághoz közel
fekszik az ország, azonban magát a császár birodalmát is azzal a kevéssé
kézzelfogható adatal írja le mind a latin, mind az olasz szöveg, hogy
脚in partibus aquilonis客 – 脚en la parte de tramontanaα客 It is, mint sok
hasonló jellegl irodalmi alkotásban – ahogy néhány ilyen történetre a
dolgozat második felében majd utalást teszek –, szembeötlL a konkrét
és azonosítható nevek és helymegjelölések szinte teljes hiányaα τz egész
legendában (mind a latin, mind az olasz változatbanά τlbanus neve az
egyetlen személynév, és – ha a csak Imperóként megjelölt császárságot
nem számítjuk – Magyarország az egyetlen földrajzi névα Önkéntelenül
vetLdik fel a kérdés, hogy it a magyar eredetnek csupán díszítL funkciója
van-e vagy valami köze lehet-e valamilyen történeti hagyományhozα

Ha azt vizsgáljuk, miképpen kapcsolódik össze a magyar királyi eredet
a szentség fogalmával, onnan kell kezdenünk, hogy felidézzük azt a köz-
ismert tényt, hogy a középkori magyar uralkodóház ψurópa-szerte híres
volt arról, hogy számos szentet adot az egyháznak, ezért írnak a korabeli
szövegek az Árpád-házról is mint beata stirpsrLlα ψzt a jellegzetességet
a magyar dinasztikus reprezentáció és propaganda is felhasználta, és át-
veték ezt az elemet a magyar dinasztiával rokonságba lévL, valamint
a XIVα századtól kezdve a helyébe lépL uralkodóházak, többek közöt a
nápolyi τnjou-dinasztia isαδδ

τ számos valódi magyar dinasztikus szent mellet több olyan hagyo-
mányról is tudunk, ahol 署ktív személyeket mutatnak be magyar királyi
családból származóként, illetve létezL szenteket látnak el 署ktív magyar ki-

δγ τ velencei, illetve a latin szöveg így fogalmazν 脚e vien coronado per re, ancora vivando
lo re 詰lo reçevé la dignità del pare客, illetve 脚coronatur in regem et vivente adhuc patre
paterni tituli suscipit dignitatem客 (桔Legenda de misier sento Alban喫, 66, 74άα
δδ τ legteljesebb összefoglaló magyar nyelvenν Klaniczay Gábor, Az uralkodók szentsége
a kffzépkorban, υudapest, υalassi, 2000α
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rályi genealógiávalα ψ kérdéssel már máshol részletesebben foglalkoztam,
it csak megemlíteni szeretném, hogy ilyen jellegl a Tours-i Szent Már-
ton legendájának átalakulása, ahol a fLszereplL késL középkori, francia
népnyelvl szövegekben magyar király署vá, sLt megkoronázot magyar
királlyá lép elLα ψbben az esetben természetesen az az eredeti életrajzi
adat szolgál kiindulópontként, mely szerint Márton űannóniában születet,
egy római katona 署aként, ám Király Ilona ismert tanulmányában szépen
mutatja ki, hogy ez az egyszerl tény miképpen alakul át magyar királyi
eredetéα ψgy XVα századi misztériumjátékban Márton már nem csupán
magyar király署ként, de megkoronázot királyként jelenik megαδε Űlasz
nyelvterületen nem ismerünk pontosan ilyen Márton-legenda változatot
– tehát ahol a szentet magyar király署ként vagy királyként mutatnák be –,
bár a XVα század eleji toszkán verses feldolgozásban véleményem szerint
már ebbe az irányba mutat a fLszereplL bemutatása, mely e szavakkal
kezdLdikν 脚τki különösen értékes fér署ú volt, s egy nagy magyarországi
pogány 署aα客δ3

