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SZENT LÁSZLÓ EMLÉKEZETE
Történelem – kép – jelkép  

Szent László hermája, 1420–1430 k. 

Trébelt, öntött, áttört, vésett, cizellált, hideg-vésett aljú és 
sodronyzománcos munka, részben aranyozott ezüst, álékkö-
vekkel. Magassága  a koronával együtt 64,7 cm.

„Szent Lászlót úgy képzeljük el, ahogy a koponya-ereklyét őrző hermá-
ról ránk tekint (…). Az Árpádok aranyágának egyik legkiválóbb hajtá-
sát tiszteljük benne, de származását tekintve mégsem tarthatjuk tiszta 
magyarnak vagy ízig-vérig Árpád-házi sarjnak. Ne feledjük, hogy nem 
csupán a honfoglaló magyarság és az itt talált maradványnépesség mu-
tat embertanilag nagyon változatos képet, hanem az uralkodóház is, 
hiszen már a korai Árpádok is többnyire idegenből házasodtak. Ha fel-
vázoljuk Szent László ősfáját, azt látjuk, hogy a legkülönfélébb európai 
dinasztiák vére keveredik benne.”

(Györffy György: László király emlékezete, 1977)

SZENT LÁSZLÓ HERMÁJÁNAK TÖRTÉNETE

Szent László fejereklye-tartója kvalitását, technikáját és eszmei jelentőségét nézve egyaránt egyedülálló, a közép-
kori magyar ötvösművészet legnagyobb remeke. A portréigénnyel megformált, karakteres fejet az ismeretlen mes-
ter Andrea Scolari váradi püspök (1409–1426) megrendelésére valamikor 1420-1430 körül alkothatta, mivel a lovag-
király első hermája a XV. század legelején egy tűzeset következtében megolvadt. Az aranyozott ezüst ereklye tartó 
ikonográfiai hatása egyértelműen kimutatható, a lovagkirály ábrázolásait gyakorlatilag mind a mai napig megha-
tározza. A források szerint a fejereklyét a váradi székesegyház kanonoki sekrestyéjében őrizték, és valószínűleg 
csak az ünnepi alkalmakkor helyezték a Szent László-oltáron álló tartóba.

1556-ban a váradi székesegyház kincseinek egy részét Ecsedre menekítették, majd 1601-ben Náprágyi Demeter 
erdélyi püspök a háborús viszonyok miatt a királyi Magyarországra távozott, és magával vitte a hermát, amelyet 
néhány évig a pozsonyi társaskáptalan őrzött, majd 1607-ben, Náprágyi győri püspökké történő kinevezése után a 
győri székesegyházban helyezett biztonságba. A váradiak többször kísérletet tettek, hogy visszaszerezzék a becses 
ereklyét, de erőfeszítéseiket nem koronázta siker. Végül 1892-ben, László szentté avatásának 700. évfordulóján a 
nagyváradi püspök, Schlauch Lőrinc (1887–1902) Link Fülöp budapesti ötvösművésszel a magyar Szent Koronával 
ábrázolt büsztöt készíttetett, és ebben helyezték el a kegytárgyat. A relikviát a győri székesegyház Héderváry- 
kápolnájában őrzik. A kegytárgyat 2017. május 14-én, 450 év után vitték Nagyváradra, ahol ünnepi szentmisével és 
körmenettel fogadták a hazalátogató ereklyét.

Ez az összeállítás krónikák, korabeli ábrázolások, képek, 
szobrok felhasználásával kíván képet adni I. Lászlóról, azaz 
Szent László királyunkról, aki a Szent István utáni, a magyar 
államalapítást követő történelmünk meghatározó jelentő-
ségű uralkodója volt. Ők ketten karddal, hittel, szigorú tör-
vényekkel, templomok és püspökségek alapításával szilárdí-
tották meg az országot határon belül és kívül, a keresztény 
államok szövetségében.

