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Harsányi Lajos Szent Lász/ója

A negyvenes években Várkonyi Nándor, a harmadkori emberről értekezvén, későbbi

visszautalások példáját sorakoztatva föl, az Árpádok mágikus képességéről beszél.
Szerinte ők kései utódai a homo magusnak. Juhász Vilmos a vallások fejlődéséilek,a

vallásos világképek kibontakozásának, egymásra hatásának és egymással való csatáinak
kronologikus tárában, az Égisten világképe alatt, kettős; nomád királyságbban élő,
sámánista magyarok mitikus hősei közül kiemeli a már kereszténnyé vált, de valójában
még mitikus - az utolsó mitikus - alakot, Lászlót, a Napkirályt, a sárkányölő lovag új
testet öltőjét. .

FerdinándyMihály szerint a mítosznak az a tulajdonsága, hogtminden kor újra megéli
és a maga formanyelvén kifejezi, s ennek a felismerésnek alapján megdöbbentőerrújszerű
tanulmányok özönében egy új, 1940-es Lászlót állít elénk, azt, akinek történelmi szemé
lye kulcs a magyar őseredet mondáinak mai megértéséhez. Bizonyítja, hogy László
személyében a magyarság újraélte az ősi vallást: a Keletről támadott Napnak, fénynek,
dicső és új életet hozó, sötétséget oszlató mámorát.

Ferdinándy hatátkőneklátja Lászlót. Ifjúságában - írja - még dereng a csodák mesés
világa. Férfiúvá érvén, vele együtt, a magyar nemzet mintegy leszámol szakrális múltjá
.val, De előbb még azonosítja Lászlót, a rendteremtőt, a sötétséget oszlató Nappal, a
Keletről visszatérő Csaba királyfival. László az utolsó magyar, akit a szarvas - a Nap
szent állata - vezet. Mikor először jelenik meg a magyar történelemben a kerlési csata
előtt: az Isten angyalával azonos csodaszarvast látja, és ő látja utolszor is a csoda
szarvast, melyet valaha Hunor és Magyar láttak. Halála előtt Bihar tájékán vadászgat
és legeslegutoljára itt bukkan föl és éppen és egyedül és utoljára csak neki az a szarvas,
amelyik vezeti őt arra a helyre, ahol majd sírja leszen Váradon.

Ferdinándy Lászlója a megbékélés Lászlója. Az elfáradt, a megpihenni vágyó, kultúr
körét váltó, új tartalmat sóvárgó nép - Ferdinándy szerint - ötvözetnek látja Lászlót.
Keletről jött, ahonnan Csabát várták. Négy évtized vérzivatara. trónviszálya után a
világosság rendjét hozta, mint Tél sötétje után a Nap. A Nap szent állatja, a szarvas
vezette, s ez a szarvas: angyal! Bizalmat árasztott. Nem volt idegen. István idegen volt,
felesége, papjai miatt, Lászlót magyarnak érezte kora, magáénak. Mit csinált ez a
Bizalomárasztó? Nem volt a legnagyobb hadvezérek közül való. Apja, Bajnok Béla
nagyobb diadalt aratott a német császáron. Hódítani kezdett? De hiszen nem tartotta
meg azt, amit szerzett, utóda, Kálmán volt az igazi országgyarapító. Nem ő hozott
először törvényt. Ö csak megtartatta a megszigorított törvényt. István többet alapított.
Mit mívelt hát?

