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A múlt századi egyházi történetírás szerint
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Ipolyi Arnold 1864-ben
mondott beszéde

1Ipolyi Arnold kisebb
munkái II. Bp. 1873.

338·339.

Az áttekintést érdemes olyan egyházi személy művének idézésével
kezdeni, akinek megállapításai a 19. század első felének, sőt kéthar
madának Szent László-képét összegzik. Ipolyi Arnold 1864-ben, a
Szent László Társulat évi ünnepén mondott beszédében a követke
ző szavakkal emlékezett meg Szent Lászlóról:
"lly dicső napja, ily felemelkedett vezére volt hazánknak és egyhá
zunknak, nemzetünknek s országunknak dicsőségeskirálya, Szent
László, kinek mint társulatunk védnökének ünnepével egyesítve
üljük ma társulatunk évnapját.

Átvéve Szent István méltatlan utódai által majdnem elharácsolt
magasztos örökségét, a kívülről függetlenségében fenyegetett, be
lülről pártharcok által szétszaggatott országot, s a fejét újra emelő

pogányság által megingatott kereszténységet, nemcsak erős karral
megvédte s megerősítette; a feldúlt egyházakat és monostorokat,
a hit és erény, a polgárosodás és mívelődés ezen neveldéit és is
koláit helyreállította s újabb nagyszerű alkotmányokkal bővítette;

hanem amint a hadnak véres zászlóit is győzelemről győzelemre

vitte, úgy az ellenséges szomszéd és a rokon vad pogány népek
betöréseinek dél és kelet felől kitett határszéleket biztosította. És
túl rajtok,·egyfelől egész az Adriai-tengerig, másfelől az Al-Duná
ig és Havasalföldig érve seregei élén, amott a hitben és hűségben

ingadozó szomszéd népeknél a vallást és polgári rendet visszaál
lította: emitt a rokon pogány besenyőket és kunokat a keresz
ténységnek s országnak meghódította.

Sőt már Európa s az összes kereszténység keresztes hadainak
élén indul vala Bács-Bodrognak várából a Szentföldre, visszafog
lalni a pogánytól a Megváltónak szent sírját; sőt már jönnek a ró
mai-német szent birodalom követei felajánlani neki a császári ko
ronát - midőn az ég is megkívánván őt, a mennyei üdvösség és
a halhatatlanság koronáját nyújtva neki, szent seregei közé fel
veszi."l

Zavarba ejtő megnyilatkozás az ekkor egri érseki föegyházme
gye papjától, akit a király előző évben egri kanonokká, borsmo
nostori apáttá nevezett ki. A királyi kegy sejttette az egyházi pá
lyán reá váró fényes jövőt, vagyis a vezetői posztot. Az 1862-ben
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tett konstantinápolyi útja pedig bizonyította a hazai történelmi
múlt iránti osztatlan elkötelezettségét.

Az utolsó körmoridat végső állitásáról - miszerint az ég is
megkívánta Szent Lászlót - a kortárs egyháziaknak éppen úgy,
mint az utókornak a papi zsolozsma matutinum-hórájának máso
dik nocturnusa jutott illetve jut az eszébe, amely a szentek életét
a történelmi valóságtól messzire elrugaszkodó jámborsággal és az
egyedit helyettesítő sztereotípiákkal mutatta be. Zavarba ejtő

Szent László ilyetén felidézése már csak azért is, mert hol lehetett
volna alakját a szent király iránt érdeklődöknek hitelesebben be
mutatni, mint abban a társaságban, amely László nevét viselte.
Ipolyi Arnold azonban gondolatai állandó kettőzésével a szónoki
beszéd követelményeinek, fordulatainak az idézett helyen oly
mértékben eleget tett, hogy még azt a történelmi magot is elrejtet
te, ami pedig az ő ismeretanyagában is jelen volt. Helyette ki
emelte egyrészt a kunok és a besenyők elleni küzdelmét, illetve
azok kereszténnyé tételét, valamint a romantika századának nagy
témáját, a keresztes hadjáratot, amely legalább annyira volt za
rándoklatjellegíí, mint katonai vállalkozás; ha IV. VIlmos toulou
se-i gróf Lászlónál l093-ban, Bodrog várában tett látogatására
gondolunk.

A Havasalföld, az Al-Duna emlegetése magától értetődő, hi
szen a Szent László Társulat az országtól keletre élő vagy oda ke
rült magyarok, csángók szellemi-lelki támogatását tűzte célul ma
ga elé.

