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AVE SPECULUM SANCTITATIS
SZENT ISTVÁN AZ ARPÁDOK ELÚTT

Míndazok, akik Szent István királyunk középkori tiszteletének
dokumentumaival foglalkoztak, megállapíthatták, mennyivel ele
venebb, emberibb és így bizonyára hitelesebb is, a Mohács előtti
magyarság képe első királyunkról, mint az a megszokottá vált
szeutkép, amit a barokk hagyományozott ránk. Már az időbeli kő

zelség. az emlékezés frissessége is érthetővé teszi, hogy a magyar
ság, különösen kereszténysége első századaiban melegebb és embe
ribb közelségben szemlelte "hitének bizony doktorát és apostolát".
Ez, mint látni fogjuk, Szent István-tiszteletének Ieg l'őbb sajátos
sága.

Ha azt kutat]uk, mi táplálta e régi 'századok magyarjainak
az első szent királyra emlékezését, elsősorban a legcndúkra kell
gondolnunk. Kétségtelen is, hogy így volt. Tudnunk kell azon
ban, hogyalegendaíró nem alkothatott szabadon. Tollát hagiográ
fiai sablonok, a szentek életírásaiban szinte közhelyszámba menő

vándormotívumok kötötték mez. Ezeknek alkalmazásától a kegyes
olvasmány írója nem tekinthetett el, hacsak hősét más szcnteknól
kisebbnek nem akarta ábrázolni. A szent király mindhárom le
gendája a kor hagiográfusainak mártékén mért, tiszteletreméltó
lelkiismeretességgel mondja el hősének életét. A kép, amit így
nyerünk, kiegészítve a krónikák igen szűkszavú és pártúllás
színezteadataival, azzal a Szent István-portréval azonos, melyot
mindnvájan ismerünk. A jó, kegyes, igazságos, Krtsztusért buz
gólkodó s ha kell, harcolni is tudó királyt szemlélhetjük benne.
De kétséget nem szenved, hogy ez az arckép kissé merev, és bár
színeit a századok lankadatlan kegyelete nem engedte halványulni.
az élethűnél bizony fakóbb. Ismételjük: a legendaíró ama valójá
ban nagyon is érthető igyekezetének eredménye ez, hogy mcrev,
beidegződött stiláris hagyományokhoz hű maradjon.

A histórikus persze sok más kiegészítő adat, vonatkozás, tel
.jesebb perspektiva birtokában -- alapjában szrntón aszketikus
mestersége adottságaihoz mérten - a kép merevségét némileg fel
tudja oldani. A kegyes nyugalmú mondatok mögött megúreztet
heti az elmondott események élő nyugtalanságát. Egy jelző, val-,"Y
mondatszerkezet régi örömöket és gyászt is életrekelthet. Igy ke
rül emberi közelbe és válik hitelessé István király fájdalma a
bizonyára csak hosszas vívódás után utódnak kiszemelt vérrokon
Vászoly megnyomorításán. Az öröklésnek a viszonyokhoz képest
még legeIfogadhatóbb rendje hiúsult meg ezzel; és a nag-y m ű

sorsa még bizonytalanabbá vált. Nagyon is emberi érzést ábrázol
nak itt a legenda kissé mesterkélt kifejezései: a magára maradó.
folytató nélkül való alkotó szoinorúságát, De teljesen érthetővé
válik az a gesztus is, mellyel az élete és munkája végére jutott
király országát Szűz Máriának ajánlja, ha tudjuk, hogy a középkor
felfogása szarint a védőszent az adománynak épp olyan tényleges
hirtokiójává válik, mint bármely élő személy. István király ekkor



rnár többet valóban nem tehetett: a sírba készülő kezéből kicsú
szik övéi sorsa. Arra bízza tehát, ki a mennyek királynője, e vi
lágnak asszonya, Legyen itt az övé minden és mindenki, legyen
ezután már az Ő gondja ez az ország.

