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TEMESVÁRI PELBÁRT

ELSŐ BESZÉD SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL
ÉLETE OLVASMÁNYÁVAL EGYÜTT

Az Úr az igazat egyenes utakon vezette, és megmutatta neki Isten országát
(Bölcs 10,10). E szavak arra tanítanak bennünket. hogy követnünk kell Isten
szentjeit igaz tetteikben, ha el akarunk jutni Isten országába. Ezért írja a
Példabeszédek könyve, hogy az igazságosság útja az életre visz (12,28), tudni
illik jelenleg a kegyelem életére, a jövőben pedig a dicsőségére. Majd így foly
latja: a tévút pedig a halálba vezet, tudniillik a kárhozat halálába. Példákból
kitűnik, hogy a világ kezdete óta gyakran pusztultak el az igazságtalanok és a
gonoszok.

Először is a .mennyben, mert magának a teremtésnek a kezdetén elpusz
tultak a gonosz angyalok, míg a jók, akik kellőképpen engedelmeskedtek az
igaz Istennek, elnyerték az életet. -r-r- Másodszor a paradicsomban, (ahol) Adám
nak jól ment: a sora míndaddig, amíg az eredeti igazságosság állapotában volt.
Am míután bitorolta azt, ami tiltott volt, száműzött lett hazájából. - Harmad
szor e világon az igaz Abel, bár megöletett, üdvözül, Káin azonban elvettetik.
így menekül meg végül is Noé a vízözönben, míg a többiek mínd elpusztultak;
ugyanígy a szodomaíak is; - Végül negyedszer Krísztus iskolájában pusztult
el a gonosz és igaztalan Júdás, míg az igaz és jó tanítványok eljutottak a menny
országba..

De hogy pontosan széljunk a tárgyhoz, Jákobot, aki igaz volt, s fivérének,
Ézsaunak haragja elől menekült (Ter 27), az Úr egyenes, vagyis erkölcsös utakon
vezette, s megmutatta neki Isten országát, átadva ennék áldását, főképpen az
Úr Krtsztus által. Hasonlóan (tett) Szent Lászlóval, aki igaz volt. s menekült
fivérének, Salamon királynak haragja elől, mégpedig a króníkák szerínt
Lengyelországba. Az Úr ezt az igazat al. egészséges erkölcsök egyenes útain
vezette, és megmutatta neki Isten országát a mennyeí dicsőségben. Letéve Sa
lamont, ezen Magyarországnak királyává is kente őt.

Méltán éneklik tehát róla a szerit hitvallók sorában e szavakat, hogy
Úr az igazat stb. Eszerint (lelki) épülésünkre e beszéd számára három
jegyzünk fel, amennyiben három dolog ajánlja bennük (figyelmünkbe)
Lászlót.

Először az egyenes (élet) út, melyet mint igaz ember megtartett.
Másodszor az üdvösséges, út, amelyen az Úr vezette őt.

Harmadszor mennyeí dicsősége, mely által az övé Isten országa.
Ami az elsőt illeti, életünk egyenességével kapcsolatban az a kérdés, melyik

emberi élet mondható igazán egyenesnek (helyesnek). A válasz erre az, s mond
juk ezt ki következményképpen, ti. hogy egyenes az, amelynek a közepe nem
lépi túl a széleit (Aristoteles: Physica, VIII. könyv), vagyis nem hajol el a
szélek vonalától, hanem megegyezik ezzel. Kifejtésünk számára tehát meg kell
jegyeznünk, hogy az emberi életnek három fő része van, nevezetesen

a születés kezdő szakasza,
életünk idejének közepe,
a halál befejező része.

