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Az ősmagyar mint pusztai nép kiválóságát mindenkor a harcban kereste.
Lesvetési ügyessége, célját nem tévesztő nyilazása egyaránt félelmetessé és
csodálatraméltóvá tette az ellenség előtt. A kalandozások korából fennmaradt
imádság - sagittis hungarorum libera nos Domine - nagyon is indokolt
lehetett, amint a nyugati kútfők eléggé bizonyítják. A magyarság harci
tettei büszke öntudatot eredményeztek, mely öntudat a keresztény korra is
átöráklődött. Anonymus önérzettel mondja el a honfoglalás történetét ;
Kézai Simon, noha «fidelis c1ericus», büszke a pogány húnok tetteire s vele
egy nemzetnek vallja a magyart, mitsem törődvén amannak kegyetlenke
déseivel.

A magyarság szilaj természetét Géza fejedelem kezdi megfékezni, mikor
a törzsfők hatalmával szemben a fejedelmi méltóságot érvényesíti és a térí
tést megkezdi. E gyökeres átalakítást azonban Szent István viszi keresztül.
Mint tetterős, határozott jellemű férfiú nagy reformjait: a kereszténység
megszilárdítását és az ország megszervezését csodálatot keltő energiával hajtja
végre. Vasakarattal megtöri az ellenállást, megalapozza a keresztény hitéletet
és tekintélyét a királyság intézményével szilárdítja meg.

E nagy átalakulás természetesen nem ment rázkódtatás nélkül. A térí
tés munkája, a keresztény felfogást visszatükröző törvények úgy hatnak,
mintha a nemzet faji jellegér vesztené; ezért heves összeütközést eredmé
nyeztek. E körülmény oka, hogy az állarnszervező Szent István nem mint
kiváló kormányférfiú, hanem pusztán mint szentéletű király él a nemzet
emlékezetében, ki népét kereszténnyé teszi és maga is keresztény erényekkel
ékeskedik. Teljes emberöltőnek kellett eltelnie, míg kiki feltalálta magát az
új államszervezetben és míg a kereszténység megszilárdult. Ez a korszak
férfiideálját Szent László király személyében találta meg.

De László egyénisége nemcsak a kortársakra hatott, kiváltsága mara
dandó emlékű. S e páratlan hatás oka három körülményben rejlik. Az első,

hogy a magyar nép személyében látta az ősmagyar harcos kiválóságának
mintaképét. Hiszen már ifjú korától fogva résztvesz a harcban, amiért bátor
Lászlónak hívják; ahol az ország védelméről van szó, ott küzdött már herceg
korában is. S mivel atyja, Béla király úgyis rokonszenvesebb volt, mint Endre,
fiát is jobban kedvelték, mint Salamont, noha bátor férfiú volt, de jelleméhez
szó fért. László valóban harcratermett férfiú. Erőteljes, megnyerő külsejű,

«vállal magasabb mindenkinél». Félelmetes az ellenség előtt, a krónika szerint
oroszlánképű. Ahová csatabárdjával lecsap, ott menekűlésnincsen. A mogyo-

VIGILIA



102

ródi csata előtt bátyjával hadijelvényeket cserél, de Salamon felismeri és
megrémülve menekül előle.

Hogy László a nép lelkéhez mily közel állott, a hagyomány is bizo
nyítja, mert nemzeti hőssé avatja. Korában a pogányság kihalófélben van.
Csak elvétve, rejtekhelyen áldoznak a magyárok Istenének; a nép túlnyomó
része már megtért. De pogány hagyományaiból egyet s mást megőriz s ezt
nem tartja összeférhetetlennek a keresztény hittel. Ezeket a pogány emléke
ket épp László személyéhez fűzi, noha benne látja a szentéletű király példa
képét. E pogány, majd a nyugati keresztény legendákra emlékeztető vonáso
kat a magyarság kedvelt hősére ruházza, a hálás utókor pedig Erdély védő

