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"Királyoknak
gyöngye, éke"
Megjegyzések Szent László himnuszához

László királyt 1192. június 27-én iktatták a szentek sorába. A
kanonizációhoz közeli időben új alkotásokkal gyarapodott a ma
gyarországi latin nyelvű liturgikus énekek száma: elkészült a ma
gyarok második szent királyát ünneplő verses zsolozsma, vala
mint a László-himnusz és a szekvencia. Ezen munkák közül ki
emelkedik a Regis regum civis ave kezdetű ének, amely az officium
vecsernyéjének és a laudesnek is a himnusza.' Az alábbiakban át
tekintjük, hogyan köszönti hősét e négy strófából álló ének. Fejte
getéseink során kitérünk a László-szekvencia, valamint annak
mintája, Orleans-i Hugo alkotása: a Szent Kereszt-szekvencia/ pár
huzamos helyeire, s néhány esetben említést teszünk a verses zso
lozsma egyes passzusairól is. A latin szöveget Dankó József kiadása
alapján, a magyar változatot Csanád Béla átültetésében idézzük.3

Regis regum civis ave, Áve, égi király híve,
regum gemma Ladislae Királyoknak gyöngye, éke,
regni consors glorie: László, mennynek sorsosa.
regem regum es aggressus Ég királyát ki követted,
sis defensor indefessus Országunkat védelmezzed,
et athleta patrie. Légy hazádnak bajnoka.

Salve salus Hungarorum, Magyaroknak menedéke,
rex coheres angelorum: Angyaloknak társvezére,
vas celestis gracie Égi kegynek edénye,
ab eterno vas electum, Üdvözlégy, ó, kiváltságos
vas insigne, vas effectum Jeles edény, igazságos
vendicans iusticie. Ítéletnek edénye.
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Hungarorum gens congaude:
nova novi regis laude
pulsans tintinabula
felix ave Varadinum:
civis augens [ama signum
resonet per secula.

Tibi Xriste concors hymnum
canit orbis, qui per lignum
ad te trahis omnia:
scala factus ascensorum,
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Vigadozzál, magyar nemzet,
Csöngettyűkkel, énekeljed
Új királynak új dalod.
Boldog Várad, áve, híred
Növekedjék, dicsőséged

Visszhangozzák századok.

Krisztus, földró1 himnusz szárnyal
Hozzád, aki keresztfáddal
Magadhoz vonsz népeket:
Mennybe menók szent lépcsője,



Vizsgálódásunkat az ének verselésére vonatkozó megjegyzésekkel
kezdjük. Mezey László felhívja a figyelmet a himnusz"verstörté
neti különlegességére": arra, hogya munka szerzője nem a him
nuszköltészetben általánosan elterjedt formák valamelyikét, ha
nem a "viktorinus szekvencia-strófákat" használta. A versszakok
két-két háromsoros, 8, 8, 7 szótagos félstrófából állnak, amelyek
nek kétszótagos rímei is megfelelnek az említett szekvencia-stró
fákban megszokott aabccb képletnek." Ezen formai jellegzetességet
Mezey László a viktorinus szekvencia-stílusnak a himnusz szerző

jére gyakorolt erőteljes hatásával magyarázza. A megállapítást
azok a későbbiek során említésre kerülő párhuzamok is alátá
masztják, amelyek a himnusz és a László-szekvencia, valamint a
himnusz és a Szent Kereszt tiszteletére készült ének között he
lyenként a gondolatok és a nyelvi megformálás tekintetében is
fellelhetők.

A himnusz első strófája magasztaló megszólításokkal köszönti
és ünnepli hősét, a kanonizált s így az "ég polgárainak" sorába
befogadást nyert uralkodót. László a földi királyság után az "égi
király híveként" immár az örökkévaló királyságnak, a mennynek
is "sorsosává" vált. A himnuszt éneklő közösség arra kéri őt,