Az első rész maga a születés, És életünknek az az első széle. hogy belépünk e
világba, Három fő tulajdonsága van, ti. szerfölötti szegénysége. silány és utála
tos volta, valamint nyomorúságos siralma, Ha ui. megf'igveljük, az ember na
gyobb szegénységben születik valamennyi élőlénynél. Más élőlények a szüle
tésük alkalmával magukkal hozzák azt, ami takaria őket; a négylábú állatok
szőrzetüket, a madarak tollazatukat. a halak pikkelyeiket, amennyiben mindezt
nem szerzík másünnen, hanem a természet ruházza fel őket velük: A virágoknak
is, meg a füveknek és a növényeknek természetes eredetükből kifolyólag van
meg a saját díszruhájuk. Azt viszont, amit az emberi születésről mondhatunk,
halljad Jób mondásából : Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből stb. (Jób 1,21).
Valóban, ha nem koldulnánk másünnen ruhadarabokat, teljesen mezítelenek
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maradnánk. De mi koldulunk gyapjat a [uhoktól, stb. - Továbbá az ember szü
letése silány és utálatos, még az összes király esetében is. Mlndenki számára
egy az út az életbe és a távozás belőle (Bölcs 7,6). Mert egyetlen király sem
kezdte el másképp az életét (uo. 5). Ez van ott (megírva). - Aztán meg nyo
morúságos is az ember születése, a megszülető sírásával és a szülő fájdalmával,
mint a tapasztalat tanítja. Ezért első hangom a sírás volt, mint a többieké
(uo. 3.), ti. a szűletés alkalmával. Ehelyütt mondja Lyra, hogy míndegyik
hímnemű (újszülött) "á"-t ejt ki nyögdécselve, a nőnemű pedig "é"··t míntegy
panaszkodva az ősszülők engedetlenségére. amely míatt a harag és a nyomorú
ság gyermekeiként születnek. Innen valók a. verssorok: A a fiú, a leánynak
é a sírása. Jelzi Adámot, ez pedig Éva bűnét. Eddig Lyra.

A második, középső rész magának az emberi életnek a tartama a születéstől

fogva a halál idejéig, s ez az egész fáradalmas, nagyon röviden múlík el, s
tele van nyomorúságokkal. Ezért írja Bernát De consideratione (Az elmélkedésről)

című műve II. könyvében: Ha azon elmélkedel, hogy mí vagy, rájössz, hogy
az ember szegény és mezftelen, nyomorúságos' és szenvedő ; szégyenli, hogy
mezítelen, és siratja, hogy megszületett, Morog amiatt, hogy az asszonytól szü
letett ember nem a tisztességre, hanem a munkára született. Ezért aztán vét
kesen, sőt félve él rövid ideig, sok nyomorúsággal, sőt sírással eltelten. Ezeket
(mondja) ő.

Az ember életének harmadik, utolsó része a keserű halál. Mint a születés
kezdeti szakaszának, ennek is sajátossága. a szerfölötti szegénység, a mlndenkit
riasztó utálatosság és a fájdalmas gyász. Világos uí., hogy a halál szerfölött sze
génnyé tesz, mert a halálban míndentől megfosztva megyünk át (a másvilágra);
Ezért mondja az Apostol: Semmit sem hoztunk erre a világra, s kétségtelen,
hogy nem is vihetünk el semmit sem (1 Tim 6,7). Azt pedig, hogy a halál ször
nyű és gyászos, tanúsítja a tapasztalat. Ennek alapján írja a Bölcselő: Mindenek
legszörnyűbbike a halál (Aríst, Ethica, III. könyv). Hasonlóképpen a Sirák fia
könyve: Halál, mily keserű dolog rád emlékeznie annak az embernek, aki bé
kében él javai közepett (Sir 41,1). - Az előbb említett következmény szerint
tehát világos mindezek alapján tételünkkel kapcsolatban, hogy amennyiben az
emberi életnek két széle fölöttébb szegényes, nagyon silány és siralmasan nyo
morúságos: éppen ezért azt nevezzük -egyenes (helyes) közbülső élet (szakasz)nak,
amely nem tér el a szélső szakaszoktől. ti. a szegénységben, az alázatosságban
és a bűnbánó gyászban.

