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A KELETI MAGYARSAG
KERESZTAPJA

"Ambár eltávozott tőlünk, még mindig
uralkodik rajtunk".

Temesvári Pelbárt (XV. század.)

"Nagy lovon ül a nagy férfi,
Arca rettentő felséges,
Korona van a fejében,
Sáraranyból, k6vel ékes,
Jobb kezében, mint a villám,
Forgolódik csatabárdja,
Nincs halandó, földi gyarló
Féreg, aki ezt bevárja."

(Arany János: Szent László.)

A magyar népművészet tarkaságát, rendkívüli változatos
ságát és eredetiségét annak a sok keleti néptörzsnek is kö
szönhetjük, amely a magyar honfoglalás után nálunk hazát
nyert. Ezek a törzsek, bár fegyverrel indultak hazánk ellen,
bölcs politikát folytató Árpádházi királyaink megértése foly
tán rendre otthont nyerhettek a Kárpátok övezte országban.
A nagy keleti népvándorlás utóhullámai mindig Magyar
ország erején törtek meg, de aki ezekből a nomád népekből

megmenekült az öldöklő csaták után és felvette a keresztsé
get, az Hungária védelme és anyai palástja alá került. Az
előbb még vad népek sorra letelepültek. Az Árpádok, külö
nösen Szent László és Könyves Kálmán még a mohamedán
izmaelita falvakat is megkeresztelték, de falvaik felét magyar
falvak lakosságával cserélték ki és megtiltották, hogy ezek az
izmaeliták egymást között házásodjanak. A végvári életre
rendelt magyarság örökösen fogyott a rettentő csatákon, mí
közben Európa bástyája volt nyugat felé. A fogyó magyarság
népi erejét azonban a tudatos faji politikát űző Árpádok a ke
leti néptöredékek beolvasztásával állandóan erősítettékés nap
kelet népének magyarsága, arcának barnasága, művészetének

pompája nem halványulhatott el a sok nyugati vérelem be
szivárgása közben sem az okos telepítések folytán.

Erdély magyarságának még tarkabb az arca, mint az
anyaországénak. A hegyes völgyes táj számtalan apró meden
cére, völgységre, folyómentére oszlik s csak az tudja, mennyi
külön pompája, színe, íze van a bihari, szilágysági, kalóta
szegi, mezőségi, torockói, udvarhelyi, háromszéki, csiki,
brassói csángó és végül a moldovai magyarság népművészeté

nek, beszédének, jellemének, aki járt ezeken a vidékeken. Ez
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a csodálatos változatosság még az annyi egyéni vonást fel
tüntetö magyarságból és székelységből sem tellett volna ki,
ha a magyarság, mint a türk-ugor törzsek legelsőbbike és leg
európaibb tehetségű ága nem öleli magához, nem táplálja
igazi magyar vendégszeretettel az elesetté váló rokontörzsek
maradékalj és nem vezeti el a kereszténység népeket meg
tartó aklába. Minden nép Isten egy gondolata és ami ezekben
a vadul potyázó úz, kun, bessenyő és részben tatár népekben
Isten gondolata volt, azt a magyar kereszténység tartotta meg
és virágoztatta ki. A magyar kereszténység nagyvonalúságát,
európai távlataid pedig az Arpádok birodalomalkotó zsenije
töltötte meg máig élő tartalommal.

Mennyi ősmagyar ízű helység- és folyónév őrzi például
Erdélyben az uzok és bessenyők letelepedésének emlékét. Ahol
uz, uzon, beseny6-szó összetételeket találunk a földrajzi map
pán, ott ez a színes, de vad vérével nem biró nomád népcso
port lelte meg európai hivatását a magyarság hatalmas állam
szervezetében,

És ugyanezeken a helyeken Szent László életművének

emlékeivel találkozunk. A lovagkirály harcos erényei, legen
dás bátorsága vetett nekik gátat, amíg csak a rombolásban
találták kedvüket. S az ő kegyes keresztényi bölcsesége
mutatott települő helyet a vert hadak maradékainak, adott új
életlehetőséget a kivérzett törzsek nemes maradékainak,
akikhez addig nem jött el Krisztus, hogy benne örök életet
nyerjenek.

