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Régi prédikátoraink "hazánk drá~a gyümölcsi"-nek, "országunk
ragyogó csillagi"-nak nevezték az Arpád-házi szenteket, és különös
tiszteletben részesítették őket. Sokszor mondtak róluk templomi
beszédet. Legtöbbször Szent István királyról, különösen azután,
hogy 1771-ben Raguzából hazahozták jobb kezének ereklyéjét, s
ettől fogva Budán és Bécsben évente egyházi szónoklattal ülték
meg ünnepét. Prédikációk témája volt Szent Imre és Szent Erzsébet
is, gyakrabban Szent László.

Miután 1192-ben megtörtént szentté avatása, vélhetőleg hamar
elkezdődötta róla való prédikálás szokása, de írott beszédeket csak
sokkal későbbről ismerünk. A legrégibb fennmaradt hitszónoklato
kat Mátyás király kortársa, Temesvári Pelbárt készítette, latinul. Né
gyet tett közzé a szentek ünnepeire rendelt beszédciklusában, a
Pomeriumban, melynek a XVI. század végéig sok nyomtatott kiadá
sa jelent meg Európa-szerte. Voltaképpen királytükrök ezek: a pél
dás uralkodó tulajdonságairól szólnak, oly mödon, hogy általános
érvényű erkölcsi tanításuknak minden keresztény hasznát veheti.
Szent László "állandóan haladt az erényekben és az életszentség
ben. Ebben példaképünk, hogy utánozzuk, és hogy mi is haladjunk
erényekben és az üdvösség keresésében". A prédikátornak köteles
sége, hogy mondanivalóját érvekkel támogassa; Pelbárt ezt hagyo
mányos módon háromféleképpen teszi: 1. tekintélyre hivatkozva,
2. a józan ész érveivel, 3. példákkal és hasonlatokkal. A tekintélyek
közt legfőbb a Biblia, továbbá számos egyházatya és doctor, Órige
nésztöl Szent Bernátig, és pogány szerzök is, mint Arisztotelész, .
Cicero, Seneca.

A kép, melyet Pelbárt Szent Lászlóról rajzol, elvont ideálkép;
valóságos vonások ritkán élénkítik: amikor - erkölcstanítását il
lusztrálandó - felidéz egy-egy mozzanatot legendájából. A való
élet színének látszik (csak látszik) továbbá a feddőzés: amikor a
rossz fejedelmeket, bárókat és nemeseket ostorozza. Ezek, ahe
lyett, hogy gyakorolnák, mint László, az irgalmasság cselekedete
it, "dúslakodnak ruházatokban, és nem törődnek azzal, hogy köz
ben a szegények belepusztulnak a hidegbe és az öltözetlenségbe.
Hatalmas palotákat, épületeket emelnek maguknak, de nem tö-
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Példakép egyéni
vonások nélkül

pázmány·beszéd Illyés
András neve alatt

rödnek vele, hogy közben a szegények az utcákon halnak meg.
Nagy lakomákat rendeznek, saját maguk és a gazdagok bögyét
tömik, a szegények pedig odavesznek az éhségtől." Ez szép és
hatásos, de nem eredeti: a prédikátor Szent Jeromos egyik levelé
ből idéz. Az egyház mindenkor szerette a szegények védelmező

jének szerepét magára ölteni, Pelbárt is, ámde a feddőzés retori
káját nem tapasztalatból, hanem a hagyományból vette. Monda
nivalójának summája általánosság: "Buzdítunk tehát minden hí
vőt, fejedelmeket, gazdagokat, szegényeket, mindenkit: Szent
László példájára kerüljük el a bűnöket, .."

Az első magyar nyelvű prédikációt László királyról az Érdy-k6
dex szerzöje, a Karthauzi Névtelen írta. Temesvári Pelbárt beszéde
iből készített rövidebb, de jobbára szövegkövetö változatot. Ma
gyarul szólal meg nála Szent Jeromos, Augustinus, Anselmus,
Szent Bemát, Arisztotelész, Juvenalis és több más tekintély. Lász
lóról kevés szó esik: példakép egyéni vonások nélkül.

Kálditól és Pázmánytól nem ismerünk Árpád-házi szeritekről

szóló prédikációt. Beszédgyújteménye végén Pázmány arról tudó
sít, hogy vannak "jegyzésben" prédikációi Szent Istvánról (Lász
lót nem említi), de romlott egészsége nem teszi lehetövé, hogy el
végezze a sajtó alá rendezés munkáját.