E szövegrész kitünőert megvilágítja egy európai műveltségíí,

nemzete történelme iránt érdeklődő egyházi személy ismereteit
Szent Lászlóról. Ipolyi Arnold a lovagkirály alakjának bemutatása
előtt nem mélyült el a szakirodalomban, hanem hallgatóival azt
közölte. ami benne élt Szent László alakjáról. Ez annál is feltű

nőbb, mert a beszéd második részében a keleten járt magyarokról
szólva ismereteinek forrásait pontosan megadja a lábjegyzetekben.

Ipolyi Arnold meglepőert felszínes ismeretközlésének talán
mentségére szolgál, hogy Lányi Károly Magyar egyháztörténelme,
melyet Knauz Nándor átdolgozott és 1866-ban megjelentetett,
ugyancsak vélekedéseket közölt Lászlóról, melyekhez hasonlítva
Ipolyi állításai még visszafogottnak is tűnnek. Mert, "az l095-i
clermonti zsinaton, mely a hadjáratot elrendezé, háromszázezer
frank jegyeztetett meg a kereszt piros jelével, kiknek fővezéréül a
magyarok vitéz királya, Szent László kéretett fel, alvezérükül Pé
ter remete, bouilloni Godfrid etc. ajálkoztak. (...) Mielőtt a keresz
tes had útnak eredett, fövezérük, László király me~halálozott;

utódja, Kálmán az ajánlott fővezérséget nem vállalta."
Az egyháztörténet-írás összegző munkáinak gyér sorát folytat

va, két évtized elteltével fejezte be életművének első kötetét Balics
Lajos.' 6 már hasznosítani tudta a hazai történetírás forrásköz
léseit, és a nemzetközi egyháztörténet-írás eddig kidolgozott
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biztosította

Magyarországon

6 Balics: i.m. 335

módszereit, a kritika próbáját kiállt összegzéseit. Itt Szent László
működésével kapcsolatban megtalálhatók mindazok a tények,
amelyek a továbbiakban is kristályosodási pontként szolgálnak
szinte napjainkig, legalábbis a hazai hagiográfiát illetően. Ugyanis
a magyar királyi korona örök vonzást gyakorló misztériumának
bemutatása után Szent László uralkodása, bár a szokásos for
dulatok nem maradnak el - például Horváth Mihályt idézi: "Ha
Szent István jótevője, Szent László dicsősége volt nemzetének" -,
már a források kritikai elemzése után kerül sorra.

Egyháztörténeti szempontból László és VII. Gergely kapcsolata
az a döntő tényező, amit Balics Lajos kiemelkedőnek tart. Ennek
ismeretében még nagyobb hangsúlyt kap Szent István és Szent
Imre kanonizációja, a Szentszékhez fűződő kapcsolata, az egyház
szervezetben véghezvitt változtatások sorozata, valamint törvény
hozása és az egyházi élet újjászervezése. Ami pedig a keresztes
hadak fövezérségét illeti, a forrásokat ismerő és komolyan vevő

vérbeli történész, Balics Lajos olyan megoldást talált, amely a
jámbor hagyományt alapos kritika alá véve, azt szellemében tisz
teletben tartja, miközben állítia, hogy László, "mielőtt a fővezér

séggel megkínálhatták volna", meghalt. Nem a halál tényén van
ebben az állításban a hangsúly, hanem azon, hogy őt bizonyára
fővezérré tették volna, ha tovább él.

Balicsnál Szent László halála és temetése, majd zarándokhellyé
vált sírja a kiindulópont László méltatásához: "A magyar földmí
velő még most is szeret szólani a hatalmas királyról, kinek feje
kimagaslott a sereg legszálasabb vitézei közül, s kinek paripája,
midőn hegyen-völgyön az ellenség után vágtatott, mély nyomo
kat hagyott a kősziklákon.,,4 Mintha ismét a matutinum második
noctumusa szólalna meg. Ám a következő kijelentés a történelem
természetfölötti síkjába emeli a mondandót: "Szent István halála
után ily fejedelemre volt szüksége a nemzetnek. Ha ő nem jön,
sem a magyar állam, sem a kereszténység sokáig fenn nem állhat;
mert tudni kell azt, hogy a mi magyar hazánkban a keresz
ténység oly szoros kapcsolatban van a nemzettel, hogy egyiknek
bukása a másikét magával vonta volna."s A szükségszerűség han
goztatása mögött jelen van az isteni akarat: tehát Szent László
küldetését a mennyekböl kapta. Ismét a hagiográfia! Míg két év
tizeddel korábban Ipolyi Arnoldnál történelmi tény alig szerepelt
László alakjának megrajzolásakor, addig Balics Lajos az előzőek