hogy ennek a méltóságnak birtokában legyen a haza fáradhatat
lan védelmezője és bajnoka. A tartalom mellett a strófa nyelvi
megformálása is figyelmet érdemel. A királyi hatalom égi és föl
di teljességét érzékelteti a rex szó különböző alakjainak ötszöri
előfordulása és kiegészülése a regnum főnév genitivusával. A
mondanivaló fontosságát hangsúlyozza, hogy e szavak kiemelt
helyen, a strófa első négy sorának élén állnak, a "regis regum",
valamint a "regem regum" kifejezések által felhangzó alliteráció
pedig il megfogalmazás ünnepélyességét fokozza. A "regum gem
ma" méltató kifejezés a magyar király tiszteletére készült szek
venciában is előfordul a következő módon: "gemma regum totius
seculi / et spes salutifera". Azt is említésre érdemesnek tartjuk,
hogy ez a szókapcsolat Orleans-i Hugo alkotásában nem lelhető

fel. Az idézett két sornak megfelelő hely ott a következő: "Ave,
salus totius populi / arbor salutifera."s A "gemma regum" kifejezés
megalkotását - amint arra Mezey László rámutat - a királyko
ronázási ordo szavai ihlették, amelyek az erények drágaköveit
említik. Ugyanezen szertartás vonatkozó mondatainak szókincsét
használta fel alkotó módon s egészítette ki a patria főnévvel a
himnusz szerzője, amikor a "sis defensor indefessus / et athleta
patriae" sorokat és ezáltal a "László királyunkat legszebben jel
lemző képet: athleta patriae" megalkotta.

Az ének második strófájának 4-6. sorában található magaszta
ló kifejezések forrása a Salve mater Salvatoris kezdetű Mária-szek-

2A Lászlá-szekvencia
annak a Szent

Kereszl-szekvenciának a
mintájára íródott,

amelyet a kutatás
korábban Szentviktori

Ádám alkotásának
tartott, később azonban
bizonyítást nyert, hogy

az éneket Orleans-i
Hugo készítette:

Holl Béla: Jodocus
Clichtoveus Elucidato
riuma és a magyaror
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Budapest, 2000, 53-61;
58-59. A László-szek
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Kereszt-szekvenciának a
szövegét - a vonatkozó

helyeket párhuzamba
állítva - közli Török

József. In: Athleta
patriae (a továbbiakban:

Török József 1980/2)
155-158.

3Dankó József: Vetus
hymnarium

ecclesiasticum
Hungariae. Budapestini,

1893 (a továbbiakban:
Vetus hymnarium)

175-176; László király
emlékezete. (Vál. Kurcz

Ágnes. Szerk. Katona
Tamás.) Budapest,

1977 (a továbbiakban:
LKE), 27-28.

4Mezey László 1980, 44,
54-55. 179. jegyzet.
5Török József 1980/2,

156.

et corona confessorum
tibi laus et gloria. Amen

Hitvallóknak díszítője,

Áldás, dicséret neked. Ámen

693



6Mezey László 1980,
44-45.

7Mezey László (1980,45)
idézi ezen szekvencia

vonatkozó sorai!: ,Salve
mater Salvatoris I vas
electum, vas honoris I
vas coelestis gratiae /I

Ab etemo vas provisum
I vas insigne, vas

excisum I manu
sapientiae."

8Török József 1980/2,
157.

9UO. 156.
10Más vonatkozásban

idézi Szövérffy.
ln: Die Annalen der

Lateinischen
Hymnendichtung.

Ein Handbuch. I. Die
lateinischen Hymnen bis

zum Ende des 11.
Jahrhunderls. Berlin,

1964, 85.
11Mezey László 1980,

37. A Szent István király
tiszteletére készült

13. század végi verses
officium egyik reszpon

zóriumában szintén
megIaláiható Krisztusnak

ezen méltatása: "Jam
cum celos ascendisset I
nostra salus dominus, I
atque suis transmisisset

I dona sancti spiritus."
ln: Vetus hymnarium

196.
12Vetus hymnarium 175.