szentjévé teszi meg. Amint Attila kardjáról egykoron, úgy Szent László
bárdjáról is állítják, hogy ahova lecsapott, ott győzelem járt nyomában.
De László nemcsak harcos, hanem katonáinak atyja. A táborban pusztító
betegség megszünéseért könyörög és íme a kilőtt nyílvessző megmutatja a
gyógyfű helyét; második Mózesként vizet fakaszt a sziklából; könyörgésére
bivalycsorda jön az éhségtől meggyötört sereg elé, majd manna hull alá;
imádságra meghallgatásra talál s a kúnok pénze kővé változik; a szikla ketté
hasad és Isten megmenti szentjét az üldöző kunok elől. Ami a turáni hősnek,
Rusztemnek a Reksem, a germán Siegfriednek a Grane és Cidnek a Babieca,
az László királynak Szög new paripája. Táltos ló, értelmes, emberi ésszel
bíró, urának tanácsot ad. Elkíséri a mogyoródi ütközetbe, ahol a csata előtt

fehér menyét fut fel a király lándzsájára, mit katonái kedvező előjelnek vesz
nek. De László még halála után is védi híveit. A Nagy Lajos korabeli tatár
betöréskor - a Hadak útjára emlékeztetően - elhagyja a váradi sírboltot
és a székelyek segítségére siet. A hagyományhoz híven emlékszik meg róla
Arany János Toldi estéj ében :

Nagy lovon ült a nagy férfi,
Arca rettentő felséges.
Korona volt a fejében
Sáraranyból. kővel ékes.
Jobb kezében mint a villám
Forgolódott csatabárdja.
Nincs halandó, földi gyarló
Féreg, aki ezt bevárja.

Ime, benne látja a magyarság ősi katonaideálját t
Szent László népszerűségének második oka uralkodói tulajdonságaiban

rejlik. A krónikás azt mondja róla, hogy «úgy ragyogott, mint a hajnali csillag
köd közepette, eloszlatván a sötétséget és ahogyan a teli hold ragyog a maga
idejében, vagy mint a fénylő nap, úgy világított a nép előtt. S mivel tökéletes
erényű, kiváló kegyességű, katolikus hitű és kiváló volt az irgalomban, a
nemzet közkívánsággal, egyakarattal megválasztotta királyának». Kűlönö

sen két jellemvonását emelik ki: igazságos érzületét és kegyes voltát. Királyi
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hatalma szinte korlátlan s mégsem vált despotává ; kegyes uralkodó volt,
amiért a nép rokonszenvét bizalmával párosította. Hozzájárul a körülmény,
hogy országát meg tudta védeni.

Igazságszeretetét - a krónika szerint - már a trón betöltésekor mutatta
ki. Elismerte Salamon jogos kívánságát, ezért a trónt vonakodott elfogadni;
de ismervén unokaöccse szerencsétlen természetét, nagyobb veszedelem elhárí
tása kedvéért mégis elfogadta és - teszi hozzá a krónikás - ha Salamon meg
tért volna, biztosan visszaadja neki. Még a hagyományt is, mely szerint
a németek császárukká akarták megtenni, úgy adja elő a krónika, hogy László
azért utasította vissza, mert jog ellenére nem akart cselekedni. Horvátország
megszállását említvén kiemeli a kútfő, hogy László nem kapzsiságból, hanem
királyi jogánál fogva cselekedett. Igazságos érzü1etét még háromszáz évvel
utóbb is dícsérik a pécsi egyetem domonkosrendű szőnokaí. Egyik «Orietur
in diebus eius iustitia» jeligés beszédben Szent Lászlót «pietate rex serenus,
iustissimus gubernator, potentissimus expugnatur inimicorum-, perseveran
tissimus operator bonorum»-nak mondja. «Igazságos háborút viselt, mert
békét akart s az igazságos háborúnak béke a gyümölcse.i Egy másik beszéd
igazságos ítéleteit emeli ki. II. Benedek váradi püspök «Beata terra cuius
rex nobilis est» jeligés beszédében Szent László igazságosságát, előrelátását,

emberies gondolkodását és buzgóságát dícséri. Mátyás királyunk korában
Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt ferencesek nagy tisztelői a szent királynak.
Utóbbi mondja oly találóan: «Ambár eltávozott tőlünk, még mindig uralko
dik rajtunk». S igazat mondott. Mert a nép, ha még uralkodója sírjához is
elzarándokol igazságos ítéletért, az föltétlenül hisz és bízik fejedelmében.
A váradi regestrum istenítéletei tanuskodnak róla. Még 1403-ban is László
fejére esküsznek a Váradon összegyült főurak, mikor főbenjáró ügyben
döntenek.