S így ennek ellentétéből világos, hogy nem élnek egyenes, hanem görbe életet
először is azok, akik nagyon szeretík a gazdagságot. Ezért hasonlítja az ilyeneket
Krisztus a tevékhez. amelyek alacsonyak hátuk első és utolsó szakaszában, de
púposak és felmálházottak annak középső részén, úgyhogy görbék, s nem esve
nesek, Róluk mondja Máté: Könnyebb - úgymond - a tevének átmenni a tű

fokán, mint a gazdagnak bejutni az Istenhez... stb. (Mt 19,24). - Másodszor
nem egyenes életűek a gőgösök és felfuvalkodottak, hanem görbék ők, mínt a
dombos vagy hegyes talaj. Mit kevélykedsz, por és hamu? (Sir 10,9) - Harmad
szor azok, akik finomkodó és gyönyörteljes életet élnek, mínt a bujálkodók, és
nem gondolnak a bűnbánat könnyeire. Ezeknek a lelke görbült le a testies bű

nők szemctjének magához ölelésére. Bernát elmélkedéseiben ellenük mondja a
következőket. Figyelj föl arra, mi voltál keletkezésed előtt, mi vagy keletkezésed
től elnyugvásodig és mí leszel elnyugvásod után. Majd ismét: Nem más ui. az
ember, mínt egy zsák szemét és a férgek étele. Az ember nyomában a féreg.
A féreg nyomában a bűz és borzalom. Igy minden ember átváltozik nem em
berré. Mit fennhéjázol tehát te por és hamu, akinek·a foganása bűn, a szü
Ietése nyomorúság, az élete bűnhődés, a halála szorongás, Miért veted bék
lyóba a testedet, és díszíted fel drága dolgokkal azt, amil pár nap múlva a
férgek fognak megemészteni a sírban; a lelkedet pedig, amelyet Istennek s az
angyaloknak kell majd bemutatnod a mennyben, nem ékesíted fel javaival?
Miért veted meg a lelkedet, jóllehet az egész világ sem mérhető egyetlen 'élek
értékéhez. Isten ui. nem akarta odaadni lelkét az egész világért sem, az emberi
lélekért azonban odaadta. Ezt mondja Bernát.

Világos, hogy Szent László király míndezt jól mcgf'ontolta, mert ezek szerint
mindenben a leghelyesebb életmódot folytatta. Noha ui. király' volt, mégis any
nyira megvetett minden világi dolgot, hogy ezek inkább voltak terhére, mint
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tisztességére. Világos ez alább következő olvasmányes életleírásából. Alázatos
ságra törekvőn olyannyira siratta a maga és a mások bűneit, hogy életleírásában
még csodának is tulajdonítják ezt. Ime hát mindenki számára nyilvánvaló a
helyes élet Szent László példájából.

A második főponttal kapcsolatban kérdezzük, mí az üdvösség útja, melyík
az üdvösségnek közvetlen és királyi útja. A következményben azt válaszoljuk,
hogy (ez) az istení akarathoz való idomulás. Nyilvánvaló Bernát kijelentése
szerint, aki a De libero albitrio (A szabad akarat) című könyvében ezt mondja:
Az embemek haladnia kell a jóakaratban, vagyis az isteni akarathoz való ido
rnulásban, mert ez az az út, melyről a próféta mondja : Ez az út, ezen járjatok!
(Iz 30,21) Világosan bizonyitjuk ezt hármas érveléssel:

Először tekintélyi alapon.
Másodszor példával.
Harmadszor magyarázattal.