A reszponzóriumra
vonatkozóan: Török

József 1980, 142.
13Vetus hymnarium 182;

Mezey László 1980,
43-44; Török József

1980, 142.

venciában állapítható meg? A szakasz első két sorában a bibliai
ihletésű .xoheres angelorum" kifejezés mellett figyelmet érdemel a
"salus Hungarorum" méltatás, amely vizsgált helyünkön kívül a
László-szekvenciában is megtalálható. Ennek 22. félstrófájában a
következőket olvashatjuk: "Regum genus triumphale / Ungarorum
salus vale." A Szent Kereszt tiszteletére készült ének vonatkozó
sorai pedig a következőképpen hangoznak: "O crux, lignum
triumphale / mundi vera salus, oale/" Ez utóbbi ének 7. fél
strófájában - amint már láttuk a "gemma regum totius seculi" ki
fejezés párhuzamaként idézett helyen - szintén előfordul a
salus méltatás a "salus totius populi" formájában." A salus szó
használatát tehát minden bizonnyal Orleans-i Hugo alkotása su
gallta. E magasztalás azután a magyarországi énekekbe a megfe
lelő, "adaptált" formában került be: ahogyan a Szent Kereszt az
egész népnek «otius populi), illetve az egész világnak (totius
seculi) "menedéke", úgy László a magyaroké. Mindenképpen
meg kell említenünk e helyen, hogy a salus főnév a liturgikus
irodalomban Krisztus méltatására is szolgál. Prudentius egyik
alkotásában a következőket olvashatjuk: ,,0 beatus partus ille, /
virgo cum puerpera / Edidit nostram salutem / teta sancto spiritu."1O
Szintén Krisztust dicsőíti vizsgált szavunk a koronázási szertar
tás során felhangzó oratióban s a "Laus Hincmari" néven ismert
acclamatio-sorozatban. Az előbbi a következőket tartalmazza:
"Per Christum Dominum nostrum (...) qui est gloria humilium et
vita salusque populorum", az utóbbi vonatkozó kifejezése pedig:
"Salus noetra?" A László-himnusz és szekvencia tehát a "salus
Hungarorum" méltatással a legnagyobb tiszteletben részesíti a
magyarok második szentté avatott királyát.

Vizsgált himnuszunk első két strófájának hangvétele a
László-officium Salve rex benigne kezdetű reszponzóriumát idézi
fel, amelyben az ének szerzője egyebek mellett a következő kife
jezésekkel ünnepli hősét: .Honor noster et patrone / pius, potens,
tutor bone':" A László-himnusz két kezdő szakaszának mondan
dója párhuzamba állítható továbbá a zsolozsma O sancte rex
Ladislae indítású antifónájával, amelyben a szent király mint
.xolumpna milicie xristiane" és "firmissima spes (.. J gentis" jelenik
meg. 13 A himnuszban szereplő .uthleta patriae" kifejezés által
megfogalmazott uralkodói erényeket kiteljesíti a .columpna
milicie xristiane" méltatás. A hazáját és népét oltalmazó király
egyben fIa keresztény lovagok oszlopa". Az említett liturgikus
énekek - László legendájával összhangban - a lovag-szent ki
rály eszményének megtestesítőjeként állít ják elénk az uralkodót.
Ez az ábrázolásmód a lovagi kultúra 12. századi megszületésé
nek eredménye.l" E folyamat során "szinte minden korábbi
szentkirály-kultusz lovagiasra színeződik", s az is természetes,
hogya "lovagi kitétel ek (. .. ) erős hangsúlyt kaptak azokban az
új kultuszokban, amelyek épp ebben a történelmi kontextusban
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1980, 44.

22Kristó Gyula:
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895-1301. Budapest,
2003, 132; Török József

1980, 139-140.

keletkeztek" .15 I. László valós történelmi személyisége, uralkodá
sa során véghezvitt tettei és eredményei messzemenően alkal
massá tették őt arra, hogy az új, lovag-szent király alakját meg
jelenítse. A modern történettudomány értékelése szerint a
magyarok második kanonizált királya, a "mélyen vallásos" ural
kodó "kemény kézzel szilárdította meg a válságba jutott feudális
rendet, másrészt pedig a német terjeszkedéstől, a pápai hűbértől