A kiállítás nem csupán látványos történelmi képeskönyv kí-
ván lenni, hanem áttekintés arról is, miként akarta látni és lát-
tatni a mindenkori hatalom a magyar történelmet – a Képes 
Krónikától Benczúr Gyula festményéig vagy Róth Miksa 
színes üvegablakáig. Szent László évszázadok óta mintául szolgál. Emléke ma is eleven Magyarországon és Kö-
zép-Európában – Lengyelországtól Itáliáig, Horvátországtól Erdélyig. Csatabárdos alakja szoborként – rend-
szerint Istvánnal párban – bazilikákban őrködik, de jelen van évszázados, sokszor hitüket váltó templomok 
restaurált falain, illetve szépművészeti és történeti múzeumok gyűjteményeiben. 

Szent László ábrázolása a cserényi Szent Márton templom gótikus freskóján, 
1380 k.

válogatás Magyarország, Lengyelország, Horvátország, 
 Itália és Erdély történelmi és művészeti értékeiből
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ÁLLAMALAPÍTÁSOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN
A X. SZÁZADBAN
„Abban az időben pedig a magyarok népe, amely a Duna vidékén élt, királyával együtt Krisztus hitére tért. 
Az ő királyuknak, akit a keresztségben Istvánnak neveztek, s méltán [tekintettek] a legkeresztényebbnek, 
az említett Henrik császár saját nőtestvérét adta feleségül. Ebben az időben szinte mindenki, aki Itáliából és 
Galliából Jeruzsálembe, az Úr sírjához vágyott menni, a hullámzó tengeren át vezető megszokott útvonalat 
mellőzni kezdte, s e király hazáján keresztül kezdett áthaladni. Ő pedig mindenkinek igen biztos útviszo-
nyokat biztosított, s mindazokat, akikkel csak találkozott, testvérként fogadta, s nekik hatalmas ajándékokat 
adott. Ettől a kegyességtől indíttatva nemesek és közrendűek mérhetetlen tömege ment Jeruzsálembe.” 

(Részlet Rodulfus Glaber francia szerzetes XI. századi Historiarumából)

A Baltikumtól az Adriáig összefüggő régiót alkotó lengyel, 
cseh és magyar államok a X-XI. század fordulóján szinte egy 
időben alakultak ki, a hatalomra jutó dinasztikus uralkodó-
házak – Piast, Přemysl, Árpád – a latin kereszténység felvé-
telével pedig megalapozták a Nyugathoz való tartozásukat. 
A cseheknél I. (Szent) Vencel (911–935), majd II. Boleszláv 
(967–999) ért el komoly eredményeket, míg lengyel földön  
I. Mieszkó (963?–992) hozta meg a döntő intézkedéseket. A vi-
lági hatalom centralizálásával párhuzamosan megkezdődött 
az egyházszervezet kiépítése: 973-ban létrehozták a prágai 
püspökséget, 1000-ben pedig Gniezno lett érseki székhely.

A KÁRPÁT–MEDENCÉBEN a Géza fejedelem által elkezdett 
állam- és egyházszervező feladatokat fia, a keresztségben az 
István nevet elnyerő Vajk folytatta. A nyugati orientációt előse-
gítette István házassága Gizellával, II. Henrik bajor herceg le-
ányával. Meghatározó esemény volt az 1000. év legvégén vagy 
1001 legelején megtartott koronázás; valószínűleg III. Ottó  
német-római császár kezdeményezésére a fiatal fejedelem 
koronát kapott II. Szilveszter pápától. Az önálló államiság to-
vábbi pillérét a független egyházszervezet kiépítése jelentette. 
Az esztergomi érsekséget a nagy térítő, Szent Adalbert tiszte-
letére szentelték. 1038-ig István egy újabb érsekséget és to-
vábbi nyolc püspökséget alapított, Székesfehérvárott a Boldo-
gasszony tiszteletére emelt impozáns bazilika az Árpádok fő 
temetkezési helyévé vált. A sokrétű munkát olyan nagy formá-
tumú klerikusok segítették, mint például a Velencéből érke-
ző bencés szerzetes, Gellért. A király rábízta a trónörökösnek 
szánt Imre herceg nevelését is, az uralkodáshoz szükséges is-
mereteket pedig az Intelmek című műben foglalták össze.

A KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAM megalapítása komoly társa-
dalmi-hatalmi átalakulásokkal járt együtt. István nagyjából 
1020-ig leszámolt vagy kiegyezett belső ellenfeleivel, a leg-
erősebb törzsfőkkel és nemzetségfőkkel, és a harcokkal pár-
huzamosan építette ki az államigazgatási kereteket. Létre - 
hozta a királyi vármegyerendszert, központjukban a faszerke-
zetes földvárakkal, ahol általában a megyét és a várhoz tartozó 
birtokokat irányító ispán tartózkodott. A fönnmaradt különböző 
érmek a pénzverésről tanúskodnak, a hivatali írásbeliségben 
a német klerikusok jeleskedtek, büntető jellegű törvényeiben 
pedig a tulajdonviszonyokat és a mindennapi élet számos kér-
dését szabályozta. István a visszafogott külpolitika jegyében 
nem kívánt beavatkozni Közép-Európa főbb viszályaiba, de erős 
kézzel lépett fel az országot ért támadókkal szemben, amint 
ezt II. Konrád (1024–1039) császár 1030-as súlyos veresége 
is bizonyítja. Megnyitotta a Szentföldre vezető zarándok- és  
kereskedelmi utat, ami a gazdasági haszon mellett az ország 
jóhírét is meghozta Európában.

AZ 1031. ÉV a királyi család és az ország történetének szem-
pontjából egyaránt sorsfordítónak bizonyult: Imre herceg egy 
vadászaton halálosan megsebesült. István lelkét a személyes 
fájdalmon túl az ország sorsa feletti aggódás is nyomasztot-
ta. Az uralkodó úgy vélte, unokatestvérei a pogánysággal való 
kacérkodásuk miatt alkalmatlanok egy zsenge korú keresz-
tény királyság vezetésére, sőt egyiküket, Vazult lázadása miatt 
megvakíttatással és megsüketítéssel büntette, annak gyer-
mekeit – Andrást, Bélát és Leventét – pedig száműzte. Az utód 
végül István egyik leánytestvérének gyermeke, a Velence her-
cegétől (dózse) származó Orseolo Péter lett. Az államalapító 
uralkodó 1038. augusztus 15-én halt meg, holttestét Székes-
fehérvárott temették el.

István és Gizella a koronázási paláston

A koronázási palást eredetileg harang alakú, zárt miseruha volt, amelyet később 
alakítottak át palásttá. A ráhímzett felirat szerint I. (Szent) István király és Gizella 
királyné készíttette és ajándékozta 1031-ben a székesfehérvári Szűz Mária-egy-
háznak. Az európai textilművészet páratlan értékű kincsét a 20. századig a magyar 
királyok koronázó palástjaként használták.

Szent István dénárja. Az előlapon kiemelt szerepet kapott az ország szuverenitá-
sának jelképe, az uralkodó kezében lévő királyi lándzsa. A hátlap körirata – REGIA 
CIVITAS (királyi város) – átvitt értelemben az István által létrehozott keresztény 
Magyar Királyságra utal.

Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése, 1875
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SZENT LÁSZLÓ, 1040 KÖRÜL – 1095 

Aquilai János Szent Lászlót ábrázoló freskója a veleméri Szentháromság templomban, 1377–1378

Ének Szent László királyról

Idvezlégy kegyelmes Szent László király!
Magyarországnak édes oltalma,
szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
csillagok között fényességes csillag.

Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi
Te szent léleknek tiszta edénye,
Szíz Máriának választott vitéze.

Magyarországnak vagy kerályi magzatja,
szent kerályoknak fényes tüköre
teneked atyád kegyes Béla kerály,
hogy hozza képest kegyes kerály lennél.

(1500 körül)

„Természeti adottságaiban pedig az isteni irgalom különle-
ges kegyelme a kiválóság kiváltságával a közönséges emberi 
értékek fölé emelte. Mert erős volt a keze, tetszetős a külseje, 
s miként az oroszlánnak, hatalmas lába-keze, óriási termete, 
a többi ember közül vállal kimagaslott…” 

(Szent László király legendája)

István halála után zűrzavaros időszak következett, a korai magyar 
történelem egyik legkritikusabb periódusa. Elveszett az ország 
függetlensége is. Az 1046-os pogánylázadás után I. András király 
testvére, Béla segítségével konszolidálta az országot, elhárították 
a nyugatról jövő támadásokat. A trón öröklése miatt azonban újra 
polgárháború tört ki, a korona pedig András fiáé, Salamoné lett.