Mennyire keresztény volt ez a politika! Mennyire ma
gyar! Mennyire megtartó, erős és évezredekre szóló! A Kár
pátmedence népei csak ebben a politikában nőhetnek újra
naggyá, erőssé és lebírhatatlanná a lényegünktől idegen keleti
kulturkörökkel szemben, amely nyugati kereszténységünk
visszaszorítására és kiirtására tör, hívják akár mongol, akár
török pogányságnak vagy mohamedanizmusnak, akár bizánci
vagy keleti kereszténységnek a későbbi évszázadokban.
Erdély ott áll több mint ezer éve Kelet tőlünk idoegen esz
ményű népeinek áramló ostromában s csak az árpádi, főként

szentlászlöí harcos keresztény politika mentheti meg az elme
rüléstöl. Talán ezt érzi az erdélyi, a bihari, sőt a moldovai
székelység és magyarság és ezt érezte a harcos, de keresztény
mödra építő középkori századokon át is, mikor egészen Mol
dova szívéig a nyugatot őrző és jelentő magyar kereszténység
templomaikban Szent László képét, Szent László harcait, le
gendáit örökítette meg freskóban és szobrokban épúgy, mint
imáiban, mondáiban és legendáiban. A keleti magyarság
szívében Szent Lászlónak ugyanolyan mithosza van, mint a
nyugati magyarság szívében Szent Istvánnak. Nem ellentétes
ez a két kultusz, hanem egymást egészíti ki. Domokos Péter
Pál, a moldvaí magyarság századunkbeli kiváló szószólója
még napjainkban is fakult Szent István képeket talált a Sze
reth mentí magyarság templomainak eldugott részeiben,
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például a románul Gáicana-nak nevezett magyar községben
is. Csakhogy Szenf István kiirthatatlan kultusza mellett
amarra keleten, a sokféle és sokfelől jövő emberirtástél vérző

magyarság és székelység körében Szent Lászlónak ugyan
olyan tisztelet és hódolat jár, mínt Szent Istvánnak. Mert a
keleti magyarságnak nemcsak oltalmazója, legendás hőse

Szent László, hanem legtöbb helyen megkeresztJelője, tehát
megtart6ja is.

A néphit pedig, amikor hőst választ magának, nem té
ved. Amikor pedig oltárképre emeli hősét, tudja, hogy kihez
imádkozik. Szenti László az ő hőse, lovagja, eszménye, Csaba
királyfi-szerű mithikus vitéze, aki sirjából is kikél népe vé
delmére, mikor az végveszedelemben vergődik ellenségei
túlnyomó áradatában. Elég ha csak egy pillantást vetünk
ennek a népi kultusznak történelmi gyökereire és rögtön 00
Iátijuk, hogy a népi kultusz ezúttal sem tévedett.

A Középkorban a Balkán félsziget nagyvonalú politikáját,
amíg az Arpádok ezt a szerepet át nem vették, a bizáncziak
irányították. (Akkor jött romlásunk. mikor az Anjouk és a
Hunyadiak után már nem volt, aki az Árpádok magyar poli
tikáját folytassa.) A bizáncziak mozgatták a magyar honfog
lalás korában is az Alduna körüli türk eredetű törzseket. Az
uzok aztán Szent László korában ugyanúgy jöttek Etelköz és
a Havasalja felől, mint két évszázaddal azp.lőtJt a magyárok.
Az uzokat hátulról kunok szorították s az uzok, hogy útat és
menekvést találjanak, a bizánczi birodalom ellen fordultak.
Az ekkor már elpuhulóban lévő birodalmi hadsereg nem
mert velük szembeszállni, de a bizánezi politika mindig ér
tette a módját, hogy a rokonfajú népeket játssza ki egymás
ellen az Alduna tájékán, ahol annyi nép lelte halálát és leli
most is az új bizánczi román-szláv fojtogatás közepette. A bi
záncziak már jóelőre bolgárokat és bessenyőket telepítettek
az Alduna mellékére s ezek a vad harcosok lassan felőrölték