Hogy egy olyan jól ismert példát is lássunk, ahol a magyar királyi ere-
det teljes egészében 署kció, érdemes felidéznünk a rengeteg változatban
ismert, az üldözöt ártatlan nL mondája néven ismert szövegcsoportotα ψ
legendában egyértelmlen 署ktív személyek jelennek meg magyar királyi
család tagjaként, hiszen e monda számos ágában magyar királyné vagy
királylány a fLszereplL (a két legismertebb olyan ága a mondának, ahol
a fLszereplL magyar királyi eredete jelen van, a υerta-monda,δη vagy a
kifejezeten olasz nyelvterületen terjedL Szent Guglielma (Vilmaά legen-
dájaαδθ

δε Király Ilona, Szent Márton magyar király legendája, υudapest, υibliothèque de l砧Insti-
tute ωrançais à l砧Université de υudapest, 1929; vöα τlexandre ψkhardt, De Sicambria à
Sans-Souci. Histoires et légendes franco-hongroises, űaris, Les űresses Universitaires de
ωrance, 1943α
δ3 脚ψl qual fu uom di singular valore β ψ d砧Ungheria 署gliuol d砧un gran paganoα客 Kiadjaν
Rosanna υetini, Un travestimento di San Martinoα Studi di 視lologia italiana, 1971β29,
341–376α
δη τ υerta-történet továbbélésérLl az olasz irodalomban ldα Maria Teresa τngelini tanul-
mányát jelen kötetbenα
δθ Nancy υα υlak, Medieval Narratives of Accused ueens, Gainesville, University űress
of ωlorida, 2003; Karl Lajos, Árpádházi Szent ψrzsébet és az üldözöt ártatlan nL mondájaα
Ethnogra視a, 1908 [különnyomat]; χávid ωalvay, Il mito del re ungherese nella leteratura
religiosa del uatrocentoα Nuova Corvina, 2008β20, 54–62α
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τ magyar dinasztikus szentek egész nyugati kereszténységben meglévL
tisztelete érdekesen kapcsolódik össze azzal az általánosan meg署gyelhetL
jelenséggel, hogy spontán kultuszokban a szentség fogalma szinte automa-
tikusan kapcsolódik össze az uralkodói eredetelα ψnnek eredményekép-
pen, mint azt a késL középkori szentség és szentkultusz talán legnagyobb
hatású szerzLje, τndré Vauhez kutatásaiból tudjuk,

amikor egy olyan személyrLl, akit kultuszban részesítetek, nem álltak
rendelkezésre információk, és szükségesnek látszot, hogy életrajzzal lássák
el, a legendákban szinte mindig elLkelL vagy egyenesen királyi származást
tulajdonítotak neki.δι

űéldaként a jeles francia történész Nürnbergi Sebaldus esetét hozza fel,
aki a XIα században élt remeteként, s akinek személye körül a következL
évszázadok során Nürnbergben élénk kultusz alakult kiα ψgy XIVα századi,
tiszteletére írt himnuszban megjelenik a 脚de stirpe regali natus客 megjelö-
lés, míg az 1380 körül írt életrajzában már kifejezeten χánia királyának
署aként mutatják beα Vauhez elemzésében egy konkrét példán keresztül
(amelyet a szerzL egy általános folyamat illusztrációjának szántά azt láthat-
juk, hogy a XIVα századi legendaírók minden alap nélkül kreálnak királyi
származást a szenteknekα τzt is érdekes meg署gyelni, hogy a királyi eredet
a Vauhez által idézet példában is egy, a kereszténység perifériáján fekvL
királysághoz köti a kultuszban részesítet szentetα MeggyLzLdésem sze-
rint az τlbanus-legenda is hasonló automatizmus folytán kapot magyar
atribúciótα

Magyarán egy népszerl, hatásos és morálisan építL jellegl mesés tör-
ténet hátereként szinte automatikusan kínálkozik Magyarország mint
helyszínα Ráadásul az is meg署gyelhetL, hogy hazánk még egy olyan je-
lentéstöbbletel is bír a középkori nyugati szerzLk számára, amely segítsé-
gével valamiféleképpen a pogánysághoz kötik a magyarságotα τ fentebb
már említet francia nyelvl Márton-misztériumjátékban a magyarok mint
muzulmánok jelennek meg, míg a Guglielma-legenda kezdLszavai így
szólnakν 脚τbban az idLben, mikor a magyarok újonnan tértek meg a
keresztény hitreα客δκ