Salamon trónra lépése (1063) után unokatestvéreivel, Géza és 
László hercegekkel megegyezett a hatalomról. Kezdetben jól tud-
tak együttműködni, közös tevékenységük legjelentősebb esemé-
nye a betörő besenyő csapatok felett az erdélyi Kerlés mellett, 
1068-ban aratott cserhalmi győzelem. Ez a diadal megakadályoz-
ta, hogy hogy újabb sztyeppei nomád törzsek települhessenek be 
teljes népességükkel a Kárpát-medencébe, veszélyeztetve a ke-
resztény Magyar Királyság létét.

Salamont 1074-ben megfosztották a hatalmától. A krónikások ezt később 
úgy próbálták magyarázni, hogy Salamon alkalmatlan volt az uralkodásra, 
míg Géza és főképpen László jóval rátermettebb, ezért a trón őket illette. 
Salamon lemondott ugyan a magyar trónról, de időről-időre összeesküdött 
a király ellen, ezért László őrizetbe vette, és csak István király szentté ava-
tásakor (1083) engedte ki a fogságból.

Salamon elfogatása Kálti Márk Képes Krónikájában, 1360 k.

Középkori Szent László-ábrázolások Gánóc, Karaszkó és Kakaslomnic templomaiban. Fotók: Móser Zoltán

Magyar Anjou Legendárium, 1320–1340: 
László bevonul Székesfehérvárra
László úgy ítélte meg, hogy a kormányzás nem megtiszteltetés, hanem 
terhes szolgálat, és csak sokára koronáztatta meg magát. Gazdag ado-
mányokkal segítette az általa alapított püspökséget. Hadserege egy al-
kalommal kietlen vidéken járt, nem volt mit enniük. A legenda szerint a  
király könyörgésére szarvasok és bölények sokasága lepte el az erdőt.
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A SZENTTÉ AVATÁSOK JELENTŐSÉGE  

Szent László ábrázolása az 1600-as évek elején

„Amint híveid gyakori jelentéséből megismertük, s a mieink 
tanúskodásai révén bizonyosan tudjuk, Felséged kész teljes 
buzgalommal és szíve vágya szerint Szent Péternek szolgálni, 
amiként az a hithű hatalom kötelessége, és nekünk engedel-
meskedni, ahogyan az nemeslelkű fiúhoz illik.” 

(VII. Gergely pápa levele Szent László királyhoz, 1079. március 21.)

„Emeltessenek ki a sírból azok földi maradványai, akik elhin-
tették Pannoniában a keresztény hit magvait, s azt igehirdeté-
sük avagy rendeleteik útján Isten felé fordították.” 

(Hartvik püspök: Szent István király legendája)

Az uralkodó kezdeményezésére, a hazai püspöki kar részvételével 1083-ban több szentet avattak Magyarorszá-
gon. Oltárra emelték a hazai államot és egyházat megszervező István királyt, a vértanúhalált szenvedett Gellért 
csanádi püspököt, a tragikus sorsú Imre herceget, valamint a Felvidéken élő, két Szent István-kori remetét, And-
rás-Szórádot (Zoerárd) és Benedeket. A kanonizációnak politikai hozadéka is volt, a belső helyzet konszolidálásá-
val és uralmának törvényesítésével párhuzamosan László meg kívánta teremteni a nagy elődök kultuszát, illetve 
jelezte Európának a kereszténység iránti elkötelezettségét.

„Valóban elérkezett hát az ideje az ő [I. (Szent) István] igazo-
lásának és dicső kegyelmének, amelynek világszerte isme-
retes kiáradására a magyar nép őrajta keresztül érdemesült. 

Az államot akkoriban igazgató László királyt, akit erköl-
cseinek általános tisztaságáról tartottak híresnek s erényei 
ragyogása miatt jelesnek […] a vigasztaló Szentlélek vi-
lágossága hatotta át, s a püspökökkel, főemberekkel meg 
egész Pannónia bölcseivel megbeszélést tartván mindenki-
nek háromnapos böjtöt hirdetett.” 