Mindazonáltal van egy Pázmány-beszéd, mely szerepel a Lász
ló-napi prédikációk listáján - jezsuita rendtársa, Illyés András ne
ve alatt.

Rejtélyes eset. Illyés András sok szép hitszónoklatot írt és adott
ki; megvolt hozzá a tudománya, retorikai és stilisztikai képessége.
írás közben sokféle forrásból merített, "a Szentírásból és szent
atyák és doctorok bölcs mondásiból, sok tudós és nevezetes olasz
doctorok írásiból (...) sok szép üdvösséges tanúságokat kiszede
getvén" - s név szerint megemlíti Pázmányt és Káldit, Másutt
ezt írja: "Én semmi újságot nem koholtam, hanem a Szentírásból
és régi nevezetes authorok könyveiből. amiket szükségesebbek
nek ítéltem, szorgalmatosson felkerestem, öszveszedegettem és
szerkesztettem." Ez eddig rendben van; mások is így jártak el,
olykor Pázmány is. A kor még nem ismerte az eredetiség s a szel
lemi tulajdon fogalmat, s a régiek követését kivánatosnak tartotta,
mert az megóvott a hitbéli eltévelyedéstól. De kiszedegetni és
összeszerkeszteni mégiscsak más, mint egész beszédeket lemásol
ni és saját név alatt közrebocsátani. Márpedig Illyés András ezt
tette: egyik prédikációgyfijteményének csaknem minden darabja
szóról szóra Pázmánytól való, az igazi szerző nevének föltünteté
se nélkül. Mi szüksége volt erre egy tehetséges szónoknak?

Van további meglepetés is. Illyés András eltervezte, hogy Ár
pád-házi szeritekről is közöl prédikációkat, ilyeneket azonban
Pázmánynál nem talált - hogyan segített magán?

Szent Istvánról kénytelen volt maga írni, hármat is, igen taka
ros beszédek. Szent Imréről szintén három prédikáció szól, de
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Illyés István
panegiriszel

Csete István
prédikáci6gyCljteménye

már nagyrészt Pázmány szavával. illyés András maga elé tette
nagy elődje beszédét: A fiaknak istenes neoelésérül, s ezt alkalmazta
Imre királyfira, elvégre fiú volt és nevelésben részesült ő is. Ha
sonló ötlettel élt Szent Lászlóról írván. Pázmány Márton-napi be
szédét vette elő: A keresztyén vitézek kötelességért1l, ezt tette sajátjá
vá, igen kényelmesen, hiszen elegendő volt a Márton nevet Lász
lóval helyettesítenie, s Pázmány hosszú prédikációjából könnyű

szerrel kitelt három László-napi beszéd. Változtatni, elvenni, hoz
zátoldani alig-alig kellett.

Az adaptálásnak - alkotó plágiumnak - ez a különös esete a
régi egyházi gondolkodás lényeges tulajdonságára világít rá. A
prédikátor erkölcsi tanítást adott, s ehhez nem volt szükség egyé
nítésre, nem regényt írt. A példák és példaképek csereszabatosak
voltak, a levonható tanulság mindig ugyanaz. Márton vagy Lász
ló, mindegyikük életútja a mennyei dicsőségbe vezetett. Ezen az
úton kell járnia az igaz kereszténynek. Emeljük fel "lelki szemein
ket Istenhez: az ő felséges méltóságát és hozzánk mutatott nagy
jóvoltát meggondolván, bánjuk, hogy őtet megbántottuk, és bo
csánatot kérvén, magunkban elvégezzük, hogy életünket megjob
bítván a bűnöket eltávoztatjuk" - írta illyés András, vagyis Páz
mány, írták, vallották és ajánlották mind a ketten.

Illyés András unokaöccse, István, a humanisták kedvelt műfajá

val próbálkozott: két panegiriszt írt. Tudós szerző, összegyűjtötte

Bonfini, Tamóczy István jezsuita és mások munkáiból Szent Lász
ló magasztaló metaforáit, "felséges és dicsőséges titulus"-ait (azt
is, amely bekerült XV. századi Lászlö-hímuszunkba: "Speculum
principum ac militum, fejedelmek és vitézek eleven tüköre"), s
részletes fejtegetés végett kiválasztotta az evangéliumi fidelis ser
vus (hív szolga) titulust, "nemes királyunknak nem kisebbítésére,
hanem inkább felséges dicséretinek öregbítésére". Az egyházi
szerzők szerették az efféle paradoxonokat (Krisztus igája könnyű;