δι 脚[…] lorsque on ne savait rien sur la vie d砧un personnage qui faisait l砧objet d砧un culte et
qu砧on éprouvait le besoin de le doter d砧une biographie, on lui atribuait presque toujours
dans les légendes une ascendance illustre, voire même royale客 (τndré Vauhez, Saints,
prophètes, et visionnaires. Le pouvoir surnaturel au Moyen Âge, űaris, τlbin Mihel, 1999,
68άα
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τhhoz, hogy a magyarokat a pogánysághoz, keresztényietlen erkölcs-
höz asszociálják, természetesen sok elem hozzájárultα τ kalandozó ma-
gyarokhoz flzLdL történeti emlékeken túl, ebben mindenképpen szerepe
volt az τtila-legendánakα τtila személyét a késL középkorban – mint
tudjuk – egyrészt a magyarok használták fel tudatosan nemzeti önrep-
rezentációra, másrészt a korabeli nyugati irodalomban amellet, hogy L
szimbolizálja a barbárságot és a pusztítást, eszkatológiai funkciót is ölt
(τtila, Isten ostora, a büntetés vétkeinkért stbαάα Továbbá azt is tudjuk,
hogy fLleg itáliai legendákban τtila egyértelmlen magyar király署ként
vagy királyként jelenik megα τz észak-olasz területen, leginkább népnyel-
ven terjedL τtila-legendában ráadásul a fLhLs – τlbanushoz némiképp
hasonló módon – maga is meglehetLsen szabálytalan és erkölcstelen ne-
mi kapcsolatból születikν ezen elbeszélések szerint τtila egy magyar
királylány és egy kutya nászából származot volnaαδλ

Hogy eredeti témánkhoz visszakanyarodjunk, úgy érzem, hogy ez a
gondolatársítás – amely tehát a magyarságot a pogánysághoz és az erköl-
csi romlotsághoz köti – valamiféleképpen jelen van az τlbanus-legenda
általunk ismertetet változatában isα Hiszen annak ellenére, hogy a fL
negatív 署gura a császár, mégis Magyarország adja az erkölcsi romlotság
talán legmélyebb szintjét bemutató történet háterét, helyszínétα

δκ 脚Nel tempo he novamente seran convertiti gli Űngari alla fede cristianaα客 τ Gugliel-
ma-legenda szöveghagyománya körül az elmúlt években szerencsésen felélénkült a tu-
dományos kutatásα Ldα többek közötν Kovács Zsuzsa, Szent Vilma (Santa Guglielmaά
magyar királyné legendája és kultusza Itáliában a 14–17α századbanα In Humanizmus,
religio, identitástudat. Tanulmányok a kora ffljkori Magyarország művelLdéstffrténetérLl,
szerkα υitskey István – ωazakas Gergely Tamás, χebrecen, 2007, 43–55; Kovács Zsuzsa,
Szent Vilma (Santa Guglielmaά antifóniájaα In A Stollwerk. Stoll Béla 80. születésnapjára,
υudapest, MTτ Irodalomtudományi Intézet – υalassi, 2008, 52–55; Zsuzsa Kovács, La
leggenda di 脚Santa Guglielma d砧Ungheria客α Rivista di Studi Ungheresi, 2010β9, 27–45;
χávid ωalvay, Santa Guglielma, regina d砧Ungheriaα φulto di una pseudo-santa d砧Ungheria
in Italia. Nuova Corvina, 2001β9, 116–122; ωalvay χávid, Szent ψrzsébet, Szent Vilma és
a magyar királyi származás mint toposz Itáliábanα Aetas, 2008β1, 64–76; τnna űullia–
χávid ωalvay, L砧Ungheria a ωirenzeν La sacra rappresentazione di Santa Guglielma, regina
d砧Ungheriaα In Mathias Rex 1458–1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance, υudapest,
ψLTψ υTK (megjelenés alatάα
δλ Atila, he Man and his Image, edα by ωranz Hα υäuml – Marianna χα υirnbaum, υuda-
pest, φorvina, 1993; György χomokos, Riferimenti ungheresi in una cronaca veneziana
anonima del secolo XVα In 脚Con dotrina e con volere insieme喫. Saggi, studi e scriti vari
dedicati a Béla Ho至mann, a cura di τntonio Sciacovelli, Szombathely, Savaria űress, 2006,
173–176α
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τzonban a legfontosabb ok, ami miat ezt a sztereotípiát, amely a ma-
gyarságot a pogánysággal, nem európaisággal, barbársággal asszociálja,
e helyen felidéztük, az, hogy ennek segítségével meg lehet magyaráz-
ni, hogy egy másik, szintén Szent τlbanus neve alat futó olasz nyelvl
történet miképpen kapcsolódik az általunk elemzet mlhözα τlessandro
d砧τncona publikált egy XIVα századi 署renzei szöveget (a 署renzei Riccar-
diana Könyvtár msα 2734 kézirata alapjánά, amely szintén egy bizonyos
Szent τlbanus történetét meséli el, ám a jelen tanulmány témájául szol-
gáló legenda korábbi kutatói nem sok 署gyelmet fordítotak rá, mivel a
két 署ktív személy közöt alig látak többet, mint puszta névazonosságotαδμ