László királynak sokszor említett kegyessége már vallásosságával és
életszentségével függ össze s ez a harmadik körülmény, mely László egyéni
ségének varázsát alkotja. Ha utóbbi nem követi, akkor az utókor úgy emlé
keznék meg róla, mint pl. Mátyás királyról, kinek igazságossága közrnon
dássá lett; vagy mint Salamon hős bajnokáról, bátor Oposról. De mivel
László király kiváló egyénisége életszentséggel párosult, a keresztény férfi
jellem mintaképévé lett.

Vallásosságának alapja első sorban az Egyházhoz való ragaszkodásában
rejlik. Korában vívja a pápaság nagy harcát a német császársággal, hogy az
Egyházat lealacsonyító alávetettségéből kiemelje s e nagy küzdelemben
László az erélyes VII. Gergely pártjára áll. Állásfoglalása politikai érdekének
is megfelelt, hiszen ígyellenfelét, IV. Henrik császárt, Salamon pártfogóját,
csak gyengíthette. De korántsem csak e cél vezette a pápa táborába. Szent
László a szigorú clunyi reformok híve; komoly vallásos felfogású férfi;
egyenest Saint-Gillesből hívja meg a szerzeteseket az általa alapított somogyi
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apátságba. E kolostort is a Szentháromság, az apostolfejedelmek és a clunyek
által nagy tiszteletben tartott Szent-Egyed nevére alapítja.

Élete végén kibékül a császárral előttünk még eléggé nem ismert oknál
fogva. E tény azonban mitsem von le Egyházához való ragaszkodásából.
A kibékülés inkább tanácsadói álláspontja volt s a Szentszék nem is László
nak, hanem a magyar népnek tett miatta szemrehányást. Ha kibékülés foly
tán komoly ellentétbe került volna a pápával, akkor II. Orbán utódja II. Pasz
kál nem nevezné jóemlékezetű királynak és a közel száz év mulva lefolyt
szenttéavatás sem folyhatott volna le símán, ha Lászlónak a Szentszékkel
szemben tanusított magatartása elítélendő lett volna.

Szent László keresztény ideál szerint él. Nemcsak hős és fejedelem,
hanem keresztény uralkodó a szó igazi értelmében. Mint nagy elődjének,

Szent István királynak nagy tisztelője, őt látszik példaképül választani.
Kegyeletét szenttéavatásának szorgalmazásával mutatja ki, miáltal a szent
király kultuszát előmozdítja. Ugyanekkor kegyességének adja jelét és Sala
mont szabadon bocsátja. Szent István tiszteletére alapítja a zágrábi püspök
séget, a Szent Jobb számára pedig apátságot. Elrendeli, hogy az első király
és Szent Gellért névünnepének vigiliáját megtartsák. De követi szent elődjét

Szűz Mária kultuszában is. A váradi templomot tiszteletére emelik; benne
Szent Istvánnak és Szent Imrének oltárt szentel ő is; mint első királyunk.
Szűz Máriának ajánlja országát. Egy középkori himnusz a Szent Szűz válasz
tott vitézének mondja, kire Mária Magyarországot bízta. E felfogást fal
képeink is igazolják. Gyakori eset, hogy a Patrona Hungariae-t ábrázoló
képeken Szent István helyett László alakja látható.

László király Szent Mártonnak, a pannón katonaszentnek is nagy
tisztelője lehetett, ami viszont a magyar bencések iránt érzett rokonszenvével
függ össze. Három napot rendel ünnepül megtartatni a szent nevenapja előtt.

A mogyoródi csata alkalmával hozzá fordul és az építendő fogadalmi templo
mot nevéről kívánja neveztetni. Hagyomány szerint a pozsonyi Szent Márton
székesegyházat is ő alapította. De László nagy tisztelője lehetett Szent Mihály
nak, az «égi seregek vezérének» is. A Szent Mihály nevét viselő erdélyi püspök
séget fejleszti. Báttán apátságot alapít az arkangyal tiszteletére. A krónika
beszéli, hogy Salamon egy alkalommal nem merte Lászlót megtámadni,
mert az hírlett róla, hogy tüzes pallossal angyalok lebegnek felette és meg
védik. E legenda a királynak Szent Mihály tiszteletével állhatott kapcsolatban.