"Benne hagyomány és kereszténység békül össze először magyar földön. Ö az első,
akiben kereszténysége nem nyomja el magyar jellegét, magyarsága pedig nem zárja ki
keresztény voltát. Az ő példája adott a magyarságnak lehetőséget arra, hogy már
kétségtelenül meglevő keresztény magatartása és kétségkívül megmaradt magyar életér
zése és világfelfogása közt ne feszültséget, hanem egységet érezzen. Szent László után,
egészen a XIII. századig, a pogányság többé nem üti fel a fejét, sem a királyi családon
kívül, sem azon belűl. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a régi világszemlélet elpusztult
volna, éppen ellenkezőleg: Szent László példája életre szólított minden olyan elemet az
ősi magyar múltból, amely a kereszténységgel megférni képes volt. Az a feszengés, az a
kényelmetlenség, az az idegen világgal kiegyezní nem tudás, amely a magyar életet Bulcsú
korától Leventéig jellemezte, egyszerre eltűnt. Es éppelfúgy eltűrik a magyarság nyugati
orientációját propagáló férfiak is az ősi elemek jelenlétet. Gúzsbakötöttségéből felszaba
dul a magyar szellem, Szent István utódja nem üldözi már többé az ősi csodafiúszarvast,
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fl szent állatnak nem kell könyörögnie hozzá, hogy meg ne ölje. A középkori magyar élet
most, Szent László momentumában és azután. bontakozik ki."

Ferdinándy cikkei, könyvei - úgy tetszik - v~glegesen kiemelték. méltó helyére állítot
ták, megformálták László örök-új alakját. Es a történelemfilozófusnak felfedezései,
megállapításai: a szellemi közlekedő edények törvénye szerint hatnak. Ferdinándyval egy
időben mások is foglalkozni kezdenek Lászlóval, hogy művészi formába öntsék - noha
többnyire mit sem tudnak a misztikus történelemszemlélő megállapításairól. Mintha a
katolikus egyház is érezné, hogy László lényegén a formát, a ruhát meg kell újítani - a
negyvenes évek táján regényt ír róla egy költő-kanonok.

Kilenc évvel megjelenése után zúzdába került ma, 1951-ben. Magányosoknállapuló
egy-egy példányát buzgó katolikusok adogatják kézről kézre, vagy olyanok olvassák el,
akik utálkozva koruk szólamaitól, valami "mást", régebbit, megbízhatót és szórakozta
tót keresnek pihenés ül. Magányos pihenők, fáradtak, lábadozók, a mátólelhúzódók,
vagy a mától megpihenni vágyók számára félig hűs pohár vizecske a kilenc évvel ezelőtt

írt, puszta tőmondatokból keresetten vadvirág ártatlanságúvá szőtt, Fejjel nagyobb
mindenkinél című regény.

Verseiből ítélve, az író valóban tehetséges költő. Személyét és nosztalgiáit ismerve:
dunántúli, Rába-közi jobbágysarjadéknak vélhetjük, s tudjuk róla, hogy ifjú korában
selyem reverendában és escarpen cipőben, gumikerekű kocsinjáró káplánja volt az E.
hercegeknek. Később, kanonok korában, a hatalmas papi könyvtárat nagy műveltségé

vel otthonos nyugalommalforgathatta, tanulmányozhatta és előkelő válogatással gyűjt
hetett Lászlóról adatokat. Almodozni is ráért róla a hatalmas, vadaskertbe torkolló park
valamelyik pihenőpadján. '\

A negyvenes években a módszeres történelemkutatás, majd a misztikus, újfajta törté
nelemszemlélet, élén Ferdinándy tanulmányaival, már sokkal többet, mást, újabbat
tudott az Árpádokról, mint a kortárs költő-kanonok.Nem is említve a korszeru lélek
tant.

Harsányi Lajos regénye és egyénisége gyöngéd határozottsággal: katolikus, humanista
és mértékkel modern népies. Ezek ötvözetében zsengén üde, mint a Rába-parti nefelejcs.
Nem is tudna, s nyilván nem is akar más lenni. ,

A szentet óhajtotta megírni, nem a tragikus végű Arpád-házi nagy államférfit: Dunán
túl, Erdély és az egész magyarság közös szentjét. Szent István művének folytatóját, az
óriási, aranyszőke, sasorrú, gyémántcsillogású, nefelejcskék szemű Szent Lászlót, aki
gyerekkorában medvebocsokkal játszik Lengyelországban, ötéves fejével lóháton teszi
meg. onnan, haza Magyarországra az utat, tízévesen mester a vívásban, gerelyvetésben
és mindvégig szabályos keresztény: templomba járó, paptisztelő, tiszta életű. Sejtetően

még szűzen is házasodik. - H. L. képzelete szerint a cserhalmi ütközetben elrabolt és
Szent László által megszabadított kerlési ispán leánya az első, s csakhamar elhalálozó
felesége. Másodszor csak államérdekből,engedelmes férfiú gyanánt házasodik. Az elsőt

tiszta, ártatlan, szűzi szerelemmel veszi nőűl. Csodálatos erőit ez a Szent László röstell
kedve, zavartan viseli. Mindvégig tiszta lélek, ingadozás nélkül.