(Hartvik püspök: Szent István király legendája)

Magyar Anjou Legendárium, 1320–1340: Szent István, Szent Imre és Szent Gellért ábrázolása
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SZENT LÁSZLÓ, AZ URALKODÓ

Szent László a búcsúszentlászlói templom oltárképén, 1734 k., Schmalzl Theotimus ferences szerzetes festménye

Ének Szent László királyról

(…)
Fejedben kele az szent korona,
megbátorejta téged az Szentlélek;
kezdéd követni atyádnak életét,
rózsákot szaggatál, koronádban fízéd.
(…)
Te kivagdalád az eretnekeket,
mind kigyomláltad, elszaggatád,
nem volt idédben gonoszol teve,
mert csak híred-neved mindenek rettegték.

Azért igazságnak valál bírója,
Az szép szízességnek valál koronája,
te tisztaságnak tiszta ótalma,
irgalmasságnak teljes keveteje.

(1500 körül)

László király műve I. (Szent) Istvánéhoz mérhető, mivel egy trónharcokban kivérzett és megosztott országot vett 
át, intézkedéseivel pedig jelentősen továbbfejlesztette és megerősítette a kora középkori magyar államot és egy-
házat. Három törvénykönyvével lesújtott azokra, akik nem voltak tekintettel a magántulajdonra, törekedett a ki-
rályi jövedelmek növelésére. Aktív külpolitikát folytatott, uralkodásának második felében több kun támadást vert 
vissza. A német Adelhaiddal kötött házasságából született Piroska (Eiréné), a későbbi bizánci császárné. László 
hadjáratot indított Horvátország megszerzésére, de a dalmát partvidéket még nem tudta elfoglalni.

Nevéhez jelentős egyházszervezési tevékenység fűződik. Zágráb központtal új püspökséget hozott létre a Dráván 
túli területeken, az István-kori püspökségeknek új székhelyeket – Várad (Bihar), Bács (Kalocsa) – létesített. Meg-
alapította a somogyvári bencés apátságot és elrendelte a korábbi évtizedek belháborúiban elpusztult templomok 
helyreállítását.

Szent László és a kun (besenyő) vitéz legendája a gelencei Szent Imre templom freskóján, XIV. – XV. század, Móser Zoltán felvétele

Varadinum (Nagyvárad) Braun & Hogenberg 1617-es metszetén

A somogyvári Szent Egyed apátság rekonstruált romjai Képek Szent László életéről a Magyar Anjou Legendáriumban, 1320–1340
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SZENT LÁSZLÓ HALÁLA, NAGYVÁRAD

Képek Szent László életéről és haláláról a Magyar Anjou 
Legendáriumban, 1320–1340 A nagyváradi székesegyház építése Kálti Márk Képes 

Krónikájában, 1360 k.

Ének Szent László királyról

Letelepedél Bihar-Váradon,
ah várusnak lől édes oltalma;
templomot rakatál Szíz Máriának,
kiben most nyugoszol menden 
tisztességvel.

(1500 körül)

Az uralkodót Váradon helyezték végső nyugalomra, és temetésével elkezdődött a Szent László-kultusz és legen-
da terjedése. Sírjánál istenítéleteket tartottak, az úgynevezett Váradi Regest rum 389 esetet rögzített 1208 és 1235 
között. Az Anjouk alatt az uralkodó komoly tiszteletnek örvendett. I. (Nagy) Lajos többször zarándokolt el Várad-
ra, aranyforintja hátlapján megjelenik a lovagkirály alakja. A Névtelen szerző pedig megörökítette azt a legendát, 
amely beszámolt arról, hogy a nagy király milyen módon segítette a tatárok ellen küzdő székelyeket. A Kolozsvári 
testvérek elkészítették lovasszobrát, amelyet azonban a törökök 1660-ban elpusztítottak. 

