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Virágunk, Szent László
Bizon mondhatná valaki kévánatus szívvel, akarnám megtanulni és tudni,
Miném� lelki jószágokkal egyesülhet ember Úr Istenhez.
Szép illatú patikába mennék én b�neim lehányása miatt, hol drágalátus,
Ídes gyolcsok s kenetök tartatnak az beteg, hánykódó lelkek gyógyulására.
De figyelmeze két jó kerub is. Oda bé nem mehetek fölkészültség nélkül.
„Jézusunk szíve tisztaság, szeretet, gyógyulás, megszentelt idvesség helye.

Virágnak virága vagy, hallgass reánk!”

Tanúságot tétettél néped védelmire, jó hit és erkölcsös lét terjedésiben,
Egyenes, sz�kös út parancsolatjának megtartására, jóakaratban való maradásra.
Nem szabom utadat túl hosszúságra, mert olybá teremtélek, ki röviden vág,
Keményen, mégis szeretettség felh�je vészen téged körbe,
Míg a földi világ nem porlad magába, s a lelkek – fényl�k és pisláklók – föltámadának.

Virágnak virága vagy, hallgass reánk!

Halálod óráján tudod, melléd ülék, virágom voltál keresztem tövinél.
Ne félj hát az elporladt haláltól, hisz itt vagyok szívednél olthatatlan fényben.
Szép virágod fusson szét e világon, s túlvilági réten.

Ismeretlen mester (?) festménye



„Szentként való tiszteletének sajátos fényt kölcsönöz, hogy sok-sok 

legendája voltaképpen megkeresztelt pogány és bibliai mítosz, csillag-

monda.” (Jankovics Marcell)

„Hallottuk, hogy amint útnak eredünk, a kun vitéz teste fej nélkül is 

csak-csak feltápászkodik. – Megvárnátok? – szólalt meg kissé kásás 

hangon, de azért vidáman a fej Ribike hóna alatt. Így mentünk hát a gö-

csörtös úton. Egy királyi próbát kiálló, a világ legszebbik lányát aranyos 

gyíkból szépséges asszonnyá visszaváltoztató királyfi  a szerelmével és 

a lenyakazott vitézével. A középen ballagó lány hóna alatt egy frissen 

levágott, beszél� fejjel.” (Toót-Holló Tamás)

„Kardjához kap mostan Szent László vaskeze. / Szívén az alvóknak átal-

lát sasszeme. // Suttog a szent király: így tedd rá, úgy tedd rá – / másnap 

a fél város ordítva ébred rá, // ordítva ébred rá: el�z� éjféltájt – / eladott 

lelkén nyert pénze mind k�vé vált.” (Sz�cs Géza)

„E  középkori falfestményeket nagyrészt a történeti Magyarország 

peremvidékein, határ�r területein találjuk, ritkábban az ország bel-

sejében is felbukkannak. Középkori m�vészetünkben ez az egyetlen 

ábrázoláskor, melynek párját nem találjuk sem a nyugati, sem a bizán-

ci m�vészetben, legközelebbi párhuzamai az egykorú mohamedán mi-

niatúrák közé vezetnek, id�ben pedig a szkíta id�kig.” (Móser Zoltán)

„A  XI. században Magyarországon trónharcok és a küls� ellenséggel 

való háborúk b�ségesen zajlottak, ám Szent László minden vitézkedése 

ellenére sem volt a szó igazi értelmében lovagkirály. Az � idejében még 

Nyugat-Európában sem alakult ki a lovagkor szellemisége.” (Szentmár-

toni Szabó Géza)
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