A pártos irány-irodalom korában elkövetett bírálat, kölcsönkérve a divatos "kritikai
módszert" fölteszi a kérdést: milyen célból íródott eza regény, s ezeket felelheti rá: (A
felelet nem utánozza a pártos szempontokat, ellenkezően, igyekszik tárgyilagos lenni.)

Először annak bizonyítására, hogy a magyar nemzet egységét és összes területeinek
függetlenségét az egyetlen, teljhatalmú, katolikus király személye biztosította a múltban.

Másodszor azért, mert László csatolta véglegesen Erdélyt Magyarországhoz, megen
gedte, hogy ott őrizzék az elorzott Szent Jobbot, s maga Váradra temetkezett, a dunántú
li első eltemetés után, a somogyvári kanonok nagy keservére.

Harmadszor és nem utolsósorban azért, hogy meggyőzzön: nem emberi akarat irányít
ja sorsunkat. Semmi sincsen Isten előre elrendelt szándéka nélkül, s ezt a szándékot
fölismerni, követni, azaz igaz és szent életet élni: csak alázatos, szüntelen imádkozó
lélekkel lehet.

H. L. Szent Lászlója sokat, szinte szüntelen imádkozik. De hogy mi számára az ima,
arról a leghalványabb sejtetést sem kapjuk. Egy órát, kettőt, hármat is imádkozik,

, megcsókolja Szent István sírján a fedőkövet. Védelmezi az egyházat - erőszakos kunke
resztelésről nem tesz említést H. L. -, üldözi a pogányság maradványait, vagyis teljesen
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elfordult az utálatos, trágár, istentelen pogányságtól- holott mint azt az újkori történe
lemszemlélet ékesen bizonyítja, Szent László jelentősége egészen más.

Ö ötvözet volt. S ezért volt csodálatos. A magyarságot talán legharmonikusabban
példázó, csodásan tündöklő, hibátlan ötvözet - mint ötvözet hibátlan, s nem mint ember!
Kelet és Nyugat, ős sámánhit (s nem istentelen pogányság!) es Jézus Úr vallásának teljes
egybeolvasztója yolt. De erről H. L. mit sem tud. Papi elfogultsága megakadályozza
benne, hogy az Arpádokat pogánykorukban is kiválasztott, beavatott szakrális szemé
lyeknek lássa. Mégis, mintha érezné, hogy ezzel László alakját másítja meg, el
elmondogatja, hogy László nemcsak keresztény volt, hanem igaz, csorbítatlan magyar
is. Ezt csak mondja, nem győz meg vele, mert az Arpádok magyarságáról, karakteroló
giájáról nem sokat sejt. Megkockáztatja, ezt: Szent László .nagyapjára", a felnégyelt
Koppányra a megszólalásig hasonlított. Ime, így áll elénk egy jótollú író könyvéből az
1940-es év faji, nemzeti, katolikus elképzelésének Szent Lászlója.

Katolikus szemmel nézve azonpan van ennek a stilárisan igénytelen, de tiszta és üde
könyvnek egy nagy ereje: noha az ima mibenlétét Szent László esetében nem ismerteti,
fokát, módját nem érzékelteti, abban a feltevésben, hogy aki tud és szokott katolikus
módon imádkozni, az azt úgyis érti és érzi, azt bizonyítja, hogy imával mindent el lehet