az Etelköz felől jövő úzok támadó erejét. Az úz törzsek ma
radéka aztán, mikor Bizánc felé lezárult menekülésének útja,
kis ideig erejét gyűjtögette, aztán Osul vezérrel az élén 1068
ban az erdélyi hágékon át Magyarországba tört. A felső

Maros ésa Szamos völgyén át jőve a Meszesi kapun átha
ladva már Bihart és a Nyirséget dúlták, amikor Salamon és
Géza ennek öccsével, László herceggel a Szolnok Doboka
megyei Kerlésnél. közel Besztercéhez tönkreverte őket. Ez
volt a hires kerlési csata, amelyet a költői hagyomány cser
halmi ütközet néven örökített meg s amelynek főhősévé az
akkor húsz év körüli Szerit László válott.

Egész legendakör alakult, lassan eköré a győzelem köré
a magyar szívekben, László herceg, a keresztény magyarság
ünnepelt hőse ekkor hódította meg a végek ezer veszdelem
nek kitett magyarságának a szívét úgy, hogyaközelesen ki
törő trónviszályok közepette a magyar nép Lászlót királyává
választotta, mint Mátyást. Kálti Márk krónikája szerint "Ma-

VIG HlA 403



gyarország nemeseinek egész sokasága meghallván Magnus
király halálát, Lászlóhoz gyül e, és közértelemmel, egyhan
gúan, egyenlő akarattal megegyezvén, megválasztották, vagyis
inkább szeretetteljesen és kitartóan kérték, hogy az ország
kormányát átvegye." A régi törzsi magyarság szabad nép
akaraton alapuló ideális vezérválasztása állott be tehát ismét,
amely ha egyakarattal történt, mindig fénykort jelentett az
egész magyarságra, mert vitathatatlan vezéri érdemeket ju
talmazott a nép egyöntetű akarata. Annyira köztudornásszerű

volt László választott volta, hogy l0n-ben a pápa Nehémiás
esztergomi érsekhez irt levelében "Ti köztetek választott ki
rálynak" nevezi Szent Lászlót.

"A rettentő felséges, vállal mindennél magasabb" király
aztán köröskörül rendet tesz a magyar végeken. Amikor a
trönjáról Jetaszított, németekkel és kunokkal cimboráló állha
tatlan Salamon király elveszi Kutesk kun fejedelem leányát
és lü85-ben rengeteg kun haddal tör a Borgó és Radna hava
sokon át Ungvár és Borsova felé, László azonnal ott terem és
tönkreveri őket. Sikerül neki nyugat felé is rendet terem
tenie: elismertetni a magyar birodalom európai jogállását és
függetlenségét, hisz erre igen nagy a szükség. Nagy a szük
ség, mert keletről minden eddiginél agyobb veszedelem fel
hői tornyosodak. A lassan egyre jobban elkorcsosodó bizánczi
görögség és a sémi kisázsiai népek hagyatékán egyre jobban
elhatalmasodnak az ázsiai türk törzsek. Bizánci zsoldon élő

kunok, tatárok, törökök, később pedig oláhok és egyéb orto
dox hitű pásztornépek törnek nyugati kereszténységünk visz
szaszorítására és megsemmisitésére, ezeknek előőrsei az
úzok, bessenyők és kunok, akik már háborgatják az ország
keleti és déli határvidékét.