τ történet narratológiai szempontból tényleg lényegesen eltér a mi
legendánkétól, ám sok rokon vonást is mutatα It τlbanus egy olyan remete,
akihez egy vadászaton eltévedt királylány tér be éjszakáraα τ szent életl
remete enged a sátán kísértésének, és megerLszakolja a lányt, majd, hogy
a felelLsségre vonástól megmeneküljön, megöli a királylányt, s elrejti a
holtestetα ψzt követLen L is még súlyosabb penitenciát vállal, és a végén,
mikor újra találkozik a királlyal, akinek lányát megölte, elnyeri Isten
blnbocsánatát, és a lány is életre kelαεγ

τ két történetben a néven túl tehát mindenképpen közös elem a szexuá-
lis indítatású blnbeesés, amely it is még súlyosabb vétekhez, gyilkosság-
hoz vezetα Noha it a történet erkölcsi tanulsága nem csupán a blnbánat
mindent legyLzL erejére terjed ki, hanem legalább annyira arra is, hogy a
kísértés bárkire, bármikor lesújthat, hiszen ez az τlbanus már szent életl
remeteként esik blnbeα τmi azonban témánk szempontjából különösen
fontos, hogy ebbLl a legendából teljesen hiányzik a magyar vonal, viszont
a történet kezdLszavai így hangzanakν 脚Volt egy király Indiában, akinek
volt egy igen bölcs asszonya és egy leánya.客εδ Más szóval magyar helyet
egy egyértelmlen egzotikus, nem keresztény környezetben játszódik a tör-
ténet, és részben emiat sem tekinteték a két τlbanus név alat játszódó
történetet rokon jelleglnek a korábbi kutatókα

Véleményem szerint viszont ilyen jellegl narrációnál a magyar ere-
det könnyen felcserélhetL ψurópán kívüli földrajzi nevekkelα Hogy egy
konkrét példát is hozzak e folyamat illusztrálására, szeretném felidézni