Először tekintélyi alapon. Máté 7. fejezetében ui. az üdvözítő ezt mondja buz
ditásunkra: A szűk kapun menjetek be! Mert tágas a kapu és széles az út, amely
a romlásba visz, és sokan bemennek rajta. Mily szűk a kapu és keskeny az út,
amely az életre vezet, és kevesen vannak, akik megtalálják (13-14. vers). Azt,
hogy melyík ez az út, kevéssel odább fűzi hozzá: Nem jut be mindenki a meny
nyek országába, aki mondja nekem: Uram, Uram; hanem csak az, aki teljesíti
mennyeí Atyám akaratát, jut be a mennyek országába (uo. 21. v.). Ez így nyil
vánvaló. Ennélfogva mondja az Apostol: Vigyázzatok, testvérek, hogy óvatosan
járjatok (az élet útján), hogy megértsétek, mi az Isten jóakarata (Ef 5,15.17).
Ez is világos.

Másodszor példával bizonyítjuk, mégpedig azzal, amelyet ugyancsak az üd
vözítő mond el nekünk. Egy embernek két fia volt. Igy szólt az elsőhöz: Fiam,
menj ki ma a szőlőrnbe dolgozni. Az pedig felelte: Nem akarok. De aztán meg
bánta, és elment. Odament pedig a másikhoz, s hasonlóan szólt hozzá. Megyek,
uram - felelte az -, de nem ment ki. Melyik teljesítette a kettő közül apja
akaratát? Az első - válaszolták neki a zsidók (Mt 21,28-31). Lyra (magyará
zata:) Nem válaszolhattak másként. Ezért kisebb rossz meg nem ígérni valamit,
mínt meg nem tartani a megígért dolgot. Jézus erre így szólt hozzájuk: Bizony
mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten
országában (uo. 31. v.). Annyit jelent ez, hogy még a legrosszabb bűnösök is
bejutnak az Isten országába, ha bűnbánatra indulva megtérnek. hogy minden
ben teljesítsék Isten akaratát. A zsidók viszont, akik megígérték. hogy engedel
meskednek Isten akaratának, és megtesztk, amit Isten parancsolt, mint ez világos
a Kivonulás könyvének 24. fejezetéből, de nem tették meg: őket jelenti a másik
fiú. S az ilyenek nem járnak az üdvösség útján, hanem az elkárhozásén.

Harmadszor magyarázattal bizonyítj uk. Isten avégett, hogy az ember min
denben meg tudja tenni az Ű akaratát az üdvösség elérésére, meghatározott
számára bizonyos egyenes utakat. Csak úgy juthat el az örök üdvösségre, ha
ezeket megtartja. nem másképpen. Ezek szerint kell tehát az embernek járnia.
hogy közvetlenül (egyenesen) vezessék el a mennyországba, hiszen így teljesül
az Isten akarata. Szent Lászlót az Úr tökéletesen vezette rajtuk, s (így) eljutott
a mennyországba,

Az üdvösség első közvetlen (egyenes) útja Krisztus hitépek bírása. Aki hisz,
és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki azonban nem hisz, elkárhozik (MI~ 6-téves!
16,16). És: Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (Z.síd 11,6). Ezért mondja Krisz
tus: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14,5). Bernát a De duodecim
gradíbus (perfectionis? - A tökéletesség tizenkét foka) című művében (így
magyarázza): Én vagyok - úgymond - az út, amely az életre vezetek. Én
vagyok az igazság, aki életet Igérék, Én vagyok az élet, amelyet meg (is) adok.
Eddig ő.

A második út a parancsok megtartása. Ha el akarsz jutni az örök életre,
tartsd meg a parancsokat (Mt 19,17), ti. a tízparancsolatot.

A harmadik ill: tartózkodni minden bűntől. Nem jut be oda, ti. a mennyek
országába semmi tisztátalan (Jel 21,27).

A negyedik út: szeretni Istent mindenekfölött. Szeresd Uradat Istenedet tel
jes szívedből, stb. (Mt 22,37). Ezért mondja a De spiritu et anima (A szellem
és a lélek) címü könyv szerzője: Maga a szeretet Istennek útja az emberekhez,
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és az emberek útja Istenhez; amely nélkül nem lehet eljutni Istenhez (XI. fej.).
Kiviláglik ez a bűnbánatról (szóló kánonok) III. distinkciójából, (amely e sza
vakkal kezdődik:) Ha valakinek nincsen.