László király ezeket a támadásokat mind visszaverte le
gendás hősiességével, aztán igazi keresztény király létére ke
gyesen biztosította a legyőzöttek immár megkeresztelt életét.
Azért lett ő a keleti magyarság megkeresztelője, mert nem
csak úzokat, bessenyőket, kunokat térített, hanem a törzsökös
erdélyi magyarsággal és székelységgel is ő kedveltette meg
a kereszténységet. Szerit Istvánnak még karddal kellett a
részben Bizánchoz szító erddelvén túli fekete magyarokat a
nyugati kereszténység szígorúbb gyeplőjére fogni. Ö rakta le
a magyar birodalom hatalmas alapjait s bizony bele kellett
hasítani az élő húsba is, mikor birodalma alapjait megásta.
A közben eltelt félévszázad alatt azonban a keleti magyarság
is élvezni kezdte már a kereszténység áldásait s mikor a no
mád keleti lovasok a földjeire törtek, hogy égessenek és dúlja
nak, már volt félteni valójuk az országban. László tehát már
nem rettegett király, hanem hős megmentő, a nép lovagja, aki
a harchoz szekott keleti nép ideálja is, mert egyesített mindent,
ami magyar és keresztény és kedvessé teszi népének a ke
reszténységet, mint az igazi szentek, akik példájukkal hat
nak. Szent László alatt nem ellenséges fogalom már magyar-
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ság és kereszténység, hanem egybeforrott közös nemzetesz
mény és ennek az eszménynek a hőse meg is védi népeit
minden idegen veszedelemtől. Szent László azután sokat fel
is old István király túlszigorú törvényeiből, amelyek az alap
rakásnál oly szükségesek voltak. Szent István, aki népe sor
sát nyugathoz kötötte, univerzálisabb, európaibb kellett le
gyen. László király személyes hősiségével, lovagi mivoltában
talán magyarabb mint István, vagy követője, Könyves Kál
mán. Legalább is a gyökeresebben magyar keleti magyarság
inkább a magáénak fogadta, mert a kerlési hős az ő népi
természetének is jobban megfelelt. Jobban értette az erdélyi
nép Lászlót, hiszen a szív, az érzelmek, a fellobbanások em
bere volt ez a lovagkirály. Ezért szereti ma is annyira a ma
gyar nép. Ezért regőli legendás történeteit a magyar leány
megmentéséről, a betegeket meggyógyító Szent László füvé-
ről, a tordai hasadékról és a kővé változó kun pénzekről is.
Amig Szent István a szinte márványba faragott keménységű,

föltétlen hódolatot igénylő, törvényhozó király, aki előtt

csak leborulni lehet, Szent László a keresztény magyarság
lovagi eszménye és az örök magyar katonaeszmény is egy
úttal. A harcos székelyek, moldovai magyarok életük harcvé
szülte forgatagaiban azért fohászkodnak mindig hozzá, mert
Csaba királyfi ősi legendáján túl, László király az az örök
eszme, akinek vezérlő akaratában és segitségében leginkább
reménykedhetnek.

Szent István a nyugati magyar püspökséget építette és
erősítette meg, Keleten azonban művét nem tudta egészen be
fejezni. Az ő jövőbe látó pillantása már látta a Kárpátok ko
szorúzta ország várrendszerét. de a várak és püspökségek
hatósugarát Szent László terjesztette ki a keleti végekig.
Szent István Biharon, Váradtól északra alapított püspökséget,
ez azonban a pogány betöréseknek erősebben kitett helyen,
kevésbé időtállóan épült. Szent László vitte aztán ezt a bihari
püspökséget be a mai Nagyvárad területére, ahol hegyektől

és folyóközöktől védetten, (több ágban folyt még akkor a Se
bes Kőrös, mint egykorú metszetek is mutatják) időtállóan

