
érték

az utóbbi évek feltáró és értékmentő művé-
szettörténészi munkájának köszönhetően im-
már mintegy nyolcvan középkori falkép mutat-
ja be nekünk ezt az egyetlen történetet szerte 
a kárpát-medencében. korát (14-15. sz.) és a 
ciklus egységes, szakrálissá emelt lovagi témá-
ját, de részleteiben mindig eltérő ábrázolását 
tekintve európában s – nem lehet túlzás kije-
lenteni – a világon egyedülálló jelenség.

talán úgy lehetne és kellene utunk minden ka-
landját és a szakralitást egyszerre felmutatni, 
ahogy a szent lászló-falképek teszik. sokszor 
van egy felső és van egy alsó sáv: felül a király 
harca a kunnal, alul a passiójelenet.

ahogyan a 11. századtól itt letelepedő bese-
nyők településén, bögözön a templomban 
láttuk – a hosszú út után sötét éjszaka meg-
érkezve, kedvünkért a templomot kivilágítva 
–, legfelül szent lászló legendája, középen 
antiochiai szent margité, alul az utolsó ítélet.

hogyan is találkozik ez a három? a település 
neve őrzi a történet egyik szereplőjét: bögüz 
kun nyelven „torok” – a falu majdnem a bonta-
szoros torkában fekszik –, tehát besenyők/
kunok lakták. margit és lászló király pedig a 
lovagkor révén talál kapcsolatot, hiszen erek-
lyéit a mi árpád-házi szent margitunk nagy-
atyja, ii. andrás hozta magával a szentföldről. 
mindkét szereplő pedig érdekes módon lehet 
a megváltót követő, halálon győzedelmeskedő 
hit példája.

a tudatos egybeszerkesztés legszebb példája 
a gelencei templom: a két történet egymás 
felett helyezkedik el. jézus megváltóként be-
vonul tanítványaival jeruzsálembe, lászló ki-
vonul seregével nagyváradról, és a pogányok 
elleni harcba indul, s a végén a megfeszített 
keresztje felső szára át is nyúlik a felette lévő 
falsíkba, ahol éppen a kun térdepel, haját 
lászló ragadja meg, a lány kezében pedig súj-
tásra emelve ott a kard…

Szilágyi láSzló

Szent László 
nyomában 

Székelyföldön

dübörögnek a kilométerek alattunk, autónk nagyokat zökken, 
hatan ülünk a kocsiban, sofőrünk kitartóan diktálja a tempót. 
Szent László-tanulmányúton vagyunk: Obbágy vera, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat részéről szervezőként, dr. 
mosolygó marcell atya, Oros görögkatolikus papja és muzeoló-
gus, történész szakemberek kicsiny csapata. A Hierotheosz egye-
sületnek, a megyének s a – Trianon 100. évfordulóján különösen 
aktuális – testvérmegyei együttműködésnek köszönhetően Har-
gita megyében, Csíkszépvízen konferencián hallgathatjuk meg 
a kutatások eddigi eredményeit, és megtekinthetjük a nemrégi-
ben feltárt, megmentett, középkori (14-15. századi) Szent Lász-
ló-falképeket Bögöz, Csíkszentmihály, Homoródkarácsonyfalva, 
Oklánd falvak templomaiban.

őszintén ajánlom: ha az olvasó a mindennapokban megfáradt, 
akkor lelki, szellemi, testi töltekezésért keresse fel 

a kis székely falvak évezredes templomaiban őrzött falképeket, 
amelyek szent lászló király legendájának híres jelenetét, 
a leányrabló (leányszöktető) kun legyőzését ábrázolják! 

azét a királyét, akit szentté avatása után, 
1192-t követően íródott legendája így jellemez:

