
DOMOKOS PÁL PÉTER

Egyházi énektöredék Szent Lászlóról,
mely a Képes Krónika két látomás-legendáját eleveniti meg

A Képes Krónika százhuszadik fejezetéből olvassuk: "Midőn tehát ez a sereg a
szembejövő Salamonra várakozott, egyik reggel a hercegek lóháton tanácskoztak
azon a helyen, ahol most Szent Péter apostol kőkápolnája áll; fontolgatták,
miképp harcoljanak. Hát amint ott álldogáltak világos nappal mennyei látomás
jelent meg boldog Lászlónak; mire szólott bátyjához, Géza herceghez: "Láttál va
lamit?" Felelé az: "Semmit". Mondotta ekkor boldog László: "Amidőn itt álltunk
és tanácskoztunk, ime, az Úr angyala leszállott az égből, kezében arany koronát
hozott, és azt a fejedre'iIIesztette; nyilvánvaló ebből, hogy minékünk adatik a győ
zelem, Salamon pedig legyőzetve, számkivetve futamodik ki országából, a király
ságot és a koronát pedig neked adja az Ur." Mondotta erre Géza: "Ha az Ur
Isten velünk lesz és megoltalmaz ellenségeinkkel szemben, és ez a látomásod tel
jesül, egyházat építek itt ezen a helyen az ő szentséges szűz anyjának, Máriának."

A Képes Krónika százhuszonnegyedik fejezetében írva állanak a következő

szavak: "Géza koronázása után elment arra a helyre, ahol a látomás történt, és
tanakodott öccsével, Lászlóval, hogy a Szűzanya tiszteletére építendő egyháznak
hol vessék meg alapját. Es amikor ott állotak Vác alatt, ahol most boldog Péter
apostol egyháza van, egy szarvas jelent meg nekik, szarvai tele égő gyertyákkal;
eliramodott előlük az erdő felé, és lábát azon a helyen vetette meg, hol most a
monostor van. A vitézek rányílaztak, mire a Dunába szökkent és többé nem látták.
Ennek láttárá szólott boldog László: "Bizony nem szarvas volt, hanem Isten an
gyala . . . s ahol lábát megvetette, azzal a helyet jelölte meg. Ott építsük fel a Bol
dogságos Szűz egyházát és nem méshol/"

A pécsi Egyetemi Könyvtárban egy 1674-ben írt katolikus egyházi énekes
könyv van, melynek legutolsó oldilián egy név: - Foro Matyas - és egy alig olvas
ható szám, talán 1676 áll. Nem tudható, hogy Foro Matyas a kézirat írója volt-e,
vagy csupán tulajdonosa volt.

A kézirat ceruzával írt 145/b, 146/a-, 146-bvalamint a 148/a lapjain (a 147 la
és 147 lb oldal hiányzik!) a következő egyházi ének szerepel:"

Szent Lászlórul
N:A:O:H

(G)Yönyörködhetunk nyilván magyar népek
Kik eleink(ne)k uttyán vagyunk ippek
Kiknek nyomdoki nékünk igen Szípek,
mint az irott kípek .

Régen ez ország sok szép szent Iffiakkal
Tündöklött mint szép fínyes Gyémántokkal
Tiszta iletű jámbor firfiakkal
mint szép Angyalokkal
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Tiszta Szűz élet tündöklött éő bennek
A 'kr leginkáb tetczett az Istennek
Miért Szent Dolgok nékik jelentettek
által értettek.

Hogy Géza Herczegh a' váczi mezőben,
Salamon kirélt ő meg győzte szipen
A Szent Korona titétett feiben,
Géza Herczegnek.'

Ki tette oda aztt Senki nem tutta,
De a' Szent László Testi Szemmel látta,
hogy Angyal volt az ki feiben nyomta
néki királyságra.

Az után azon(n) mezőn hogy vadásztak,
Géza Lászlóval azon tanácskodtak,
egy Szép Templomott a' Boldog Asz(sz)onnak,
hol rakassanak.

Nagy viletlenül egy szarvas elő iött
Egy Templom hel(y)ett nyomával meg jedzett,
Vadászok előtt süru erdőben mentt
reitekben enyiszett.