László királyról különben is azt beszélték, hogy angyali látomásai
vannak. Géza fivérének királyságot jósol, mert feje fölött angyalt lát koroná
val kezében; égő gyertyát hordó szarvas (ősi felfogás szerint az égi hírnök) 
László szemében angyal - mutatja a helyet, ahová Géza fogadalmi templo
mát építse. Angyali intelemre építteti a váradi monostort; imádság közben
angyalok emelik ég felé. Háromszáz évvel későbben is e felfogás fejezódik ki
a képzőművészetben, mikor a bécsi képes krónika egyik miniatűrje a szent
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magyar környezete méltatlankodott, László fölénnyel válaszolt s utóbb
Meskót, Boleszló fiát, visszasegítette a lengyel trónra. Kegyesszívű még az
üldözött idegenekkel szemben is. Még a külföldi írók is dícsérőleg nyilatkoz
nak róla. «Korában a föld is többet termett, mint máskor.s Tamás spalatói
esperes állitja, hogy nemcsak a harcban volt kiváló, hanem hite és életszent
sége által is.

Szinte elemi erővel tör ki a dícséret egy középkori himnusz szerzőjé

ből, mikor László királyt eképpen üdvözli:

Salve, salvus Hungarorum,
Rex coheres angelorum.
Vas celestis gratiae.
Ab aeterno vas electum,
Vas insigne, vas effectum
Vendicans iustitiae.

Lászlót tulajdonságai tették oly kimagaslóvá, ezek alapján tartja a
hagyomány, hogy a kereszteshadak vezérének akarták megtenni. Hiszen
nevéhez fűződik a keresztény hit és erkölcs megvédése a pogány kunokkal
és besenyókkel szemben. Egyéniségéből folyik, hogy a krónika ködből előre

törő csillagnak nevezi, amint a himnusz is csillagok közt fényességes csillag
nak, szent királyok közt drágalátos gyöngynek. fényes tükörnek mondja.
A legenda állítja, hogy Szent László szenttéavatásakor két óra hosszat csil
lag ragyogott Várad fölött. E jelenséget a pécsi egyetem szónoka úgy magya
rázza meg, hogy Isten László szentségét akarta vele jelezni. Halálát népe
három évig gyászolta, sírköve meg kopni kezdett a látogatók csókjaítól.

A zarándokok száma csak fokozódott, mikor Lászlót szenttéavatták.
Felemelő jelenet lehetett, mikor a sírt megnyitották és III. Béla király térden
állva megcsókolta az ereklyéket.

A zarándokok búcsút járni is felkeresték a szent király sírját. V. Miklós
pápa 14so-ben oly búcsút engedélyezett részükre, mintha Rómát látogatták
volna. Élő hittel keresik fel a szembajosok a váradi hévvizet is, hogy Szent
László közbenjárására meggyógyuljanak.

Kinek sírjánál éjjel-nappal zsolozsmáznak, annak ünnepét is méltóan
ülik meg. Igy már a XVIII. században két ünnepet tartottak tiszteletére. Szent
László neve oly népszerű lett, hogy egyik idegenből ideszakadt királyunknak
ajánlották, vegye fel a László nevet, mert rokonszenvesebbé lesz a népnek.

A számos Szent László nevű község, templom, kápolna és oltár, a fal
festmények az ország minden vidékén tanuskodnak a szent király népszerű

ségéről. S e kultusznak az Anjou dinasztia kedvez. Alatta éli a nemzet lovag
korát s e korszak ideálja Szent László. Nagy Lajos király kűlföldön terjeszti
tiszteletét, amennyire emlékére Aachenben kápolnát emeltet.

Azonban Szent László megörökítései közül váradi lovasszobra váltotta
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királyt lóháton, feje felett pallost tartó angyallal ábrázolja; majd külön
László alakját, fölötte két koronát tartó kerubbal. Ez utóbbi alakítás meg
ismétlődik Thuróczy krónikájában, és több falfestményünkön. Még a XIV. szá
zad Peer kodex is azt mondja a szent királyról, hogy «Isten angyalai dícsérik
őts ; a XVII. században megjelent Lyra coelestis CÚllŰ énekeskönyv pedig
állítja, hogy tiszta élete miatt angyalok harcoltak mellette.

Komoly, vallásos egyén, mint Szent László alapításait csak olyanokra
bízza, akiktől a komoly hitéletet elvárja. Ezért kedvez a benedekrendi szerzete
seknek, kiket azért is pártol, mert «imádságaikkal gyakran megsegítettéka.
Máskor meg a montecasinói szerzetesek imádságába ajánlja magát. Teszi 
írja - mert bűnös ember.