„…kelet felé van Várad városa, püspöki székhely szé-
kesegyházzal, híres benne Szent László király cso-
dáktól ragyogó hírű sírja és a Zsigmond császáré; 
nyughelye mellett éjjel-nappal, a császár alapítvá-
nya szerint, Dávid zsoltárait éneklik az egymást vál-
tó énekesek. Vára szembetűnő, mind Szent László 
roppant nagyságú lovas szobra, mind épületeinek 
nagyszerűsége miatt…” 

(Oláh Miklós: Hungária, 1568)
Szent László szobra Nagyváradon, 1893, Tóth István alkotása

Zsigmond király a váradi káptalant megerősítette javaiban (1406):
„… bensőnk üdvös és gyümölcsöző indulatától hajtva személyesen Váradra jöttünk a legszentebb Lász-
ló király sírjának és ereklyéinek meglátogatására, hogy az ott eltöltendő időben az örök boldogság ju-
talmának lehetőségét minél gyorsabban elnyerni törekedvén, ugyanezen szentséges király közbenjárá-
sa által, a legbensőségesebb imák áradásával kérjük az üdvösség írját; valamint, hogy egyéb szándékok 
mellett látogatásunkban részeltetve azt a helyet, mely az oly dicső test állandó jelenlététől sugárzik, és 
sok más szent ereklye révén kelt tiszteletet, szívünk régi vágyát megfogadva kinyilvánítsuk, hogy tud-
niillik temetkezésünk helyéül a váradi székesegyházat választottuk…” 

(Györffy György: László király emlékezete, 1977)
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SZENT LÁSZLÓ KULTUSZA

Szent László és Géza herceg Kálti Márk Képes Krónikájában, 1360 k.

Ének Szent László királyról

Te tatároknak vagy megtereje,
magokat szaggatád az havasokban,
te pogányoknak vagy rettenetik,
terekek mondottak feld félelmének.

Dicsérjük magyarok Szent László kerált,
Bizony érdemli mi dícséretönköt,
dicsérik őtet angyelok, mondván:
Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály.

(1500 körül)

- CSODÁI, SZENTTÉ AVATÁSA

„Mondják azt is, hogy míg folyt a csata a keresztények és a tatárok között, a váradi egyházban nem találták 
Szent László király fejét. Ez bizony csodálatos. Mikor tehát az egyház másodőre is a fej keresésére indult, a 
sekrestyébe lépett, a maga helyén találta a fejet, de úgy átizzadva, mintha élne, s nagy munkából, kihevülve 
tért volna meg valahonnan. Ezt a másodőr nemcsak a kanonokoknak, hanem sok szerzetesnek is elmondta. 
A csodát bizonyítja az említett foglyok közül egy igen öreg tatár is, aki azt beszélte, hogy nem a székelyek és 
a magyarok verték le őket, hanem maga László, akit mindig segítségül hívnak.”

(Névtelen szerző: Geszta Lajos királyról)

III. Béla uralkodása idején, 1192-ben avatták szentté Lászlót. A XII-XIII. század fordulóján írásba is foglalták legen-
dáját, kiemelve az uralkodóra jellemző vonásokat.

Képek Szent László csatáiról és szent életéről a Magyar Anjou Legendáriumban, 1320–1340 Képek a Szent László sírjánál történt csodákról a Magyar Anjou Legendáriumban, 1320–1340

Kisfaludy Károly: László király a cserhalmi ütközetben, 1826–30Székely Bertalan: Szent László átkel a Dráván, 1887–1889, falkép a pécsi székesegyház Mária-kápolnájában
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SZENT LÁSZLÓ TISZTELETE
HORVÁTORSZÁGBAN

Ioannes Eisenhordt: Horvát nemes László király előtt, XIX. századi táblakép a zágrábi székesegyház egykori Szent László-oltárá-
ról

Szent Lászlót dicsőítő ének

„Éljen László dicsőségben, 
ki született magyar vérben,
A világon és az égen,
Oly királya volt a földnek,
Hogy ura lesz ő az égnek
Hű királyi híres névnek.“   

(Cithara octochorda horvát énekeskönyv, 
XVIII. sz. eleje, fordította Kovács Lea)

A Zágráb közeli Zelina melleti Novo Mjesto XIII. század végi  román stílusú Szent Péter kápolnájának nemrégiben 
feltárt XIV. századi eredetű gótikus falkép töredékei, amelyek Szent László és a kun küzdelmét ábrázolják.
 