Ez á' nágy szarvas sokaktul Láttatott
De Csak Szent László tudta hogy Angyal voltt
Kitt az Úr Isten a' vigre bocsátott
Templomrul jelt «dott

Azon Szent Helyen Géza Szent Lászlóval
Egy nagy Templomott rakattak két torommal
mely Váczi Templom nagy erőss munkával
mostanis fen áll.

Idő jártában Géza hogy meg hala
Magyar királyság Szent LászL6ra szálla
Kiben szerenesés győzelmes vala
Szent életű vala.

Istennek hozzá valo nagy jo titin mink
Géza herczegrő is elmélkedvín
Hogy egy templomott mihelyen épicsen
Királyi kölcsigen.

(a lap alján custosr Isten.)
A kézirat egy lapja hiányzik!

ban ki tiged szüntelen dicsírjen
Menyországban nyerd meg nékünk magyaroknak
Hogy országunk boldogullyon oh Sz(ent)
László Király. Amen.2
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Ez a Szent Lászlóról szóló ének a Ké~es Krónika két látomása alapján készült
és a katolikus egyházi énekírás gyakorlatát tárja elénk.

A nép tudatában hiedelem él, mely szerint az élő emberek között mindig jelen
van - bár kevés számban - olyan ember, asszony, ki környezetének, távolabbiak
nak, sőt a túlvilágra költözötteknek múltját, jelenét, jövőjét és általában körül
ményeiket tudja és kívánságra, kérésre meg is mondja. Ezek a ",látó", vagy
"mondó", szent dolgokba "beavatott", a helyzeteket "átérző" személyek eligazod
nak könnyen az égbolt csillagvilágában, természeti jelenségeken, ismerik a nö
vény- és állatvilágot és azok gyógyításra alkalmazható részeit felhasználják.

A Krónika két hercege Géza és László közül László volt a "beavatott", a "látó,
aki látomását mindjárt el. is mondotta. Az ilyen látomások elmondása, leírása
képezheti alapját a látomásirodalomnak. A "Dies irae" kezdetű egyházi énekben
a végítéletet meg-meglátó "jósok" nevét is megörökíti, megnevezi a szöveg :
Dávid, Sybiliával mondja" szavakkal. Van egyházi énekünk, melynek címe:
"Szent János látása", melyben Szent János elbeszéli, hogy milyen a mennyország
és miként látja ő a mennyei életet.

Ez a "látás", "látomás", (vízió) áll a középkori nyugaton széltében-hosszában
elterjedt látomás-legenda irodalom központjában. A látomáslegenda irodalom
nyilvánvalóan nagy hatással volt a pogányságból éppen azidőtájt keresztény
hitre térőben levő magyar nép irodalmára, sőt a magyar népköltészet sem ma
radhatott hatásán kívül. A "vízió" műalkotások címeként is szerepel "Visions
legende" formában. De "látomás" az alapja a "Szultán leánya" -, "Akit Máriának
néznek" -, "A pogápy királyleánya" -, "d~e Eile der Zeit in Gott" (A nagyváradi
kapitány lánya) -, vagy az Erdy-kódex "Uri fiú ki a paradicsomban járt" stb.
latin- német- magyar nyelvű legendáknak. Idetartozik regős énekünk "Csoda fiú
szarvasa", és legszebb népballadánk a "Júlia szép leány", melyet Moldvában
csángómagyarjaink "Márton szép Ilona" névvel ma is énekelnek. A vízió
szarvasagancsán megjelenő gyújtatlanul gyúlandó fények, vagy a Júlia szép
leány fodor fehér bárányának fényözöne, vagy valamennyi látomás-legenda fő

szereplőjének fénylő tisztasága fehérsége a keresztény tanítás fény sebességével
terjedő megszemélyesítője,szímbóluma."

A 3 x 11 + 5-ös versszakok - mely forma a katolikus egyházi énekirodalomban
már 1524-ben gyakorlatban varr' - át-átlépik a szótagszám határt. A versszakok
sorai szépen rímelnek, de van a rím vonatkozásában is gyengeség, néha egészen
a rímtelenségig. .

Szent László énekének a látomást leíró 11 versszaka történeti hűséggel, hitele
sen önti versbe a Krónika próza-szövegét, Kimondhatatlan kár, hogy a Szent
Lászlót, a nagy király munkás életét, tetteit megörökítő rész lapja a kéz-iratból el
kallódott, mintegy 10 versszak szövegével. A megmaradt záróversszak verstani
szempontból bár nem a legsikeriiltebb, de Szent László sikeres működésére ala
pozott, a magyar nép országának boldogulását kérő közvetlen szavai felejtetik a
verstani gyengeségeket.