δμ La leggenda di Sant’Albanoα τ legenda szövegkiadásaν 69–84α
εγ τ narráció magja keleti eredetlα Ugyanez a történet más változatokban τranyszájú
Szent János neve alat ismertα Ldα χ砧τncona bevezetLjétν Ibidem, 5–65α
εδ 脚τvea in India uno Re he avea una sua donna molto savia, e avea una 署gluolaα客 (Ibidem,
69αά
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Árpád-házi Szent ψrzsébet (†1231ά rózsacsodájának átváltozásátα ψrzsébet
– IIα τndrás lánya, aki élete nagy részét Türingiában töltöte – nem csu-
pán a magyarok egyik legnépszerlbb szentje volt, hanem gyakorlatilag L
az egyetlen magyar, akit az egész latin Nyugaton széles körben ismertek,
mivel kultusza már a XIIIα században szinte egész ψurópában elterjedtα ψz
a történet a magyar szent leghíresebb csodája, ám szintén inkább exemp-
lumnak, mintsem életrajzi történetnek tekinthetL (a szent titkon élelmet
visz ruhájában a szegényeknek, s mikor megállítják, s kérdLre vonják, mit
visz, azt feleli, hogy rózsákat, s az isteni beavatkozás valóban rózsává
alakítja a kenyeretάα τ XIIIα század végén egy franciaországi, latin nyelvl
prédikációban, ahol a csoda egy másik változata szerepel, a következL
szavakkal mutatják be ψrzsébetetν

Mondok egy példát arról a jó szlzrLl, akit Szent ψrzsébetnek hívnakα Nem
KeresztelL Szent János anyjáról, hanem ama pogány király lányáról, akit
Landograndnak vagy Landegrant-nak hívtak […]εε

Mint látuk, it ugyanarról a személyrLl szól az elbeszélés, de a magyar
és keresztény királyi származás pogánnyá alakul, míg ψrzsébet férjének
Lrgró署 titulusa (Landgraf) pedig az állítólagos pogány apa nevévéα τz
eredeti narrációban is meglévL kon書iktus a karitatív tevékenység és az
ezzel ellenséges családi környezet közöt e példázatban azáltal lesz még
hatásosabb, hogy pogány-keresztény ellentétet is beleszL az elbeszélLα

ψzen motívum további átalakulásának tekinthetL egy XIVα századi
olasz nyelvl Mária-csoda gyljtemény, amelyben fL vonalaiban szintén a
rózsacsoda ismert történetét olvashatjuk, csak éppen ψrzsébet és Magyar-
ország említése nélkülα ψ változatban a fLszereplL bemutatása a 脚Volt egy
szaracén királynak egy lánya […]客 szavakkal történik,ε3 s az is kiderül
róla, hogy pogány, és L maga is csak a csodás közbenjárás hatására fog
megkeresztelkedniα

εε homas de φhartes prédikációja, 1273 körülα Idézi és magyarul közliν Klaniczay, Az
uralkodók szentsége a kffzépkorban, 289–290α
ε3 脚Uno re saraino lo quale aveva una sua 署gliuola客 (χucio di Gano, I Miracoli della
Vergine, kiadatlan, υiblioteca τpostolica Vaticanaν φodα υarbα Latα 4032, fα 25r–v; υiblio-
teca Nazionale di ωirenzeν φodα Maglα XXXVIIIα 61, fα 29άα τ csodaszöveg kiadásaν χávid
ωalvay, Hungarians as 脚Saintly űagans in Late Medieval Western Literatureα客 In Identity
and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints, edα τna Marinković – Trpimir Vedriš,
Zagreb, Hagiotheca, 2010, 165–178α
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τzt 署gyelhetjük meg tehát, hogy egy tanító célzatú narrációban (exem-
plumά a magyar királylány könnyedén válik pogány szaracénná, hasonló-
képpen ahhoz, ahogy az τlbanus-legenda toszkán változatában is India
váltja fel Magyarországot mint helyszínt, és ugyan maga a fLszereplL
nem király署, de az áldozat személyében a királyi származás ugyanúgy
jelen van a történetbenα τz τlbanus-legenda magyar vonatkozása tehát
署ktív elem, sLt még azt is látuk, hogy hazánk helyszínként való szerepel-
tetése könnyen felcserélhetL és helyetesíthetL más nevekkelα Mindennek
ellenére, véleményem szerint e történet is jó példázza azt, milyen kép élt
Magyarországról és a magyarokról a késL középkori Nyugat-ψurópában,
milyen atribútumokhoz, fogalmakhoz asszociálták a magyar eredetet
építL jellegl, vallásos mlvekbenα
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