Az ötödik út: irgalmat gyakorolni és igazságos ítéletet tenni a felebarát iránt.
Ezért mondja a 138. zsollárhoz fűzött glossza: Az Úr minden útja irgalom és
igazság. Miért is nincsenek egyéb utak, amelyekben Isten hozzánk jön. (Hiszen)
irgalmával hívja a bűnösöket, igazságával teljesíti ígéreteit. De nincsenek nekünk
se más utaink (ahhoz), hogy eljussunk Istenhez. Járjunk hát ezeken: az irgalo
mén segítségére sietve (a felebarátnak); az igazságén igazságosan ítélve (ügyében).
Eddig a glossza. Ezért majd Krisztus az itélet alkalmával az Irgalmasság csele
kedeteit teszi vizsgálat tárgyává, és boldoggá nyilvánítja azokat, akiket így mél
tónak talál.

A hatodik út: a valódi bűnbánat. Tartsatok bűnbánatot, közel a mennyek
országa! (Mt 3,2) Az az út, amelyen a mennyhez közel ítűnk, a bűnbánat. (Glossza.)

A hetedik út: mindvégig kitartani jó fogadkozásainkban. Aki kitart mind
végig, üdvözül. (Lk 18,8-ra céloz? Közvetlenül Mt 10,22 s párh.) Ez így nyil
vánvaló.

OL V ASNIVALÚ ÉLETLEfRÁS

Szent László az üdvösségnek és az igazságosságnak ezen útjait járta, s
rajtuk az Úr által vezetve eljutott a mennybe, amint ez kiviláglik életének so
rából. Mivel ui. maga Szent László király a magyar királyok hírneves sarjadé~

kából született, már gyermekkorától fogva annyira elhalmozták őt a kegyelem
ajándékai, hogy a jövő valamelyes előre jelzésével "Ladislaus"-nak nevezték.
Mert nevének első szótagja leszármaztatás útján annyi mínt "laus", a "dos"
adás, vagy adomány, és a .Jaos" lefordítva népet [eleat, úgyhogy (neve) a nép
által adott dicséretet hangoztatja. Isten adománya folytán ez valóban teljesedett
Szerit László királyban, hogy egyfelől a külföldiek méltán dicsérjék Magyarország
népét az Istentől adott ily nagy és szent vezetőért, másfelől ez maga is ma
gasztalja Istent ekkora jótéteményéért. A gyermek pedig növekedett, és növe
kedve a jámborságban erényről erényre haladt. Hitével és szeretetével úgy ra
gaszkodott Istenhez, hogy Krisztus szeretetében megrögződve és tőle felbuzdulva
fékezze a testi gerjedelmeket. tanosson mindenen, ami (a világ szemében) kívá
natos, megvesse a világi dicsőséget, és teljes odaadással keresse szeretett Krisztus
Jézusát. Hűséges volt s odaadó Istenhez, nyájas és bőkezű az alattvalókhoz,
irgalmas a bajoktól sújtottak iránt, hatalmas szabadítója volt az elnyomottaknak,
a nyomorgóknak pedig kegyes segítője. - Kedvezők voltak természetes .adott
ságai is. Arca olyan tiszteletreméltó volt, mint egy angyalé. Termete előkelő,

s egy fejjel magasabb más embereknél. Erős, serény és izmos kezű, úgyhogy már
testi kűlseje is mutatta: méltó az uralkodásra. Ennyi jó és kiváló tulajdonsága
ellenére sem volt felfuvalkodott, hanem alázatos. Senki jogos tulajdonát erő