„Krisztus szentségére felesküdött lovagok minden reménysége.”
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Szent László szobra Csíkszépvízen
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a kerlési csatát hiteles korabeli forrásokból 
nem tudjuk rekonstruálni. az 1200 körül ke-
letkezett szent lászló-legenda még csak meg 
sem említi. kézai Simon az első, aki iv. kun 
lászlónak ajánlott krónikájában (1282–83) a 
besenyők (tehát nem a kunok!) fosztogatását 
és vereségét ismerteti, de lászló királysága 
(és nem hercegsége) idejére téve – pedig az 
még salamon uralkodása idején történt –, rá-
adásul a pogány leányrablás legendás eleme 
nélkül. 

a történet később többféle variációban meg-
jelent. mi lehet a magyarázata a 11. századi 
történet és az azt elmesélő falképek gyors 14. 
századi elterjedésének és annak, hogy szent 

lászlóval szemben – amint láttuk – a leány 
szerepe nem egészen egyértelmű, de még a 
kuné sem!? helyi idegenvezetőink is utaltak a 
képeken a leány mozdulatára, ahogyan a kun 
íját érinti: tartja vagy éppenséggel el akarja 
ütni? (a rablás és a szöktetés között is van 
különbség, de a kettő néha keveredhet, mint 
az esküvő alkalmával a menyasszonyszöktetés 
pillanata...) 

a sok egymásba fonódó ok közül az egyik di-
nasztikus lehet: a pápaság által támogatott 
anjouk számára az egyetlen rokoni kapcsola-
tot az árpád-házzal éppen egy kun leány je-
lentette! károly róbert (1308–1342) királyunk 
apai dédszülei v. istván és kun erzsébet vol-
tak. a másik ok a leányrabló „vétkest,” egyben 
„áldozatot” érinti.

nomád népek 
meg- és újrakeresztelése 

a középkorban a magyarság magát minden 
kétségen felül a hunoktól származtatta. a no-
mád népek kereszténysége és kereszténnyé 
válása, keresztényi elfogadtatása nagy kihívás 
a 11. századi, de a 14. századi európában is.

A Szent lászló-falképek üzenete
az esemény, amelyekhez kötik általában az ábrázolást, a kerlési csata (1066). 
a képes krónikában így olvashatunk róla: 

„Meglátott végül Szent László herceg egy pogányt, aki egy szép magyar lányt vitt 
lova hátán, Szent László herceg pedig úgy gondolván, hogy az a váradi püspök 
lánya, s noha súlyosan meg volt sebesülve, tüstént üldözni kezdte lovával, melyet 
Szögnek nevezett. Amikor pedig már elérte volna őt, hogy lándzsájával ledöfje, 
semmiképpen sem volt erre képes, mivel sem az ő lova nem futott gyorsabban, 
sem amannak a lova nem maradt le semennyire sem, hanem mindegyre kartávol-
ság volt a lándzsa és a kun háta között. Így kiáltott és szólt Szent László herceg 
a lányhoz: »Szép húgom, ragadd meg a kunt az övénél, és vessed magad a föld-
re!« Meg is tette ezt. Amidőn pedig Szent László herceg a földön fekvőt közelről 
lándzsával ledöfte volna, ugyanis meg akarta őt ölni, a lány nagyon kérte, hogy 
ne ölje meg azt, hanem engedje el. Ebből is látszik, hogy nincs hűség az asszo-
nyokban, mivel fajtalan szerelemből kívánta őt megszabadítani. A szent herceg 
pedig sokáig viaskodott vele, s miután inát elvágta, megölte őt. De az a lány nem 
a püspök lánya volt.”

A bögözi templom északi falán lévő 76 négyzetméteres, 
14-15. századi falkép. Csedő Attila fényképe

Szent László viaskodik a kun harcossal a székelyderzsi freskón
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a tatárjáráskor (1241) még ellenségnek tar-
tott és a tatár támadókkal – tévesen – azo-
nosított kunság később épp iv. béla kérésére 
tért vissza és tér meg: lett keresztényként a 
magyarság védelmező, külön jogállású terü-
lettel rendelkező része. a kunok beilleszke-
dése a magyar társadalomba és jogrendbe 
azonban csak a 14-15. században, az anjouk 
időszakában s egészen mátyás koráig nyúló-
an zárul le. ekkor alakulnak ki az autonóm 
kun székek is. 