Az elmult korok ismerője még egy ilyen merev, távoli legendás
alakot is élettel tud telíteni. Ez azonban szinte egyedül csak az ő
érdeme: az ő érdeme: a szövegben hagyományozódó adatok
szűkszavúságút, sokszor szándékolt ridegségét legyőzve teszi ezt.
De van e a magyar középkorból Szent Istv{Wlról olyan írás is,
melv a történész tolmácsoló segítsége nélkül.vsa.iát szavai erejével
szemlólteti a király nagyságát, valóban az li szent életét.

A magyarság első keresztény századai -- mint természetesen
az utóbb következők is - nemcsak olvastak Szent Istvánról, hanem
imádkoztak is róla és hozzá. Ezek az imádságok azonban - szin
te csak néhány mondat kivételével - nem jutottak el hozzánk.
A magyar egyház jelenlegi hivatalos-l iturrrikus és népi imádságai
kőzött egy sincs, mely a középkorból származnék. A liturgikus
szövcgek a trienti zsinat utáni, némi túlbuzgalommal végrehajtott
uníforrnizációnak estek áldozatául. Mi ndnnr-scfre különös, milven
rideg értetlenséggel irtotta ki a magyarorszú,rd katolikus restaurá
cio az ősi magyarság imádságos életének bár latin szavak köntö
sében őrzők, de mégis sajátosan magyar termékeit; jóllehet ugyan
akkor féltő gonddal igyekezett a régi korokból bizonyos egyház
jogi kuriózumokat átmenteni, vagy éppen újakat is nevelni.. Való
ban sajnálatos és semmiképen sem menthető túlzás volt ez. Hiszen
Prúrrában még ma is a hétszázéves rímes antifónát éneklik az első

cseh herceg, Szent Vencel sírjánál: ,,0 pugi1 eareaie" '" "Ó híres
bajnok"... A magyar tomjilomokban viszont már századok óta el
némultak középkorunk Szent Istvánt dicsérő szavai. Pedig meny
nyire valóban az első keresztény magyar nemzedékek Szent Ist
várj élményéből táplálkoztak l E szövegek: misék, szekvenciák,
himnuszok, verses officiumok mindegyike különös és részletes li
turgiatörténeti és filologiai vizsgálatra vár. Ezúttal csak az egj'~ik

rimes zsolozsmát, - ahogy a középkor nevezte: hisfóriáf - vesz
szük elő, hogy belőle halljuk meg, tniként tudtak az árpádkor ma
gyarjai Szent Istvánról és hozzá, "tisztelendő"ünnepén imádkozni.

Ha a zsolozsma antifonáin és responsoriumain végigmegyünk,
elsőnek az tűnik fel, mennyire nem a megszekott a szent ábrázo
lasa e férfiasan zengő középkori versekben. Nem a barokk kor
képeinek érzelmes arcú és kegyes öregje, hanem az a férfi áll
elöttünk, kiben hatalmas és korlátot nem ismerő erő és szelídség,
uralkodói keménység és irgalmas türelem, kereszténység és ma
gyarság olyan mértékben volt meg, hogy népe történelmének nagy
í'crdulóján annak sorsát döntően iránvithatta. Az a férfi áll előt

tünk, akit uralkodói nagysága és tündökletes keresztény erényei
a régi magyarság szemében a szent királlvá tettek. Vajjon nem ezt
bizonyítják-e a liturgikus história versei:

Vir beatus parclum nempe
fert ad caulas ovium
et leonem ad praesepe
bovís Ierocissimum:

minis precibus et donis
terret, mulcet, incitat:
pravos, mites, vanos bonís
Christi quos deíficat.
(antiphona)
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Boldog férfi: juhakolba
Cipeli a párducot,
Vad oroszlánt felkarolva
Jászol rnellé állított.

Intem caetera laudanda
Virtutum ínsíqnía,
patíentíae miranda
fuit illi gratia.
Emonstra, quod depílata
pauperum proteruía
eius barba, dum collata
sunt his beneficía,

Et ille tunc fuít .laetus
dare Deo gratias.
pro quo dignus est ínventus
pati contumelias.

(Responsoríum. )

Kér is, ád is, fenyeget is,
Hívja, vonja, kerqetí,
Gonoszat is. szelidet is:
Krísztusban incqszentelí.

