
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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úgy örökíti meg, hogy Lászlónak és a kunnak lovai. is összecsapnak. és egymást
harapva, marva vívják külön küzdelmüket. Ez László Gyula utalása szerint egyike
az ősi magyar mondavilág legkiemelkedőbb [eleneteinek. Nem akármilyen álla
tok ezek, hanem egymással küzdő táltosok, Gazdáik sem közönséges halandók,
hanem hatalmas hősök, színtén táltosok, a kozmikus erők: a világot formáló vi
lágosság, illetőleg sötétség, későbbi áttételben a kereszténység és pogányság
megszemélyesítőí, harcosai : László fehér, a kun pedig fekete öltözetben. Egy
szóval: emberfölötti, sorsdöntő küzdelemről van szó, Nemcsak emberek, hanem
lovak is viaskodnak tehát itt egymással. László lovát, Szöget - nyilvánvalóan
élőszavas magyar hagyomány alapján ,... Bonfini, Mátyás király humanista
történetírója táltosnak jellemzi. László Gyula mindebből találóan arra követ
keztet. hogy itt táltospárbajról. kozmikus küzdelemről, a világosság és. sötétség
titokzatos erőinek harcáról is szó van. E keleti hitvilág népmesei emlékezetét
és összefüggését érdemes régebbi folkloristánk, Solymossy Sándor tisztázta.

László Gyula arra is rámutat, hogy a kűzdelem végén a sebesült László
fa alatt a lány ölében pihen meg, és "keres a király fejében", mínt a burkus
fának árnyékában Molnár Anna Ajgó Mártonéban. A kép azonban részben
összefügg a leányrablás ősi szokásával is, amely olyan eleven volt, hogy SZEnt
István szigorú törvénnyel próbálta megszüntetní. Játékossá vált nyomai még a kö
zelmúlt magyar Iakodalrní hagyományaiban is fölcsillannak. Molnár Annában
is először asszonyszöktetésről van szó, a Kékszakáll-motívum csak később tapadt
hozzá.

A szibériai aranylemezen a fekvő vitéz tégezét és íjját a fára akasztja.
Ennek változatai freskóinkon is megjelennek. Vitkafalván a lány mögött földbe
szúrt lándzsán a kun feje látható. Gyermek alakjában elröppenő lelkét az ör
dögök ragadják el, testét pedig hollók vájják. Zsegrán a király feje a lány
h'ébe:1, s::al,ja és páncélkesvtvűje fán akasztva. SzAke1yderz,:':'I1 <l k irá!v k ard
ját maga mellett szúrja a földbe. Bántornyán a leszúrt lándzsához van a kun
lova kikötve. Mindenütt tehát lerakott, esetleg földbeszúrt fegyverek, amelyek
keleti szimbolika szerint a győztes hős és a lány nászára emlékeztetnek: maguk
ra maradtak, ne merje megzavarni őket senki. A oofejbenézés" már az utána
következő meghitt, álombaringató primitív kedveskedés. A kereszténnyé színecés
folyamatának jellegzetes, de természetesen már másodlagos mozzanata, hogy a
Vatikáni Legendárium mtniatűrjén az elfáradt László a fejét Szűz Mária ölébe
hajtja.

E képekhez Vargyas Lajos a szibériai török népek költészetéből számos,
meglepőerr egyező szövegpárhuzamot idéz, amelyeket középkorí énekmondóink
még ismerhettek, és Szent László magasztos személyére ők ruházták rá. E szö
vegekből az is kitűnik. hogy a fát nyilvánvalóan a magyar népmesékben is
fölbukkanó rnitíkus vllágfával, égig érő fával lehet azonosítani. Vargyas gazdag
szíbéríaí és altáji dokumentációja tanúsítja, hogy a kozmlkus hősök küzdelmének
döntő pillanataiban a csodálatos világfa míndíg fölbukkan. A megpihenő László
rnögött föltűnő fa és a hölgynek alatta való megpíhenésc, illetőleg Molnár
Anna burkusfája is ilyen fordulatot, megoldást jelent. Példáiból egyetlen pár
huzamra, egy kacsinszk énekre utalunk. amelyben a hős húgát távollétében
elrabolta egy ellenséges vitéz. Bátyja megy keresni világokon át. Közben két
segítőtárs is csatlakozik hozzá, akikkel eljut egy kilenc sarkú vasházhoz. Ide
már csak maga a hős mer' belépni, ahol megtalálja ellenfelét. HA derék hős

'I'öngüs kán aranyágyon aludt. Hét sárga leányzó fejét tartva tetvezte. Ádáz
küzdelem kezdődik. A hős megöli ellenfelét, végül azonban majdnem őt is
elpusztítják az alvilági démonole Táltoslova segítségével fut két társához, ezek
azonban nem akarnak rajta segíteni. és odakötözik a paripáját a kilenc ágú
vas-vörösfenvőhöz, A táltosló egyszer elszabadul, hosszadalmas kalandok után
eljut egy másik fához. mely egy hegyhát lábánál áll, levele arany, kérge pe
dig ezüst. Ennek lábánál akar kimúlni, amikor hozzáfut egy paripa, melvot
az idegen hatalmak küldtok segíteni. Föléleszti a táltoslovat, majd ketten eavütt
megkeresik húguk eI1enfelének külső életlelkét. megölik, és ezzel megmentik
ahást.

Nyilvánvaló, hogy Szent László alakjában, viselt dolgaiban, mondavílágá
ban az ősi pogány hősmonda és a keresztény lovagi epika ötvöződik őssze egy
mással.
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