és a keleti nomád népek pusztításától egyaránt megvédte orszá
gát". A besenyő, úz és kun törzsek felett aratott győzelmek 
amelyekből Salamon király, László nagy vetélytársa is kivette ré
szét (1068, 1071) - "biztosították a magyar nép fennmaradását
és további létét a Kárpát-medencében", ugyanakkor az európai
civilizáció és a kereszténység védelmét is jelentették e törzsek el
lenében." A "gemma regum", "athleta patriae", .columpna milicie
xristiane" méltató kifejezések tehát László valóságos érdemeit tük
rözik. Mindezen erényeket elismervén és saját korára vonatkoz6
an is fontosnak tartván kezdeményezte a kanonizációt III. Béla,
aki Ifa magyar királyok közül elsőként fogalmazott meg keresztes
hadjárat indítására vonatkozó tervet". A szentté avatás aktualitá
sát minden bizonnyal a magyar király ezen törekvéseiben kell ke
resnünk."

Énekünk harmadik strófájának első három sora tartalmazza a
liturgikus himnuszokban - általában a kezdő szakaszban 
szokásos örömre és ünneplésre hívást. A Lászl6-szekvenciában
ez a mozzanat az első félstrófában található: .Nooe laudis
extollamus / regem, cuius exultamus / speciali gloria" ("Új dicséret
hangja zengjen / A királynak énekeljen / Ujjongásunk dalla
ma")." A Szent Kereszt tiszteletére készült ének vonatkozó helye
a következőképpen szól: "Laudes crucis attollamus / Nos, qui crucis
exultamus / Speciali gloria" ("A Keresztet ünnepeljük, / A Ke
resztnek énekeljük / Ujjongó dícséretét")." Ez utóbbiban tehát a
novus jelző nem fordul elő, a 11. félstrófában pedig, ahol megta
lálható, tagadott formában szerepel.20 A himnusz "nova novi regis
laude" szavaival a László-szekvencia "novae laudis" kifejezése ál
lítható párhuzamba. A novus jelző a két magyarországi énekben
lényeges tartalmat hordoz. Amint Mezey László megállapítja: az
idézett kifejezések arra utalnak, hogya himnuszra és a székven
ciára egyaránt a szentté avatás friss élménye hatott.21 A "nova
novi regis laude" sor nyelvi megformálása is figyelmet érdemel. A
"nova... laude" kifejezés mintegy körülöleli a .mooi regis" szókap
csolatot, a magasztalás szeretetteljes áradását érzékeltetve. A
novus jelző két különböző casusának egymás mellé helyezése ál
tal felcsendülő alliteráció fokozza a kifejezésmód ünnepélyessé
gét, s a hangok zenéjét gazdagítja a folyékony r és l szókezdő

mássalhangzók egymásra következése.
A strófa befejező három sora a kultusz központját, az I. Lász

ló által püspöki székhellyé tett Vérador" emeli ki. A Lász-
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sikerült voltára rámutat
Rajeczky Benjamin. In:

Magyarország zenetörté
nete I. Középkor. Buda
pest, 1988, 331. Török

József (1992, 102)
egyebek mellett

hangsúlyozza:

ló-szekvencia 6. és 12. félstrófája szintén emléket állít e helynek:
"O quam felix quam praeclara / Varadini fulget ara / tuo claro
nomine" ("Ó, mily boldog s milyen ékes, / Szent nevével fényes
séges / Várad híres temploma!"), valamint: .Exauditur in hac
domo / quicquid orans petit homo / per regis suffragia" ("E házban
meghallgatást nyer / Mindenre, mit kér az ember, / Ha a király
pártolja").23 A Szent Kerszt-szekvencia vonatkozó helye a követ
kező: "O quam felix, quam praeclara / Haec salutis fuit ara / Rubens
agni sanguine" ("Ó te üdvösséges oltár, / Mely tüzesen bíboroltál
/ A Báránynak véritől").24 A két magyarországi ének tehát Vá
radhoz kapcsolja a felix jelzőt, amely Orleans-i Hugo alkotásában
a Keresztet méltató ara szó jelzőjeként szerepel. A 13. század vé
gén készült Szent István király officium hasonlóan "lokálpatrió
ta", a központi kultuszhelyet megörökítő fordulatára Török Jó
zsef hívja fel a figyelmet. 25 Megalapozottnak tartjuk azt a
véleményt, amely szerint Várad dicséretének gyakori előfordulá

sa a László király tiszteletére írott korai alkotásokban arra utal,
hogy az énekek szerzőjét vagy szerzőit a váradi székesegyház
klerikusai között kell keresnünk."