(Sik Sándor fordítása}

Erénynek és kegyelemnek
Fénylett benne sok jele,
Csodálatos türelemnek
Malasztjával volt tele.
Bizonyság rá a szeqényséq
Kiket jóval halmozott.
Akik szakállát meqtépték,
Szentséqtelen koldúsok,

S ő ezt jókedvvel viselte
S Istennek halat adott,
Hogy az Úr inéltónak lelte
Szenvední gyalázatot.

(Src Sándor fordítása]

Ezek a régi liturgikus versek azt is kétségtelenné teszik, hogy
a kor magyarsága első szent királyát másnak el sem tudta kép
zelni. Küldetéséhez épen ilyen tulajdonságok kellettek. Népe el
jutott önismeretében odáig, hogy apostolát épen ilyennek és csak
ilyennek lássa. Ime két antifona:

Si plebs ísta suscepísset,
alium discipulum
forsitari ei mísisset
deus quendam alium.
sed rebellis gens et fortis
gens grandis audaciae,
per eundem virum fortis
danda fuit gratiae.

Ha e nemzet mcsterének
Mást is 'birna vallani,
Tetszett volna Istenének
Más apostolt küldeni.
Am e nyakal. délceg fajta.
Kardos rnarkú nemzetet,
Nem más, csak egy magafajta
Harcos téríthette meg.

Magnus sampson ad domandum
leonem innititur,
ad ungaris praedicandum,
rex fortis eligitur.

Az oroszlánt megigázni
A nagy Sámson kelletik.
Magyaroknak prédikálni
Erős király küldetik .. ,

(Sík Sándor fordítása)

Ezek az antifonák és responsoriumok Pázmány Péter koráig
zengtek a magyar papság ajakán. Kialakulásuk történetét a kuta
tás újabban igyekezett tisztázni. Az eredmények azt mutatják,
hogy e liturgikus históriában három rétegelt különböztethetünk
meg. A sorrend, időrendben hátrafelé haladva, így alakul: első ré
teg a zsolozsma éjjeli részének antifónái és responsoríumaí, máso
dik a hajnali hóra, a Laudes antifónái, harmadik a legősibbnek
tekinthető darabok, az, evangéliumi énekek: Zakariás énekének,
a Benedictusnak és Szűz Mária énekének, a Magnificatnak anti
fouáí.

A legújabb és legterjedelmesebb rész - miből fent is idéz-
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tünk - a XIII. század vegen keletkezett, minden valószínűség
szer-int az, esztergomi ágostonrendi kolostorban. Lodornér érsek
- akinek ösztönzésére készült - akart vele a pogánvkodó Kun
Lászlóra hatni. A második rész a XIII. század legelején készült
öt rővid darab. Stílustörténeti vizsgálódás PS a rendelkezésünkre
álló források vizsgálata egyképen erre enged következtetni. A leg
ősibb szővegek azonban már akkor, midőn még legrégibb forrá
sunk is csak a XIII. századra ment vissza, sejtetni engedték, hogy
i.ren ősi származásúak. Egy időközben előkcrűlt újabb forrás, az
úgynevezett gráci untifonárium, az lHiO-as, 70-cs évekból - ezidő
szei-int legrégibb zenei kézíratunk - azt bizonyítja, hogya' XII.
század dereka táján legalábbis már ismerték és énekelték ezeket.
Ha pedig stílusukat vizsgáljuk, melvon valami félreismerhetetle
nül "román" és kissé nehézkes prózaritmus érzik, mindenképen jo
gos lesz az Ll feltevósű nk, hogy ezek az antifonák még jóval elóbb,
nem sokkal a szen ttúavutás után, vagy épen azzal egyidőben ke
letkeztele Hallgassuk meg az egyiket, a magyar középkor annyira
ncpszerű Szent István-imádságát, a rnohácsi vész táján élt név
telen karthauzinak, az Erdy-kódex í rójúuak tolmáesolásában:

Ave beate rex Stephanc,
inclyra spes gentis tuae.
ave doctor et apostole, ere
dulitafis nostrae.
ave speculum sanctitatis et
iusritiae:
Per Te in Christo credidimus.
per te in Christo salvemur,
ora pro populo.
intereedo pro clero,
ut null us de tuis
praeela fiat hostis.