a király, a pápa, a pap legyen szolga). A hűséges szolgálatért Isten
csodatevő erővel ruházta fel Lászlót: midőn az ellenséget üldöz
vén, kietlen pusztaságba jutott, "szarvasok és bivalyok csordái jö
vének az éhező vitézeknek táplálására", a tatárok által cselből el
szórt pénzt pedig "nagy hitből származott imádsága által kővé

változtatta". A panegirisz szövegéböl természetesen nem marad- .
hat el a kegyes intelem: "Ne legyünk szolgáí a kárhozatos bűn

nek... a ragadozó, ozsorás, hamis keresem, szolgák és munkások
bére megtartó fösvénységnek. .. Ne legyünk szolgái a gonosz ör
dögnek. .."

A magyar szentek specialistája a jezsuita esete István: vastag
kötetnyi prédikációt írt róluk. Csodálatos latinját halála után,
rendtársa, Gyalogi János fordította magyarra. Pázmányén kívül
ez az egyetlen régi beszédgyűjtemény, melynek újkori kiadása
van (1887).
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Simon Máté
Lászl6-napl beszédei

Kosztolány Sándor a
csodás vfzfakasztísr61

Szent Lászlóról hat prédikációja szól. Témái: 1. István és Lász
ló két nagy világosság, 2. László successora az első szent király
nak, 3. hú szolgája volt Istennek, 4. hivatalában szerenesés volt, 5.
szeretet és szelídség jellemezte, 6. szabolcsi dekrétuma gyarapítot
ta Isten országát. Csete István nagy figyelmet fordított a történeti
László király alakjának megrajzolására: nemcsak legendás csoda
tételeit beszélte el, hanem harcait is, valóságos szintereken mutat
ta be hősét, szólt arról az európai tervről, hogy ő legyen az első

keresztes hadjárat vezére, s ami páratlan a prédikációs iroda
lomban, részletesen taglalta szabolcsi dekrétumát. Szép hasonla
tokat gondolt ki: az irigy Vid grófot molyhoz, Lászlót sashoz ha
sonlította.

Simon Máté három László-napi beszéde közül az egyik hétféle
hasonlatossággal jellemzi szent királyunkat. " ...méltán mondhatná
egy valaki előezer is Mójsesnek, úgymint aki, valamint Mójzes a
pusztában, az ő hadi serege szomjúságának enyhítésére a kőszik

lából vizet eresztett, forrást nyert könyörgése által; sőt nagyobb
nak is lehetne mondani Lászlót Mójsesnél: mert más ízben, mikor
az éhség miatt majd meg nem halt vala hadi népe, nemcsak ma
dárkákat, mint Mójses, hanem egész sereg szarvasokat és bivalyo
kat vett az Istentől." Hasonlítható továbbá Dávid királyhoz, győ

zelmei által; Julius császárhoz vagy Hannibálhoz, mert kegyelmes
volt ellenségeihez; Salamonhoz mint templomépítő; Tóbiáshoz,
mert gondoskodott az elesett katonák tisztességes temetéséről;

Illyés prófétához, örömest elmélkedvén az isteni dolgokról; heted
szer Ábrahámhoz, Izsákhoz és Jákobhoz, mert angyalok segítették
küzdelmeiben. Végül, mintegy ráadásként, "bizonyos okokra néz
ve talán még Krisztus képének sem mondatna illetlenül". S kö
vetkezik a bizonyos okok - erények, kegyes rendeletek és csoda
tételek - hosszú felsorolása; a lista végén: "szent teste az angya
lok által csudálatosan Nagyváradra vitetett". Ne restelljük hát
"különös ájtatatossággal tisztelni, különös buzgósággal segítségül
hívni, különös szorgalmatossággal követni (...) meg ne elégedjünk
azzal, hogy tudjuk, ki volt s mi volt, hanem arra iparkodjunk,
hogy az Isten segítségével mi is azok legyünk, aki és ami volt
Szent László..."

Kosztolány Sándor, a derék falusi káplán, akire Kosztolányi De
zső mint rokonára emlékezett, szintén beszélt Szent László csodás
vízfakasztásairól: "sok kútakat, friss forrásokat nyitott, mellyek
közzül magam is láttam kettőt". Naiv hit? Meglehet. Ám akár hí
vők vagyunk, akár hitetlenek, tisztelnünk kell azt a szellemet,
mely egybe forrasztva keresztény meggyőződést és nemzeti tör
ténelmet, ezer évig megtartó erőnek bizonyult, s irodalmi ér
tékeket termett.
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