Kiről a legenda írja, hogy az egyházak tornácában szeretett pihenni
s az utókor még a XVII. század elején is ismeri a kápolnát, ahol ájtatosságát
végezni szokta; kiről feljegyzik, hogy imádság közben megdicsőül; ki az
ütközet előtt megáldozik s a bántalmakért nem áll bosszút, sőt becsmérlőit

megsegíti; ki a Szent István sírjánál meggyógyult gyermeket karjaira veszi
és könnyes szemmel hálát ad az oltárnál: az valóban keresztény férfiideál,
egyháza és népe dicsősége. Törekvéseit intézkedései tükrözik vissza, melyek
államszervezői tehetségéről tanuskodnak. «A jog szigorát az irgalom szelíd
ségével enyhítette.t Igy a tolvaj kicsiny gyermekeit nem sujtja, a nekik járó
vagyont nem engedi lefoglalni. A gyilkos vagyonának 1/ 3-át gyermekeinek
adatja. A harcokban foglyulejtett kémeket nem végezteti ki, hanem letele
píti s a kereszténységnek megnyeri. Gondja van, hogya belvillongások alatt
elpusztult templomokat felépítsék; a templomok látogatását és a vasárnap
méltó megülését megparancsolja; végképpen betiltja a pogány áldozatok
bemutatását. A kereszténység megszilárdítására - mint fenntebb szó esett -
Zágrábban püspökséget alapít és a hitélet fejlesztésérőlgondoskodik. VII. Ger
gely reformjait kezdi keresztülvinni; biztosítja a magánvagyont. A Tisza
vidéknek közigazgatási megszervezésével megteremti az egységes magyar
államot. A női becsületet szigorú törvénnyel védi. Herceg korában a cser
halmi ütközet alkalmával tettel is kimutatta. E legnépszerűbb cselekedetét
úgyszólván Magyarország minden vidékén megörökítették. A Dunántúlon,
Kassán, az északkeleti Felvidéken, de leginkább Erdélyben. A sepsikilényi,
most unitárius templom falképe azért is érdekes, mert a táltos ló néphagyomá
nyát őrzi. A festő a paripát két lábon állva festi, amint tanácsot súg gazdája
fülébe. Szolnok-Doboka vármegye meg pecsétjén örökíti meg a cserhalmi
ütközet jelenetét. E csatát festette Lotz Károly a budavári koronázó templom
északi falára.

Szent László, a fennkölt szellemű, fölényes lelkületű uralkodó példa
képe. Védelmét kereső rokonaival szemben egyaránt szívélyes. Az elűzött

IL Boleszló lengyel királyt laváról leszállva mint szerető rokonát fogadja,
noha ez lován maradt és onnan üdvözölte ---- írja a krónikás. S mikor a király
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ki a legnagyobb hatást. Nemcsak mint műalkotás,hanem arányainál fogva a
nép képzeletét is foglalkoztatta. Hozzá fűződik egyik legszebb mondánk, mely
szerint Szent László a megelevenedett érclovon siet a tatárok visszaszorítására.

Szent László kultuszának sokat ártott a reformáció terjedése és a török
előrenyomulása. A váradi templomsír a vakbuzgalom áldozata lesz, László
ereklyéi jórészt veszendőbe mennek. Ily körűlményekközött kerülhetett a fej
ereklyetartó Győrbe. Itt, a Dunántúlon folytatódik a szent király tisztelete,
itt mentik át az utókorra.

A XVIII. században a katolicizmus fellendülésével Szent László tiszte
lete újból felvirágzik. Majd pedig a nemzet újjászületése korában a költők

dicsőítik Lászlót, mint követendőpéldát. Czuczor Gergely, Vörösmarty Mihály,
Garai János megéneklík; de a későbbi kor költőit is László ihleti meg, sőt

német költők is dicsőítik. (Kachelmann Wilibald, Hubermann, Köffinger
János, Vogl Nep. János.)

Szent László mindenkor példaképe marad a fennkölt gondolkodású
keresztény magyar hősnek. Ilyennek ismerték eleink, ilyennek látjuk mi.
Méltán mondhatjuk a XVI. század költőjével :

Dícsérjük magyarok Szent László királyt!
Bizony érdemli mi dicséretönköt.
Dicsérjük őtet, angyelok mondván:
Idvezlégy kegyelmes Szent László király

R. N.
IRODALOM.
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