szakkal el nem foglalta, sőt, inkább a sajátját is szétosztotta Krisztusért a rá
szorulóknak, Úgy mondiák, hogy isteni intésre és a boldogságos Szíí? Mária
Fiánál történt látomásszerű közbenjárására az ország valamennyi előkelőségének

választása és a fejedelmek beleegyezése alapján koronázták meg őt Magyar
ország királyává. Ekkor sem vágyott a megtíszteltetésekre, hanem maga előtt

vitetve a királyság jelvényeit, az uralkodást és kormányzást inkább tekintette
tehernek, mint tisztességnek, és inkább törekedett arra, hogy (az ország) javára
legyen, mint arra, hogy az élen járjon. Feletébb igyekezett serénven és áhí
tattal szolgální Istennek, amlnthozv a felebarát iránt is minda [óindul atú volt,
igazmondó a beszédében, szavát álló az ígéretben, igazságos a perek eldöntésében.
gyakori virrasztással imádkozott, és gondoskodott az istentisztelet fényének eme
léséről. Ha pedig a hosszú virrasztás következtében elfáradt az imában, nem
feküdt puha ágyba, hanem a templomok tornácán pihent. Továbbá építtetett két
püspöki templomot, s ellátta ezeket elégséges jövedelemmel. Annyit alamizs
nálkodott, hogy míndmáíg beszél róla a magyatok egész egyházá. Szüntelenül
azon volt, hogy a szegényeknek is osszanak alamizsnát. Aztán, ami még több,
keservesen megsiratta a nép bűneit, és az árvák és szegények védelmében ve
szélynek tette ki magát. Bár alázattal forgolódott számos szent cselekedetben,
Istentől oly nagy kegyelmet kapott, hogy csodás tapasztalatok igazolják. érdemeit.
Elmondunk ezek közül néhányat.
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Egy éjszaka, amikor szokása szerint belépett a váradi templomba, hogy imád
kozzék, kamarása kint várakozott. Elunva a hosszas várakozást, felkelt és be
nézett. Látta, hogy Szent László míntegy megdicsőült testben ragyog, és cso
dálatosan lebeg a légben. 0, valóban szent ember, akit testi létében Krísztus
szeretete és kegyelme fölemelt a földi (terekről) a rnennyei dicsőségbe!

Azután, míkor besenyő rablók törtek be Magyarország határvidékére, és
fogságba hurcoltak férfiakat és nőket, a király maga vette üldözőbe őket had
seregével. Eljutottak egy nagy pusztaságba, ahol nem volt mit enniök. Látva
tehát, hogy éhség fenyegeti őket, félrevonult tőlük, s a földre borulva imádkozott
Istenhez, hogy iS, aki a mannával táplálta Izrael fiait a pusztában, ne engedje
éhen halni a keresztény népet. Felkelve imájából, amikor visszatért seregel tábo
rába, íme, egy szarvas- és bölénycsorda jött vele szemben, s vadságát levetve,
vele együtt odajött a sereg (katonái) közé. Akkor valarnennyien áldották és
dicsőítették Istent az ő szeritjében. aki által elnyerték irgalmát. Odajöttek és
míndegyikük annyit vitt az állatokból, amennyi elég volt, úgyhogy jóllaktak.

Végül mindenki iránt annyira kegyes volt, hogy megváltoztatva a nevét
mindenki csak kegyes királynak hívta. Mérsékel1ve ui. az Igazságosság szrgorát
szelídségével s irgalmával olyannak mutatkozott alattvalói iránt, hogy ezek inkább
szerették őt, mint félték. Még a bűnügyek vizsgálatánál is, úgy gondolta, hogy
nem annyira ítélkeznie kell, mint megítéltetnle, és hogy őt magát rettenetesebb
ítélet fenyegeti, mint azokat, akik fölött ítélkezett. Odaadó buzgalommal fogadta
meg, hogy elmegy Jeruzsálembe, hogy vérével küzdjön Krisztus keresztjének
ellenségei ellen ott, ahol az Úr Jézus vére omlott ki a mi váltságunkért. Akkori
ban a frankok, lotaríngtak és alemannok vezérei, akik az Úr seregével készüitek
odamenni, mind egyhangúlag elhatározták, hogy a kegyes László király legyen a
parancsnokuk Mielőtt azonban összegyűltek volna Magyarországon, a kegyes
király szorongató szükséghelyzetben a csehek ellenihadjáratba távozott. Ott hir
telen betegségbe esett, Összehívták az ország nagyjait, s miután megerősítették
őt a (betegek) szentségeível, szerencsésen elköltözött Krísztushoz. A magyárok
egész sokasága megsiratta, mínden korú és nemű egyházi és világi ember három
éven át hordta a gyászruhát; ez idő alatt nem táncoltak az egész országban,
és elhallgatott míndennemű zeneszó.

