
ban elmondhatjuk, hogy a magyar
könyvkiadás legsürgősebb feladatai
közé tartozik e páratlan művelő-
déstörténeti érték újabb közzététele.
Talán nem hiábavaló idéznünk a ki-
advány bevezetőjében található soro-
kat: „... a verses formában megírt
történetek énekelhetők, és ezek a dal-
ritmusok önkéntelenül lopóznak az
emberek szívébe, és ott állandó hajlé-
kot találnak... (a) vallásukat, erköl-
csüket, történetüket visszatükröző
dalok úgy élnek az ajkon, mint a
virágon a szépség, az illat... 12
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Szent László király emléke
Van-e magyar, kinek szíve ne dobogna,
Szent László királyunk nevét ha hallotta?
Van-e magyar, a ki fel ne lelkesülne,
Mikor ez a dicső szent név jut eszébe?
Mert hiszen Szent István király kora óta
Nem volt hazánknak ily dicső apostola!
Nagy nevét ismeri nemcsak Magyarország,
Nemcsak Európa, hanem egész világ.
Apostoli király, fejedelmi atya
Volt ő, és nemzetünk most is az ő fia!
Népét, midőn harczba vezette szent László,
Győzelmesen lengett ott a harczi zászló.
Király, vezér s atya volt ő egy személyben,
Neve örökké él a nemzet szívében.
Neve és emléke halhatatlan marad,
Míg csak egy magyar él a kerek ég alatt.
Tettéről, nevéről, apáról fiúra,
Örökségképp maradt sok jámbor legenda...
Mely elénk idézi a múltak emlékét,
Szent László alakját és sok dicső tettét.
Engedd meg, oh dicső szent király és bajnok,
Hogy itten szenteljünk neked néhány lapot,
És hogy feljegyezzük azon szent mondákat,
Mik téged mint dicsfény körülsugárzának!
Engedd, hogy emléked dicső fénysugara,
Leragyogjon ezen sorokra és lapokra,
Hogy unokáid - e mostani nemzedék -
Ezen sarokban is nevedet tiszteljék!

A kővé vált aranypénzek
Hol Mátra-Verebélyt Nógrád-vármegyében,
Hűs erdők árnyalják a Mátra tövében,
Állj meg itt keresztény, dobogó kebellel,
A szentelt bérczekre hódolva tekints fel!
Letörölhetetlen betűkkel van oda
felírva szent László szép szent legendája.
A felhőkbe nyúló kőszirtek ormait
Úgy tekintsd, mint hazánk szent Sión hegyeit.
Bármerre tekintsz itt, völgy, virág és patak
Koszorús bérczei e hegy ormainak;
A százados fa és a piczinyke levél,
Szent Lászlónak dicső emlékéről beszél!
Olyan ott az a völgy, mint nyitott könyv lapja,
A melyben hatszáz év emléke van írva.
Merengő lélekkel kérjük a bérczeket,
Hogy a múlt időkről nekünk beszéljenek.
És azok beszélnek oly sok szépet, szentet,
Égi érzelmekre gyullasztják szívünket.
Lelkünk elszenderül a sok szent emlékre,
És úgy száll vissza a rég elmúlt időkbe.
És megtalálja ott a szentelt harczokat,
Melyeket szent László hadai vívtanak.
A harczi szent zászlót langy szellők lengetik,
Melyen szűz Mária szent képe tündöklik.
Jézus és Mária segélyül hívása,
A honért küzdőknek volt harczkiáltása.
Nem történt hiába a segélyülhívás,
Az nem volt pusztába elhangzó kiáltás.
Mert tiszta szívből jött, meg lett az hallgatva,
Szent csodák történtek a hitnek szavára.
Ezen szent történet emléke s mondája,
Örökségül szállott apáról fiára.
Beszéltek már arról régi előd apák,
Miről most beszélnek a késő unokák.
E jámbor hagyományt mi is kegyelettel,
Mondjuk el itt, hogyan s miként beszélik el:
Ezerkilenczven éveket írhattak,