A vers címe alatt álló "N: A: O: H" betűk jelentését nem tudom megfejteni,
.hacsak a két első betű nem nevet-, a két utolsó pedig "Ordinis Heremitarum"
Pálosrendű szerzetest, nem jelöl.

*

A Szent László énekét tertalmazó kéziratost az irodalomban csak Stoll Béla
említi,' Varjú Elemér MKSze-ben megjelent cikkére való hivatkozással.!
Stoll a kézíratokról ezeket írja:"

Pécsi ék. (1674) -148 levél, 19 cm. - Pécs, EK
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1/a-93/a: 50 vegyes katolikus egyházi ének.
93/a-96/a: 2 ének későbbi kéz írásában.
96/a-114/a: "De Nativitate salvatoris Jesu Xti anno dni 1674" 15, nagyrészt

karácsonyi ének.
114/a-148/b: 39 vegyes, nagyrészt szantekról szóló katolikus ének, különböző

kezek írásában

Megjegyzés. A kötet énekeinek mintegy fele található meg a XVII. századi
nyomtatott katolikus énekeskönyvekben.

Irod. Varjú Elemér, MKSze 1907, 199~201."

*

Ideiktatom Varjú Elemér: Jegyzetek a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárból című

cikkének idevonatkozó részét is:

Jóval újabb, de nyelvére nézve magyar egy énekeskönyv, a melynek, régi minta szerint Cantus Catho
livi czimet adhatunk. A negyedrétű, 146 levélből ál/ó papirkézirat szép, egyenletes kancel/áriai irással
készült, helyenként ki is szinezett tol/rajzú nagy kezdőbetűkkkel. Ezek a betűk csinos, tulipántos, magyar
ékességükkel vonják magukra a figyelmet. A kézirat nugyobbik része a XVII. sz. végén, vagy a következő

elején s a XVIII. század folyamán jutottak a kötetbe. Eiül a kézirat csonka.
Tartaimát magyar nyelvű egyházi énekek teszik. Az első de Sancto Geor.gio, azután jön de Sancto

Philippo et Jecobo: stb. Az összes magyar szenteknek vannak benne himnuszai, köztük az ismerteknek
nehány változata. A pótlások között van egy igen érdekes de sajnos, csonka ének Sz. László királyról, a
melyet, miután a kéznél lévő forrás@kban nem találom, ide iktetok, meghagyva az eredeti helyesirás né
mely sajátságait. Hangzik eképpen: (csak a versszakok incipitjeit közlöm:

1. Regen ez ország sok szép
2. Tiszta szüz élet tündöklött
3. Hogy Géza hercegh
4. Ki tette oda aztt senki
5. Az után azon rhezőn
6. Nagy viletlenül egy
7. Ez a nagy szarvas
8. Azon szent helyen Géza
9. Idő jártával Géza

10. Istennek hozzá való
Itt hiányzik egy levél s vele a himnusznak közel a fele. Vége a következő lapon van, ahova azonban
már csak egy versszaknak a töredéke jutott:

ll. ki tiged szüntelen ... Amen."

*

Nem tudom, hogy Varjú az ének címét az alatta álló betűkkel és a kézíratban .
meglevő versszakkal miért nem közölte?!

A "Pécsi Énekeskönyv" címet hordó kézirat Szent László-éneke annyi tanulsá
got t~rtalmaz, ho~y a kutatásnak teljes anyagát fel kell derítenie és elérhetővé

tenme.

,
Jegyzetek: 1. Képes Krónika II. Bp. 1964. a 132. lapon a 120. c.; a 135. lapon a 124. c. - 2. A "Pécsi
Énekeskönyvrőlteljes egészében fénymásolatot készítettem és közlésem arról készült. - 3. Domokos
Pál Péter: Júlia szép leány (ballada monográfia). Ethnographia 1959. 1-3 sz. 13-60 lapok. - 4. Hor
váth Cyrill: A magyar irodalom története. I. 173. lap., és Lányi-Knauz: Magyar Egyháztörténet I. 488
lap. - 5. Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek Bp. 1963. 78. lap.i-- 6. Varjú Elemér: Tegyzetek
a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárból. Magyar Könyvszemle 1907. 199--201 lapok.
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