.-érni! Lám, László király kikönyörögte Istentől nemcsak István szentté avatását, hanem
majdnem szentté levését is. Ez így komikusan hangzik, s mégis erről is van szó. Emellett
a naivnak ható elképzelés mellett krisztusi az a gondolata, hogyellenségünkért szüntele
nül imádkoznunk kell. László - környezete, nevelése, apja,' nagybátyja gyűlölete, a
pogánylázadások ellenére - kicsi korától kezdve imádkozik azért a Szent Istvánért, aki
nagyapjának, Vászolynak szemét kitolatta, fülébe forró ólmot öntetett, s aki miatt kis

, gyermekkora óta emigráns gyanánt kóborolni, bujdosni' kényszerült egész családjával.
Mintha csak egyenesen erre a célra jött volna e világra, hogy Szent István bűnét helyre
imádkozza. Mit s hogyan imádkozik, azt Harsányi könyvéből meg nem' tudhatjuk. A
másért való imádkozás okát, módját, belső kényszerét, fokát e könyvből meg nem
ismerhetjük. S nem is érthetjük. Harsányi nem sejteti, s csak mi tételezzük fel, hogy
önmagáért teszi. Azért, hogy ima által győzze le a belé nevelt gyűlöletet Szent István
ellen. Ez ~ regény Lászlójának látszólag könnyen, minden kísértés, belső háborgás nélkül
sikerül. Altalában egyetlen kisértés sem éri - pedig katolikus törvény, hogya szentet
szüntelenül kísérti az ördög. Öt nem, ezt a Lászlót nem. Töprenghetünk: talán csak azért
imádkozott, hogy legyőzze magában a jogos gyűlöletet István ellen? Vagy István bűné

nek bocsánatáért könyörgött? Nem derül ez ki a regényből. De később, anélkül hogy a
benne érlelődő imafolyamatot sejtetné az író, már nem Szent Istvánért könyörög, hanem
egyszeruen hozzá! Erőt kér Szent Istvánról; s kiimádkozza a kompenzációs csodát:

Annak a Szent Istvánnak a sírján, aki saját unokatestvérét megvakíttatta (s ezt a
katolikus költő, aki a rituális királygyilkosságokról mit sem akar tudni, a vakíttatás
tényét az 1940-es szem borzongásával szemléli), hogy a trónt az Árpád-ház gyakorlata
ellenére, nyugati szokás szerint, fia számára biztosíthassa, annak a Szent Istvánnak a
sírjánál vakok, éppen vakok gyógyulnak meg, siketek hallanak újra. László nyilván
megbocsátott neki. Imádkozott érte és hozzá, és szentté imádkozta, s később hivatalosan
is szentté nyilváníttatta.

László imaéletének mélységéröl.még csak sejtetés sincsen a könyvben. László: egysze-,
rűen ilyen. Jó óriás. Szentnek született. Nem válik azzá. Nyoma sincsen e műben a lélek
fejlődésének. Megtérnie nem kell: már biztosan hivő. Így katolikus és bájos és igénytelen,
s mégis költői mű, ahogy van. Természetes, hogy papíróhoz méltóan átlátszó is, nemcsak
szándékában, de megoldásában is, s ez sajnos, kissé dilettáns ízt ad neki: amit Lászlóról
gondol az író, azt egy jobbágygyerekből testőrispánná emelt, gyerekkori játszótárs,
rendíthetetlen barát, a szentség szemtanúja, a nagyobbára kitalált figura, Pető mondjá
el. Csodák e könyvben, talán ízlésből-alig sejtetően történnek. Misztikus elragadtatott
ságról, révületről, látomásról, beavatottságról - szó sincsen bénne, noha a középkor
derekán vagyunk. László: ,~mintha angyalt látna...", mikor azétválik üldözött, ugró lova
mögött a tordai hasadék: maga csodálkozik. Egy elkésett humanista beszélhet így a
középkorról, s annak szentjéről, aki humanista mivoltja ellenére, papi állása miatt hivő
maradt. Jámbor szláv ember ez a Szent László. Semmi sincsen benne a karizmatikus
Árpádok büszke isten-ember, isten-király, napkirály tudatából. Ugyanúgy csodálkozik
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saját erején, mint Vörösmarty Szent Lászlója a Salamon eposzban. De törvényt, azt teljes
királyi öntudattal, vasszigorral hoz. '

Jámbor könyv? Igen. Tudattalan könyv? Igen. Haszontalim könyv? NEM!!!
Igen szépen tanúskodik a negyvenes évek katolikus papságának - s annak is egyik

kiváló tehetségű képviselőjének- nemzeti és katolikus felfogásáról, magyar világbirodal
mi elképzeléséről, a katolikus ország egyedül üdvözítő voltáról anélkül, hogy az elmúlt
harminc év egyik divatja szerint legitimista lenme.