Ami az ő dicsőségérről szóló harmadik főpontot illeti, következtessünk oda.
hogy Szent László nagy volt dicsőségében és számos csodája hírében. Kiegé
szítésként ide fűzünk néhányat közülük.

Az egyik az, hogy bár őmaga temetkezési helyül a váradi templomot válasz
totta, a magyar országnagyok a káníkulás napok hősége miatt holttestét mégis
a fehérvári templomba akarták szállítani eltemetés végett, mivel ez közelebb volt,
s az út is rövidebb volt ide. Eközben megtéve a napi utat egy vendégfogadóhoz
értek. s ott az utazás fáradalmaitól és a szomorúságtól elaludtak. Almukból
felkelve azt látják, hogy eltűnt a kocsi, amelyen Szent László holtteste volt.
Szornorúan kezdték keresni, szétszéledve az utakra és helységekbe. Végül rátérve
a Várad felé vezető útra. azt látják, hogy egyenesen halad a kocsi a rátett
holttesttel. magától, bármiféle állat vontatása nélkül Várad iránt: Isten akaratából
angyalok hordozták. Látva ezt a csodát, dicsérték Istent. S így habozás nélkül
irányították útjukat Várad felé.

'Ismét egy másik csoda. Midőn a váradi templomban a szent test temetése
közben a halotti zsolozsmát mondták, valaki a körülállók közül azt mondta,
hogy szaga van a testnek, bár a többiek mind kellemes szagot éreztek illatozni.
Annak az egynek az álla tüstént hátracsavarodott, és nem volt képes vissza
hajlítani. Mikor (aztán) megbánva bűnét könnyek között kért irgalmat, lebo
rulva a szent holttest mellé, visszaszerezte egészségét. De az álla köröskörül
varrá kérgesedett, Azt is mondták, hogy angyalok hangja volt hallható akkor,
akik a hitvallóról szóló mise bemeneteli versét énekelték.

Továbbá a jóságos Isten csakhamar sok egyéb csodát is kezdett művelní

azok javára, akik magának Szent Lászlónak érdemeire hivatkeztak. Ti. meg
adta a vakoknak a látást, a süketeknek a hallást, a némáknak a beszéd képes
ségét, a sántáknak az (egészséges) járást, a leprásoknak a megtísztulást, amit
hosszadalmas egyenkint elbeszélnem. Ugyanabban az órában, amikor szentté avat
ták, különös ragyogású csillag állt meg egyenest azon rnonostor felett, ahol szent
teste nyugszik, mégpedig a napnak hatodik órájától fogva csaknem két órán
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át. Igen nagy népsokaság hatalmas örömmel nézte. Ugyanezen órában egy fiu,
aki kéz és láb helyett csont nélküli, megduzzadt hústömeggel hánykolódott,
Szerit László érdemeire való tekintettel megkapta teljes csontozatát és tökéletes
egészségét ...

Érdemeihez folyamodva kérjük tehát Istent, hogy vezessen minket a menny
he. Amen.