Régen volt idő, több nyolczszaz éve annak.
László ült már akkor Magyarország trónján,
Midőn a kun betört szép hazánk határán.
A Salamon által segélyül hitt kunok
Garázdálkodása legtöbb bajt okozott.
Ők sem tudták még azt, mi a keresztény hit,
Ellene emelték gyilkos fegyvereit.
Sok viszontagságos harczok után végre,
Földig volt leverve kunok nemzetsége.
Ámbár a szerencse nem mindig kedvezett,
Volt olyan eset, hogy László csatát vesztett.
De mit is beszélek? ez nem vesztett harcz volt,
Csak puszta szemekkel nézve annak látszott.
Ez nem volt más, mint az Istennek végzése,
Hogy hatalmát annál jobban kitüntesse
Melylyel felruházta Jézusunk szent anyját,
Szűz Máriát, hazánk dicső védasszonyát.
Fel is ragyogott a csodatevő erő,
Melyet kegygyei hirdet már nyolczszaz esztendő.
Az ellenség által űzetett szent király,
Oda menekült, hol mostan Verebély áll.
Vele van néhány hű és vitéz embere,
Utánuk nyomul a kunok vad serege.
„Mi csak húszan vagyunk - szólt szent László búsan -
Az üldözők pedig lehetnek kétszázan.
De ha a hitért kell ontani vérünket,
Jézusért örömest adjuk életünket!"
Ajka imát rebeg s forgatja a kardot:
„Legyen meg Uram a te szent akaratod!".
A kunok zajától hangzik a hegy orma,
Mely a keresztények vérét szomjuhozza.
De mint hajnalsugár sötét, borús égben,
Az égi szűz anya megjelent dicsőségben.
Jobb karjában tartván isteni magzatát,
Baljában az egek kormányzó pálczáját.
Glória sugárzik szent koronájáról,
Szent László királyhoz szelíden ekképp szól:
„Magyarok királya, kegyelmem van véled,
Ne félj, nem vesz erőt rajtad ellenséged!
Szent fiam hatalma őrizi utadat,
Figyelj reám és tedd, mit ajkim mondanak.
Nézzétek itt ezen szétszórt apró követ,
Ezekből mindenki szedjen minél többet
És ekképp bevárván ellenségeteket,
Szórjátok közzéjök az apró köveket!"
László emberei rögtön teljesítek
Az égi parancsot s a köveket szedték.
A míg ők ezt tevék - az üldöző csapat
Addig megérkezett és már ott állanak.
Húsz magyar kezéből a kő repülve száll,
Mit látván az ellen, csodálkozva megáll!
Bámul s tétovázik s nem győz álmélkodni,
A mit szemével lát, nem akarja hinni!
Mert az elszórt kövek, hogy földre hullának,
Mind ragyogó, tiszta színarannyá váltak!
A kincsvágy tölté el az ellenség szívét,
A rendet megbontva, az aranyat szedték.

Ez alatt pedig az üldözött kis csapat,
Sötét sziklák közzé menekülve halad.
Az ellenség pedig felszedi a kincset,
De abban sokáig nem gyönyörködhetett!
Felháborodtak rá, a mit tapasztaltak,
Mivel az aranyak újra kővé váltak!
Felzúg az ellenség: „Utána! utána,
Halál a magyarra - halál a királyra!"
És tajtékzó dühhel rohan a völgy felé,
Mely a menekülő csapatot elrejté,
Ámde már hiába, úgy eltűntek azok,
Hogy már nem árthattak ő nekik a kunok.
Megmenté őket az Istennek jósága,
Szent László királynak buzgó imájára.

Szent László forrása
Egyik ütközetben László és serege,
A nyakas kunokat egészen legyőzte.
Pihenni térnek a nagy küzdelem után,
Csendesen haladva Mátra hegy alján.
Ámde most a sereg szomjúságtól lankad,
Kimerült erővel csak alig haladhat.
Az égető napnak izzó tűzgolyója
Lángsugarait a sziklák közé ontja.
Mintha a levegő be lett volna fűtve,
Forrás, patak ki van száradva és égve.
A Zagyva iszapos, fövényes feneke,
A nagy forróságtól meg van repedezve.
Lászlót s embereit szomjúság epeszti,
Erejük ellankad, nem bírnak már menni.
Roskadva ledűlnek egy szikla aljába,
Égető szomjúság által elcsigázva.
Most újra megjelen az égi szűz anya,
Szent mosolyra nyílik bíborszín ajaka.
Hófehér ujjával egy sziklára mutat,
így szólván Lászlóhoz: „Vedd elő kardodat!
Sújtsd meg vele ezen barna sziklafalat,
Annak oldalából friss forrásvíz fakad.
Szent fiam kegyelme megoltalmaz téged,
Mert szüksége van rád magyarok népének!"
Aranyfelhő fogja körül a szűz anyát,
László felemeli ragyogó szent kardját.
Mint kelet egén a hétszínű szivárvány,
Olvasó tündöklőit a kard markolatán.
Megcsendül a szent kard - szikrázik a szikla,
Forrás fakad onnan, a hova suhinta!
Kristálytiszta vize kicsordul a földre,
A lankadó hősök erőt vesznek tőle.
Ugyan e helyen a szent László tavának,
Patkója nyomán a kősziklás talajnak,
Szintén forrás fakadt s csodák történtének,
Mert felgyógyultak ott számtalan betegek.
A vakok szemei ottan megnyílának,
Süketek és némák itt meggyógyulának.
E hely később híres búcsújáró hely lett,
És most viseli a „szentkúti völgy" nevet.
Messze földön híres gyönyörű temploma,
Hol csodás kegyeit szűz Mária osztja:



A forrás, mely László lova nyomán fakadt,
Jelenleg képezi a híres „Szent Kutat".
Van még egy harmadik forrás is e völgybe',
Megtalálható az nyugat felé menve.
Mind a három forrás szent Lászlótól ered,
Régi tanúja az elmúlt nagy időknek.
Nincs oly szárazság, hogy e három forrásban,
A víz kiapadna a nagy forróságban.
De történetünkre térjünk ismét vissza,
Hogy mik történtek még e szent völgy árnyiba' ?