Van hát ilyen Szent Lászlónk is. Csak éppen semmivel sem tudunk többet e könyv
elolvasása után (akárcsak Vörösmarty Szent Lászlója után sem) arról, hogy hát: ki volt
Szent László? H. L. szőke Szent Lászlója nem a kiválasztott emberfajta szőkemivoltának
igazolásáért szőke óriás, hanem az olcsó, nemzetközi katolikus szentképeket utánzóan
az: szent klisé. Megható, hogya regény szerint magas vérnyomása van, sgutaütésszerű

halál éri júliusban, nagy hőségben az erdőben (Harsányi szerint Kálmán külföldre
távozása és a testvérharc kiújulása miatti rettegésében), de ez a magas vérnyomás
indulatát a regény folyamán sehol sem befolyásolja; sportszerűen, tehetségesen, hivatáso
san, de mintegy idegizgalom nélkül, szinte puszta kötelességteljesítésbőlforgatja a csata
bárdot, s öli halomra az ellenséget Jézus Ur dicsőségére. Azt a történelmi ténynek
nyilvánítható részletet - hiszen majd minden történelemíró megemlíti -, hogy a csata
után sírt a király, úgy írja meg, mint a szent fájdalmát az áldozatból vállalt háborúskodás
miatt, holott milyen csodás ténye ez László jellemének: síró államférfi! Középkori kedély,
érzelmi lény. Nem, ezekről nem tesz említést.

Az nem hiba, hogy az 1940-es magyar nyelvetbeszéli László. A szent szájából ilyeneket
hallunk: érdek, belátás, politika, szempont.' Középkori magyar nyelvet föltámasztani,
vagy újjáálmodni nagy feladat,'s H. L. meg sem kísérelte. De hiszen Vörösmarty Szent
Lászlója is 1830-as nyelven - igaz, Vörösmarty zengzetes nyelvén -, a XIX. század
uralkodó nemzeti szabadságeszmeiszerint beszél. Ez nem anakronizmus. Ez Vörösmarty
Szent Lászlója. Amint egy másik az 1940-ben regényt író Harsányi Lajosé. S azt látszik
bizonyítani, hogy annyi Szent László lehetséges, ahány ember, költő, festő, író tudatában
élő Szent László kifejezést keres és talál magának. Az egyik Szent László a másiktól
alapvetően különbözik, s csodálatos módon - nemcsak a külső, a történelmi keret, az
ismert történelmi tények pontos betartása miatt, hanem azonfelül, sőt azon belül is 
lényegében mégis azonos.

Hogy miben azonos, azt tíz ellentétes, vagy egyező mű legkülönbözőbb szemléletű

ismertetése is kevés volna bizonyítani - nem bizonyításról van itt szó. Hanem egy
műfajában egyelőre meg sem határozható, művészifeladatról. Annak kereséséért íródott
ez az "elkésett" bírálatféle is. Nemcsak arra vállalkoztam, hogy hézagos és sekély
tudásomhoz és képességemhez mérve a magam Lászlóját éljem meg, közvetítsem és
fejezzem ki, amint ezt a könyv első felében megkíséreltem.
, Kérdésem ez: meddig él egy ekkora nemzeti nagyság az emlékezetben? Él-e még ma?