épülhetett meg a püspökség, melyet halála után is lakóhe
lyéül választott. Ez volt tehát legkedvesebb alapítása. Dél
franciaországból Lombardián át származott az a templom
tipus, amely Szent László alapításait jellemezte. Templomvár
volt ez a püspökség is, mint Erdélyben annyiszor volt vár a
templom. Hatalmas egyhajójú székesegyház volt a váradi
püspökség, amelynek négy sarkán négy súlyos torony emel
kedett. Nem csak Isten hajlékát emelték ki méltón ezek az
égretörő tornyok, nem is csak a harangok szavának adtak
antennatoronyszerű kisugárzóerőt, hanem igazi harci bástya
is volt mindenik, és mohos köveinek tövén bessenyővel, kun
nal, tatárral, törökkel verekedett meg várnépe élén papjaival
maga a püspök is. Az Ady említette "harcos Jézus-Máriát"
kiáltották ezek a magyar lovagok, miközben életük már Isten
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tenyerén pihegett és sokan csak ott, odaát ébredtek fel egy
szebb világra a harci lá:t;ból. László halála és felemeltetése
után aztán Jézus és Mária neve mellé a "László, László" is
felcsendült. Ennek a megszentelt névnek varázslatában ál
lotta évszázadokon határvédő őrhelyét a székely, mikor mint
Nagy Lajos és Laczfi alatt is veszélyben forgott "Moldva, ez;
a véghely", Mert az Arpádok alatt és a Hunyadiak idején is
még a véghelyek nem a székelyek élettermő vidékén húzód
tak, hanem túl a Kárpátok koszorúján, Moldovában, Havasel
vén, a szörényi bánságban és így tovább le a dalmát par
tokig. És a mai többszázezres moldovai magyarság ezeknek a
nagy keresztény és magyar korszakoknak emlékét őrzi, mi
kor úr volt a magyar, ahol úrnak kellett lennie, hogy Európa
Európa és Magyarország a magyaroké maradhasson.

Szent László tehát megszervezte Erdélyt és a keleti ma
gyarságot. Magyar telepei a Körösök völgyétől és Belényestől

mélyen leértek a folyó völgyeken át egészen a keleti hatá
rokig. A székelység előbb Erdély középmedencéjét lakva
meg, alatta kezdi elfoglalni a még nehezebb hivatást rejtő

keleti végeket. És Szent László épít. Szent István után meg
erősíti, püspökvárra fejleszti Gyulafehérvárat is, az erdélyi
végek főpontjain pedig négy harcos várat épít. Egyet észak
keleten, Borsóva néven, egyet a meszesi hágó kijáratánál,
ahol oly szívesen tör be az ellen. Krasznának hívják ezt a
helyet, ahol AdlY már csak az "ős dicsőségü Kraszna" árok
ról emlékezik. Mikor Ady élt, akkor süllyedt legmélyebbre a
magyar hivatástudat, a magyar fajvédelem, s neki a mélysé
gekből kellett kiáltania, mint szemétdombra vetett Jób és ki
vetett Lázár, hogy kiáltását meghallják a hallófülek és ásni
kezdjenek a romok között, ahol újra építeni is kell. És ha el is
törpül az Arpadok és Hunyadiak építése mellett egyelőre a mun
kánk, mindig az ő munkájukra kell függesszük a szemünket.

Épített várat Szent László Dézsen is, ahol a régi krónikás
szerint Deust kiáltanak már a honfoglaló magyarok is. Olyan
ez a táj, hogy Isten remegteti meg egész valónkat a láttán
és kulcsa ez is Erdélynek. Várat emelt hát itt is a Szent ki
rály, mint míndenütt, ahol évszázadokra, évezredekre kellett
bástyát raknia népe védelmére. Rakatott várat a Küküllő