VIDA TIVADAR fordítása

BÁLINT SÁNDOR

A CSERHALMI ÜTKÖZET
IKONOGRÁFIÁJA

Mint Dercsényi Dezső fejtegeti, Szent László légendálnak azt a részét, amely
fl XIV. század végén annyiszor megjelenik székelyföldi templomok falán, Kálti
Márk króníkája írásban, a Vatikáni Legendárium és a Képes Krónika mínía
tűrökben is megőrizte számunkra. Legkedveltebb, legnépszerűbb mozzanata a
cserhalmi, másnéven kerlésí ütközet. Szent László herceg - adja elő ll. Képes
Krónika - meglátott egy pogányt, aki a lova hátán e~y szép magyar lányt
hurcolt magával. Azt gondolta, hogy a váradi püspök leánya. Arnbár nehéz seb
ben volt, mégis nagyhamar üldözőbe vette a lova hátán, melynek Szög volt a
neve. Amikor lándzsavégre megközelítette, semmire sem ment vele. Kartávol
ság maradt a lándzsa hegye és a kun háta között, László herceg rákiáltott a
leányra: szép húgom, fogd meg a kunt övénél, és rántsd le a földre. Az meg is'
tette. Míkor a földön hevert, László át akarta szúrni lándzsájával. A lány ekkor
nagyon kérte, ne ölje meg, hanem bocsássa el. A szent herceg ezután még so
káig vívott az idegennel. majd elvágta az inát és megölte. Nagy volt az örven
dezés Magyarországon ...

A Képes Krónika ebből az eseményből a legdrárnaibb jelenetet örökítette -meg:
László és a kun birkózását, A Vatikáni Legendárium már hat képet is szentel
a történetnek, amelynek végén a harcban megsebesült Lászlót a Szűz Mártává
változó lány gyógyítja meg. Freskóink azonban még másról is vallanak.

Már népművészeti kutatásunk egyik érdemes úttörője, Huszlea Jozsef észre
vette, hogy a régi székelyföldi templomok falfestményein Szent László legendá
jából mindenütt csak a cserhalmi ütközetet, s annak egy epizódját találjuk
előadva, amikor Szent László az ütközet után egy magyar leányt szabadít meg az
őt vivő kun rablótól. így Gelence, Homoródszentmárton, Besenyő, Erdőfüle, Bi
barcfalva falképein, amelyeket jórészben éppen Huszka tárt föl és másolt le. A
jelenséget nem tudta megmagyarázni. A jelenet különben máshol, az ország más
részein fennmaradt freskókon is szinte elmaradhatatlan epizód.

Sokoldalú régebbi neves tudósunk. Nagy Géza Huszka megállapítását pá
ratlan [elentőségű összefüggéssel gazdagította. A leningrádi Ermitázs Krisztus
szülotése előtti időkből származó híres: szibériai aranylemezeinek egyik jelene
tével foglalkozva írja, hogy a lemezen két, lováról leszállott harcos közül az
egyik földön fekszik. és feiét egy fa alatt ülő női alak nyugtatja, simogatja
ölében. A másik férfi, nvílván a szolaa, kantárszáránál fogva tartja a két lovat.
Erről a jelenetről a László-legenda írott, egyházi emlékei hallgatnak, képzőmű

vészeti maradvánvaink, főleg régebbi freskóink azonban mind ábrázolják. Nagy
Géza szerínt ebből nyilvánvaló, hogy László-Iegendáinkba még archaikus po
gány korból eredő mondai elemek is vegyültek, a fölismerést László Gyula úiabb
adatokkal és szempontokkal dolzozta ki. A következőkben míndíg az Ő, illetőleg

később Vargyas Lajos fejtegetéseit követjük.
A jelenet e~ik ábrázolása a Th uróczí-krónika egykorú fametszetén: Lász

lónak a lány úgy sietett a segítséaére, hogy belevázott a kun inába. Ez ősi

pásztorlelemény. A freskófestő néhány helyen (Sepsikilyén, Bögöz) a harcot
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