Uj életre kelhet-e? Olyan mítosz hordozója-e, melyet minden korszaknak, tehát a mienk
nek is meg kellene, vagy legalábbis meg lehetne élnie és új formában kifejeznie? Vagy'
eltűnik ihlető alakja végképpen és éppen akkor, midőn a negyvenes évek tudósának
munkája nyomán már-már új mitikus értelmet nyert volna és teljes értékelését érte volna
el: hiszen Ferdinándy alapvető tudományos munkája után már csak az hiányzott, hogy
ezeknek az új szempontoknak, ismereteknek birtokában új művészi alkotás is szülessék
róla, bár Ferdinándy történelemírását nyugodtan nevezhetjük műalkotásnak is.

Hiszek a szellemi közlekedő edények törvényében. Ha nekem éppen ma kell foglalkoz
nom vele és jelentőségével, kétségtelen, hogy nemzeti voltunkkal, múltunkkal, történel
műnkkel,)étünk értelmével mások, remélem nagyobb, kiválóbb gondolkodók is foglal
koznak. Eppen ma. Egyelőre semmi ilyesmiről nem tudok, s rengeteg nehézség között ,
a magam útján indulok el megkeresni, ki volt Szent László a ma élők tudatában, él-e még,
hat-e, hogyan és mennyire, vagy csak elhalt emlékének szobraira és képei alá hordozok
gyarló, hervadó kerti virágokat?

S miután, amit képzelek róla, amit gondolok felőle, amit tanulás révén fölfogtam
belőle - úgy, ahogy tudnom engedtetett -, megírtam a ma élők lelkében kutató munká
mat, saját, nem írói, hanem emberi személyemmel folytatom.
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Erdélyben, román iskolákban jártam. Sohasem tanultam magyar történelmet. Törté
nelemszakos anyámtól - hézagosan és rendszertelenül - hallottam egyet-mást nemzeti
múltunkról.

Egyszer értelmetlen gyermekjátékot játszottunk a fogarasi paróchia udvarán. A mon
dókát, melynek értelméről, keletkezéséről mit sem tudtunk, harsogva kiabáltuk: "Tíz,'
tíz, ki népei vagytok?" Anyám átment ~;Z udvaron, fejet csóvált, aztán szomorkás
mosollyal közénk állt és kijavított. Az· ő gyerekkorában, Nagyenyeden, még eléggé ép
szöveggel játszották a gyermekek Lengyel Lászlót: '

Tíz, tíz, ki népei vagytok?
Lengyel László, jó királyunk!
Az is nékünk ellenségünk.
Hidunk lábát elrontátok,
Meg sem ácsolátok . . .'

A hosszú homlokú, kunverő szent alakja már kicsiny gyermekkoromban bimbózó
képzeletemet megragadta. Anélkül, hogyameséken kívül hallottam volna róla valami
alaposat, máris az igazi, a valóságos magyar szentnek képzeltem el. Volt olyan érzelmű,

tudatlan időszakomis, amikor a szentséget - nem értve annak mibenlétét - a többi királyi
szenttől megtagadtam (különösen Szent Istvántól), de Lászlótól soha. "Vele, valahogyan
másképpen van" - sejtettem az első perctől kezdve, hogy nevét hallva, meséit ismerve,
hermáját látva, már-már foglalkozni kezdtem vele. Elszórtan írtam is róla már régebben
is, idéztem regényemben - Született Moldovában - és az Etelközi magyarok nyomát
kutató utamon, 1938·ban, egy bákói csángó leányajakáról, ma is élő, ismert, használatos
Szent László-imádságot írtam le, a Keleti magyarok nyomában című könyvemben.

Mielőtt útra kelnék Szent László élő nyomait kutatni a ma dzsungeljében összekuszált
lelkekben, a paraszti sorban élő, hagyományt őrző, moldovai "csángó" magyaroknak
1938-ban felfedezett imáját idejegyzem:

Ki jól megálggyad,
Ki holt, nyugusszad,
Ki messze, meghozzad.
Bünösz lielkünkért
Jézuszt imággyad.
Idvezlégy kegyelmesz
Szent László királ!

(Foly tatjuk)

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük.kedves munkatársainkat, hogy,lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg,.nem őrzünk meg és nem küldünk vissza, - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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