mentén is, Küküllő várát, a délről becsapó ellenség útjába
feszülőt. örízteté pedig őket székelyekkel, magyarokkal, meg
térített bolgárokkal, úzokkal. bessenyőkkel, kunokkal, a nagy
keleti népcsalád megmentett drága hajtásaival. akik ma is
áldják az ő nevét messze Moldováig, a Szereth és a Pruth
partjáig. És László keresztfiai Moldovában is megtartották a
Szent Király hitét, hisz ott a magyarokat ma egyszerüen kato
likusoknak hívják. És tiszteli az ő nevét Erdélyben a protes
táns magyar is: Arany János a büszke szalontai hajdúivadék
írja· róla a legszebb verseket. Egyek vagyunk mindnyájan
magyarok az ő tiszteletében. Mert László király népi és nem
zeti hős is, minden magyaroké.
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A szent király életét, harcait, csodáit megörökítő freskók
az egész Kárpátmedence templomait benépesítették, a sze
pességi Zsegrától kezdve egészen a moldovai szélekig. A leg
csodálatosabb, hogy az ellenség beütésének legjobban kitett
székely széleken is egész sor Szent Lászlóról szóló falikép
maradt meg részben vagy egészben, tanulságul egy soha meg
nem szíínő kultusznak, amely Szent László alakja körül Dal
máciától egészen Moldováíg virult.

Moldovában romba dőlt az Árpádok építette katolikus
templomok sora, vagy formájukból kiforgatva bizánczí hitűek

temploma lett. De a székelyföld határain, Csíkben és Három
székben ma is eleven tisztasággal él a maradék kövekben,
keresztelő medencékben és szenteltvíztartókban, szentségtar
tókban, sőt egész templomokban is az Árpádkori keresztény
ség nagyszerű építőmunkájának emléke. Ezeken a területe
ken kővel építő kulturnép a székelyek előtt nem lakott.

Magyarország keleti határaival szigorúan egybeesik a
nyugati kultura kövekbevésett határa, A székely nemzet le
telepedése előtt más olyan nemzet vagy nép nem lakta ezt a
földet, mely későbbi kulturáltságának alapjait megteremt
hette volna. Lakói a székelyek előtt - mint kevés helységnév
mutatja - szlávok voltak, kik egyszerű pásztori sorban éltek,
kultúremléket nem hagytak maguk után. Ezen a tájon római
emlékek sincsenek, a római korban ez a terület csupa vad
őserdő volt és ezek sem járulhattak hozzá a kultura kifejlő
déséhez. Itt székely eleink teljesen kulturálatlan területet
tettek műveltté, Nyugathoz tartozóvá.

S mégis az Árpádok korából egész sor templom és építé
szeti emlék maradt fent a Székelyföldön mint apróka temp
lomvárai a keresztény magyarságuak.

Félköríves, román stilű árpádkori templomok és temp
lommaradványok állanak Rétyen, Gelencén és Csíkmenasá
gon. Csíkszentdomokos, Csíkrákos, Csíksomlyó, Csíkszent
király, Csíkkozmás, Nagykászon, Csíkszenttamás, Karc
falva, Csíkdelne, Csíkszentmiklós, Csíkzsögöd, Csíkszentimre,
Csíkcsatószeg, Csíkverebes, Csíkszentlélek, Csíkmindszent,
Csíkszentmárton román és gót templomai ma is hirdetik a
nagyszerű magyar középkori kultura emlékét a keleti vége
ken, ahol Szerit László harcos kereszténysége érzik ki már a
falvak nevéből is. Osi magyarság és ősi keresztény hit, ami
lyen hitet csak a nemzet legmélyebb lényegéből kisarjadzó,
valóban Szent Király gyujthatott a félbarbár keleti végeken
harcos keménységben és katonás érdességben élő népbe. A
szetitnek azonban semmi sem lehetetlen. László király ott
van és ott lesz ma is a székely végeken, ha akarjuk, ha az ő

szelleméhez hűen építjük a keleti magyarság sorsát. Kőből,

vasból, vérből és hitből, mert állandó vár, az idők végezetéig
megálló erősségű csak úgy támadhat, ahogy Szent László
épített nekünk otthont a keleti végeken.

P08sonyi László.
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