ben gondosan elemzett források tényeinek felszínre hozatala után
vetette föl a kérdést, hogy arra összegző feleletet adhasson: "Mit
tett? Véget vetett a korona-viszálynak, megnyerte a haza külelle
neit, benn szigorú törvényeket hozott, püspökségeket, apátságo
kat alapított, a szomszéd német birodalommal békében, attól tel
jesen szabadon élt (oo.) Amit az egyik nagy király és szent meg
kezdett, azt ő befejezte, betetőzte, a keresztény vallást örökre biz
tosította Magyarországon.,,6
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12 Marczali Henrik:
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14 Pauler Gyula:
Amagyar nemzet

története azárpádházi
királyok alatt.

Bp. 1892.; 1899.

15 Pauler: Lm. 175·176

Az alak hiteles vonásokkal való ábrázolása után az egyháztör
ténész már megkezdte a festményre az arany háttér fölrakását,
mert így folytatta: "Ami után a nemzet lelkesült, amit kívánt, azt
mind megadta neki Szent László. Ó oly magasan állott a nemzet
előtt, hogy az ifjak, a férfiak, az öregek, mind példányképöket ta
lálták fel benne. Mily nagy ember, mily nagy szent volt!

Őérette, a szent királyért eljönnek az erdők vadjai, s körülve
szik, mint a szelíd bárányok. Szomjúságtóllihegő seregének vizet
nyit a kősziklából, ellőtt nyila csoda-fűben akad meg; az arany
nak, ezüstnek nincsen előtte értéke, kaviccsá válik. És mindez
nem magáért a szent királyért történik, hanem általa, az ő jósága
és szentsége miatt a nemzetért, mely neki szeme fénye, melyért
még sújából századok múlva is kikél és vágtat hegyen-völgyön,
hogy védje harcaiban a magyart.,,7 A szentség és a nemzet, a ke
reszténység és az ország sorsának összekapcsolása, a gondolat
visszacsatolása éppen úgy tetten érhető, mint Ipolyinál, aki mon
dandója kezdetén hazát, egyházat, nemzetet, országot Szent Lász
ló alakjában font egybe, egyszerre körülményesen és fennkölten.

Bunyitai Vince8
, Fraknói Vilmos9 egyháztörténészek és Kará

cson Imre lO történész műveinek elemzése csak tovább erősítené
ezt a képet.

Az egyháztörténet-írást nem lehet csak önmagában vizsgálni,
hiszen része a nemzeti történetírásnak. Ez utóbbi a múlt század
végére végleges képet formált a lovagkirályról. A genealógiai be
mutatásll szűkszavúságamég alig sejteti az ábrázolt személy je
lentöségét, jellemgazdagságát. A Századok évfolyamaiban a Szent
László személye köré csoportosuló kutatásokból nem születtek
önálló tanulmányok, a történészek figyelmét jobbára László tör
vényhozása kötötte le. Marczali Henriknek a Szilágyi Sándor által
szerkesztett A magyar nemzet története részeként a millennium évé
ben megjelent és évtizedeken át meghatározó jelentőségű műveI2

magától értetődően bőségesen tárgyalta László uralkodását, kellő

módon kiemelve László külpolitikáját. A már ismert tényeket a
szerző így foglalta egybe: "Vallásosságának tisztasága, koronájá
nak mocsoktalan fénye,,13 egyaránt visszatükröződnek László ok
leveleiben.

Pauler Gyula ma is kézikönyvszámba menő alkotása: A magyar
nemzet története az árpádházi királyok alaté4 döntő mértékben járult
hozzá a Lászlóról alkotott kép véglegesüléséhez, amikor Lászlót
és Kálmánt összehasonlította. Pauleméi természetesen a tör
ténelemteológiai elem hiányzik, ám enélkül is teljes a kép: "Lász
ló nyílt, egyenes jellem volt. A hatalmat, dicsőséget nem vetette
meg, de nem is kereste. A szerencse élete legnagyobb részében te
nyerén hordozta (...) a nyílt, lovagias harcok embere volt, s akit
levert, legyözött, az már megszűnt ellensége lenni. Lászlóban az
ész és szív szerenesés harmóniába olvadtak össze, ...nagyeszű, s
emellett jó, nemes, szent ember volt."IS
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