Többről lehet itt szó 
a László-legenda 

ábrázolásaiban is, 
mint egyetlen királyunk 

hőstettéről 

a bögözi templomon a mészrétegek alól 1930-
ban, majd újra 2010-ben feltárt falképek sze-
rint – eddig egyedülálló módon – nem csupán 
egyetlen leányt rabol el egy kun, hanem több 
(láthatóan kettő) leánnyal menekülnek a ku-
nok! nem két harcosnak, hanem két népnek 
a meghatározó találkozási pillanatát kellett 
tehát megörökíteni. 

a kun az ábrázolásokban a királlyal csaknem 
egymagasságú (ráadásul a 14-15. századi 
székelyek ruházatában), birkózik a királlyal, 
amely birkózás inkább összekapaszkodás: 
egymással szemben állnak, s egymás vállát 
ragadják meg.

akár a keleti sztyeppei népek ősi birkózásje-
lenete ismétlődik meg (ahogy lászló gyula 
kimutatta), akár mai nézőként jákób és az úr 
tusakodása, akár egy keresztény megtérés-
motívum jut eszünkbe, vagy a maga egysze-
rűségében a keresztény lászló győzelmét lát-
juk a pogányság felett... mindez a történelmi 
valóságában a besenyők, kunok, tatárok, sőt 
a hunok–székelyek–magyarok megtérését is 
felidézi: isten ostorából lettek a kereszténység 
védői! 

arany jános ezt verselte meg gyönyörűen. a 
Szent László című vers szerint nagy lajos 
lovagja, laczfi endre kapja a parancsot, hogy 
védje meg a tatároktól moldvát tízezer szé-
kellyel. ekkor támad fel nagyváradi koporsója 
kőfedelét felnyomva, a vasajtót éjféltájban 
félretaszítva lászló. a téren álló ércló is meg-
elevenedik, és gazdáját egy ugrással a kálvá-
riáig és kilenccel a királyhágóig viszi. „Uram 
Isten és Szent László!” – kiáltja nekibuzdulva 
a székely, s a csata menete megfordul. utána 
nagyváradon éppen lászló napján áll kereszt-
víz alá a „vad faj,” a keresztapa maga laczfi. 
csodát pedig 

egy elaggott, sírba hajlott 
ősz tatárnak nyelve hirDet:

„Nem a székely, nem is Laczfi,
Kit Isten soká megtartson;
Hanem az a: László! László!
A győzött le minket harcon:
A hívásra ő jelent meg,
Vállal magasb mindeneknél
Sem azelőtt, sem azóta
Nem láttuk azt a seregnél.

Nagy lovon ült a nagy férfi,
Arca rettentő, felséges;
Korona volt a fejében
Sár-aranyból, kővel ékes;
Jobb kezében, mint a villám
Forgolódott csatabárdja:
Nincs halandó, földi gyarló
Féreg, aki azt bevárja.

Mert nem volt az földi ember,
Egy azokból, kik most élnek:
Feje fölött szűz alakja
Látszott ékes nőszemélynek;
Koronája napsugárból,
Oly tündöklő, oly világos! -”
monda a nép:
az szent-lászló,
és a szűz, a boldogságos.

a legenDa üzenete: 
a pogányság felett aratott 

igazi győzelem az egykori ellenfél 
megtérése és tanúságtétele.

így lett a szent lászló-legenda és annak képi 
és írásos megörökítése a kun ágtól is szár-
mazó anjouk magyarországi uralmának leg-
fontosabb szakrális legitimációs jelképe. a 
kunoknak, tatároknak, de egyben a hun–szé-
kely–magyaroknak mint isten ostora népeinek 
is az őket ábrázoló templomokban, a celebrált 
misékben újra és újra megélt megváltástörté-
nete. 

a falképciklusok azért tölthetnek be ma 
is szakrális, nemzeti és kárpát-medencei 
összetartószerepet, mert önmaguk művészi 
voltán és eredetkérdésen is túlmutatnak egy 
olyan történelemszemlélet felé, amelyben 
győztes és vesztes szerepe eltűnik, sőt a hit-
ben megfordul: „Aki meg akarja menteni éle-
tét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, 
az megtalálja” (mt 16,25).