Szent László „ugratása"

Történt az időben, hogy az eretnekek,
Háborgatni kezdték a keresztényeket.
Nem riadtak vissza a fosztogatástól,
Csaknem kizárólag éltek a rablásból.
Egykor ellenség jött erre a tájékra,
Élelmet zsarolni annak a számára.
A kenyérkészletet mind együvé hordták,
Hol most a „szent kút" áll, ezen völgybe hozzák.
A templomtól menve kissé nyugat felé,
Az ellenség azt egy szikla alá rejté;
Sok özvegy és árva ontott akkor könnyet,
Kiket kifosztottak a kegyetlen kezek,
A sóhaj elhatott szent László fülébe,
Ő mint atya ment a nép segítségére,
És midőn odaért, ahol a kenyerek,
A rabló ellenség által elrejtettek -
Hatalmas jobbjával felemelé kardját,
Azt ég felé tartván ajka rebeg imát.
... S ím a hogy vége lett a buzgó imának,
A rablott kenyerek mind kövekké váltak!
Alakjukat most is meglehet ismerni,
Ott van nyugatra a templomtól nem messzi;
De az éhezők is kielégíttettek,
Mert az égben lakó szent angyali kezek -
Visszavitték azt, mi tőlük elvétetett,
E csodák szent László kérésére lettek.
Ezek után László a csendes völgy ölén,
Egymagában haladt, paripáján ülvén.
Egyszer egy kuncsapat gátat vet útjának,
Mely rég életére tört a szent királynak.
Szent László lova ijedten felnyargalt,
A hol legmagasabb vala a sziklapart.
Ezt látva a pogány - rohan raja rajba'
Szóltak: „El kell fogni! vagy élve vagy halva!"
Egyedül fut László fennt a bérez tetején,
Kezd már tünedezni szívéből a remény.
A mint így menekül, kezd borulni az ég,
Útját kettévágta egy iszonyú mélység.
Sötétség látszik e mélységnek fenekén,
A halál tanyázik annak sötét völgyén!
A mélység két széle egymástól oly messze,
Hogy azt átröpülni csak szárnyakkal lehetne.
Megrendül a király, megdobban hős szíve,
De a hű keresztény nem esik kétségbe.
„Jézus és Mária! - élet avagy halál, -
Istenem segíts meg!" így szólt László király.
Most megbátorítja fehér paripáját,

Tágabbra ereszté aranyos kantárát.
És ragyogó kardját jobb kezébe vévé,
És ezzel keresztet vág a mélység felé...!
Ekkor mint a villám pillanatnyi fénye,
Megrezdül aranytól tündöklő köntöse -
S a roppant mélységet a királynak lova,
Mint a sebes vihar keresztül ugrottá!...
Megrendül a szikla, melynek oldalába,
Mélyen bevágódott a lónak patája.
A mely azt hirdette és hirdeti mindég,
Hogy az Isten előtt nincs lehetetlenség!
Mikorra ideért az ellenséges had,
Épp akkor tűnt el a hegyek mögött a nap.
És a lemenő nap végsugarainál,
Már alig látszott a menekülő király,
Ködfátyol borong a sötét mélység felett,
Melyet az est homály még jobban elfedett.
Rohan az ellenség, vészt s halált kiáltva,
De ők magok mentek borzasztó halálba,
Mert az éj homálylyal befedett mélységet
Elvakult dühében egyik sem láthatá meg!...
Elnémult ajkukon az istenkáromlás,
Betölté a léget egy halálkiáltás,
Mert az ellenség a mélységet nem látva,
Bele most ők estek a halál karjába,
így bünteté Isten a hit üldözőit,
És felmagasztalá megvédelmezőit.
E csodának ma is lelni még nyomára,
És ez a szent László király ugratása.
Ily csodák által lett e völgy felszentelve,
A mely azóta lett Mária kegyhelye.
Mint az ó-korban az izraelitákkal.
Isten szent kegyelme volt a szent királylyal.
István királynak volt László szent utóda,
A keresztény hitnek hőse, apostola.
Ő telepíté le a pogány kunokat,
S a keresztény hitre téríté azokat.
S a földet, a mit a kunoknak adának,
Nemzeti nevükről nevezik „Kunságnak".
Sok üdvös dolgot tett László a hazába,
Szent volt az élete, szent volt a halála.
Mert midőn bevégzé szent László életét,
Isten akkor is megdicsőíté testét.
Mert azon koporsót, melyben teste vala,
Az égi angyalok vitték Nagyváradra.
A fényes templomban, mit ő építtetett,
Talált a szent király örök nyugvóhelyet.
Sok csodák történtek szent koporsójánál,
Szent emléke él, míg Magyarország fennáll.
Szelleme őrködik hazánk s népünk felett,
Halála után az égben talált helyet.
Nagy neve átragyog időn, enyészeten,
Emléke örökké él a magyar szívben.
Zengjed oh hű magyar szent László érdemét,
Ereklyeként őrizd nevedben emlékét.
Te pedig szent király, s mennyei székben,
Könyörögj érettünk odafent az égben!