Idvezlégy boldog Szerit István király.
te népednek renles remerryséqc.
Idvczlcqy mi megtérésünk bizony dok
tora és apostola.
Idvezlégy minden szentséqnek és iqaz
súgnak fényes tüköre.
Te míattad hittünk Krísztus Jézusban,
Te miattad üdvözülünk is Krisztusban,
imád j ezt te népedért.
imádj egyházi szolgálókért is,
hogy egy ellenség se légyen ragadozó,
ez te néped között.

E Szen t István-ének ősi és méJtúságteljes szépsége fölöslegessé
tesz minden magvarázgatást. Engedjük úgy magunkhoz szólni,
min! ahogyan ünnepies zengésével o~y régi századok magyarjait
iudította hódolásru a Szent Király előtt.

N agy ének volt ez és mind a többi is, melveket még olyan
korok zeng-tek, melvek nálunk többet és jobbat tudtak Szerit Ist
vánról. Ugy ének ez. mint ahogyan a latinok a carmen szót értet
ték; zene és varázalat egyben. És e szavak, e dallam valóban
elbűvölték azt, aki ajkára vette. A valóság erejével igéznek : mert
szavakhan és dalban Szerit István életének egész teljességében
áll előttünk.

Bizony még a dalban is: úiabb kutatások már valósztnűvé

tették, hogy a zsolozsma középsó rétegének antifonái gregorián
dal iamukba szőtt ősi magyar népzenei motívumokat őriznek. Ma
pedig már azt is joggal sejtjük, hogya legrégibb Szerit István
szőveg, a most idézett "Ave beate rex Stcphane" gregorián mu
zsikájában is fel-feltűnnek ősi zenenkre emlékeztető és a grego
riánt különös módon színező elemek. A gregorián és a magyar
népi zene sok közös vonása: eg'yszólarnúaág, ötfokúság az ilyen
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dallambeli összeszövődést érthetővé teszi. Kü lönőscn értéket ad
ennek a megfigyelésnek, hogy a kereszténységnek és ft magyar
súg népi kulturá.iának már a harmadik-negyerlik keresztény ma
gyar nemzedékben tökéletes együttélését szcm lé ltet.i.

Az elmondottak talúu arról is meggyőzhetnek, mennv ire téve
dett Babits Mihály, amikor uz .Amor Sanctus" bevezetésében igy
ír középkori latin verseinkről: .,Még a magvar Hzentl~kis ritkán
jelennek itt meg nemzeti sz ínekbcn R kanddcl'iik tiihhnyil'c épen
séggel nem az, amit magyar kurakternck szoktu uk clkéjJz,·.lni. Sőt,

ha nemzeti elfogultsággal kezdünk e h imu uszok olvasásába, al ig
hanem elcsodálkozunk, hogyan kcrii lnok oz('k ~I v(;rszcg(-ny, asz
kétikus alakok a magyar glóhuRra." Szon t Istvún ulukjn, amit
középkori imádságos emlékeinkJIlll mog-ismcrhetünk, nem vén;ze
gény és nem csupán aszkétikus. Olyan, ;1fnily"'i valójáhan is volt:
népének keménykezű és történelmet formáló n rulkod ó.in. De Kl'iRZ
tus szerint elsösol'ball magán uralkodó, {'S eÚ~l·t szcn t: II Szeut
Király.

GYÓNÁS UTÁN

Elűztem a fekete sátánt.
Nenét is elfeledtem.
Megint ragyog a boldoo étI
Felettem.

Csak kivülről vamJok /Jeteg
J~s mozdulailan,
Belül a lelkem lángyal éyő

Katlan.

Ki villTől látszom érlef fl/ck
És romnak.
Belül új, ,trHt »ad.aerlék
DalaInak.

8zivem már tiszta, czcl'ülll,lji.
lrlély tó
És .senki, senki, csak le vai/,Ij T,Í

lvlélió.
H a r s li 71 JJ i L '1 j o ;.;