A László-himnuszt Krisztus magasztalása zárja. A "corona
conieeeorum'r" kifejezés mellett figyelmet érdemel a scala mélta
tás, amely a Szent László-szekvencíában és annak mintájában is
feltűnik. A himnuszban a kereszt által (per lignum) "mindeneket"
magához vonzó Krisztust jelenti a "scala (.. .) ascensorum". A
Szent Kereszt-szekvenciában pedig a keresztre vonatkozik: "Haec
est scala peccatorum I per quam Christus rex celorum / Ad se traxit
omnia" ("Lépcső lett a szent keresztbül, / Krisztus vonz azon ke
resztül / Magához míndeneket")." A László-himnusz és
Orleans-i Hugo alkotása a scala szó eltérő vonatkozása (Krisztus
illetve a Kereszt) ellenére lényegében ugyanazt mondja: Krisztus
kereszthalála által megváltotta az emberiséget. A László-himnusz
e helyen a nyelvi megformálás tekintetében is feltűnő egyezést
mutat Orleans-i Hugo alkotásával az alábbi kifejezések révén:
"qui per lignum I ad te trahis omnia" és "per quam Christus (.. .) /
Ad se traxit omnia". A vizsgált passzus esetében tehát egyértel
műen kimutatható a Szent Kereszt-szekvenciának a László-him
nuszra gyakorolt hatása. A László-szekvencia 8. félstrófája a
fentiekkel szemben a magyar király magasztalására alkalmazza
a scala-motívumot: "Scala gentis ungarorum I per quam scandit ad
celorum / kathedram Pannonia" ("Ó a lépcső, ma~lar nemzet /Raj
ta lépdel az egeknek / Trónjához, Pannónia"). A magyarok te
hát I. László által jutnak az egek trónusához, a keresztény
lovagkirály érdemei segítik népét a befogadtatáshoz az égi hazá
ba.3o Lényegében annak a gondolatnak képszerű ábrázolásával
állunk itt szemben, amelyet a Szent László-zsolozsma magnificat
antifónája fohászként fogalmaz meg: "Confessor domini Ladislae, /
astantem plebem corrobora / sancta tua intercessione, / ut qui
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peccatorum / pondere premimur / beaiitudinis tue / gracia sublevemur,
et te / duce eterna praemia assequamur" (Szent László, Urunk hit
vallója, / itt álló népedet segítsd meg / jóságos közbenjárá
soddal: / hogy mi, akiket terhel / a bűnök roppant s úlya, / fel
emeltessünk Tőled, / kinek boldogsá~ jut ma, / s vígy fel oda ,
hol vár ránk / égi boldogság útja") . 1 A scala-motívum alkotó
felhasználásával tehát a László-szekvencia vonatkozó helye a ka
nonizált király portréjának lényeges vonását jeleníti meg, s így
sajátosan magyar mondanivalót nyer.

Áttekintésünk alapján elmondhatjuk, hogy a Regis regum cívis
ave kezdetű himnusz I. Lászlót a szent . lovagkirály idealizált
alakjában állítja elénk. A liturgikus irodalomban általánosan el
terjedt magasztaló kifejezések találó és alkotó felhasználásával m í
ves megfogalmazásban közvetíti azt az eszményképet, amely a
Szent István nyomdokait követő, diadalmas harcokat vívó, a feu
dális államot megszilárdító, a keresztény vallást megvédelmező

uralkodóról a 12. század végére s a 13. század elejére kialakult.
Az ének szervesen illeszkedik a László király tiszteletére írott
egyéb liturgikus alkotások sorába . Velük együtt, azok kiemelkedő

darabjak ént." alapot szolgáltatott a Szent László-portrénak az év
századok során egyre gazdagodó és árnyal ódő" ábrázolásához.

Eur6pa-allegória (színezett fametszet, 1577) (Magyar Nemzeti
Múzeum, Történelmi Képcsarnok) (Kardos Judit fot ója)
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