Hazatérünk

szépvízlakon vagyunk a polgármesteri hiva-
talban. a középkorban az utolsó lakott csíki 
település volt a moldvába tartó út mentén 
szépvíz, amely onnan kapta a nevét, hogy 
– a legenda szerint – seregével lászló király 
a tatárokat leverve, megállt ott egy magasla-
ton, a pogányhavas egy kövén, majd ugratott, 
mondván lovának: „Igyál, lovam, ebből a szép 
vízből!” lova patája nyomát a kő megőrizte, 
mellette kút lett. így mesélték a régiek, és így 
adták tovább szájról szájra. 

s ebben a faluban, amely csodás módon egy-
szerre székely és a 17. századtól lett örmény 
is, azaz volt egyszerre pásztor, paraszt, keres-
kedő, iparos, azaz paraszt és polgár, s ahol a 
kis házak körbeveszik a teret, amely bármely 
európai középkori várost büszkeséggel töltene 
el, no tehát itt nincs olyan régi ház, amelyet 
az önkormányzat ne védene, s ne akarna élet-
tel megtölteni. az ékszerdoboz-szerűen gyö-
nyörű, egykor idehívott olasz mesterek által 

érték

Szent László legendája a homoródkarácsonyfalvi unitárius templomban
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épített barokk központi örökség szent lászló-
termében most is minden csütörtökön előadá-
sokat, könyvbemutatókat hallgat a 40-60 fős 
közönség! (nagyvárosok megirigyelhetnék…) 

minden polgármesternek, vezetőnek van egy 
elképzelése – vagy legalábbis kellene, hogy le-
gyen. csíkszépvíz polgármesterének, Ferencz 
tibornak van: „építsük vissza, építsük újra a 
legendát!” első lépésként újraszervezték azt a 
búcsúnapi mulatságot az örmény kaszinó sör-
kertjében, amely éppen az ő legénykorára el-
tűnt – persze lóval, „mert ez az egyetlen dolog, 
ami még a pálinkánál is jobban vonzza az em-
bereket” –, mondja, akinek a lószerszámok ott 
vannak a hivatali helyiségben is, hiszen maga 
is kitűnő kocsihajtó. aztán filmet készítettek 
a legendáról (Daczó Dénes és Daczó katalin 
munkája), megépítették a szent lászló teret 
és szent lászló kútját, s a szent lászló nevű 
településekről földet hozattak, hogy dombot 
építsenek, majd ott 2009-ben felszentelték 
a bocskai vince készítette egészalakos szent 
lászló-szobrot. idős emberek segítségével be-
azonosították az egykori szent lászló-kápolna 
helyét kicsi-pogányhavason, majd botár ist-
ván régész segítségével feltáratták, restaurál-
tatták, s bogos ernő terveivel egy haranglábat 
is építettek oda. megkeresték, megtisztították 

azt a követ is, ahol egykor a patak folyt, s gya-
logszerrel – szigorúan azzal, hogy ne egyszerű 
turistalátványosság legyen – már meg is lehet 
találni. 

s ahogy mindezt sorjázza, egyszer – éppen ott, 
amikor felidézi a falunak nevet adó történetet: 
„igyál lovam, mert ez szép víz!” –, egyszer csak 

egy könnycsepp gördül végig a székely, lovas 
polgármester arcán: „…szinte elérzékenyülök, 
á gyerekek, nem tudom, miért!” 

mi már sejtjük, miért 
– mindenkinek a Kárpát-medencében 
el kellene mennie, hogy megtudja...

A pogányhavasi 
Szent László-kápolna 
feltárt maradványai és 
az újonnan emelt oltár 
Csíkszépvíz fölött

A székelyderzsi templom megmaradt freskórészlete

Szent László alakja a csíkszentmihályi templom falán

Szent László legendája a gelencei templom falán