A barokk korszak új fejezetet jelent a magyar szentek horvátországi kultuszában. A katolikus megújulás idején 
a zágrábi egyházmegye vatikáni támogatással – erről tanúskodik pl. a Francesco Barberini bíboros által a ne-
ves szobrásszal, Lorenzo Berninivel készíttetett és a zágrábi katedrálisnak ajándékozott Szent István mellszo-
bor-ereklyetartó – újította meg  e szentek tiszteletét. A kultusz sajátos horvát színezetet kapott: a zágrábi egy-
házmegyét a reformáció alig érintette, s így a korabeli horvát egyházi körök véleménye szerint Zágráb maradt 
a leghűségesebb Szent István és Szent László örökségéhez. A kultusz megújulását példázza a székesegyház 
főoltára 1632-ből (középen Szűz Mária, két oldalán Szent István és Szent László), amely más, vidéki horvát 
templomok oltárai számára is mintául szolgált. 
 
A magyar szentek kultusza 1918 után az új politikai helyzetben elhalványult, háttérbe szorult, de a fennmaradt 
képzőművészeti ábrázolások a két nép vallási kultúrájának közös értékeként továbbra is őrzik a több mint nyolc 
évszázados magyar-horvát múlt emlékét. 

Szent László szobra a zágrábi székesegyház homlokzatán

Eképpen zengi a XVIII. század eleji kaj horvát Cithara octochorda éne-
keskönyvben Szent László király dicsőségét az ismeretlen horvát szerző. 
A magyar szentek, Szent István, Szent László, Szent Imre, Szent Erzsébet, 
Szent Margit tisztelete mind a középkorban, mind a katolikus megújulás 
évszázadaiban, egészen a XIX. századig, illetve  a magyar-horvát állam-
közösség felbomlásáig meghatározó szerepet töltött be nemcsak a zág-
rábi egyházmegye, de a tengermelléki horvát vidékek vallási életében is.

A magyar szentek kultuszát a zágrábi püspökséget megalapító Szent László király alapozta meg azzal, hogy az új 
egyházmegye székesegyházát az 1083-ban szentté avatott István királynak szenteltette (egészen a XX. századig 
Zágráb éves nagybúcsúja Szent István ünnepén, augusztus 20-án volt). László király szentté avatása, azaz 1192 
után az alapító uralkodó is a zágrábi katedrális tituláris szentjei közé került. Bár eredetileg a magyar szentek tisz-
teletének meggyökeresítése az uralkodó dinasztia politikai érdekeit is szolgálta, kultuszuk horvátországi elter-
jedése és évszázados fennmaradása annak köszönhető, hogy az egyház Pannónia apostolaiként tekintett rájuk. 

A magyar szentek képzőművészeti ábrázolásai már a középkorban meg-
jelentek a zágrábi székesegyházban (például Szent László és Szent István 
– azóta elpusztult – XIII. század végi freskó ábrázolásai a sekrestyében), 
de  a magyar szentek emlékét nemcsak a Dráva-Száva köze keleti fe-
lén (Szentlászló – Laslovo, Lacháza – Vladislavci), hanem a mai Észak-
nyugat-Horvátország területén is helynevek őrzik (Ladislavec, Jalžabet, 
Kraljevec). A zágrábi egyházmegyén (a középkori Szlavónián) kívül a 
tengermelléki Horvátországban, a zárai érsekség területén keletkezett 
XIV. századi glagolita szertartáskönyvek (Vatikáni Illyrico és Novák 
Kenéz Missáléja) is a parancsolt ünnepek közé sorolják a magyar szen-
tek emléknapjait, s a Dubrovnik-Raguza városállamában őrzött magyar 
szent ereklyék nagy száma is megerősíti helyi tiszteletük jelentőségét.

A hagyomány szerint Szent László palástja a zágrábi székes-
egyház kincstárában
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A „LENGYEL” SZENT LÁSZLÓ

„Ulászló [I. László] gyermekkorától kezdve Lengyelországban nevel-
kedett, és mintegy erkölcsire és életvitelére nézve is lengyellé vált.” 

(Anonymus Gallus krónikája, 1115 k.)

Krakkó ostroma Kálti Márk Képes Krónikájában, 1360 k.

Ének Szent László királyról

Nekönk sziletíl Lengyelországban,
Mennyből adatál nagy csudaképpen.
másszor sziletíl szent keresztvíztől,
ősödnek nevén László lőn neved.

Mikoron méglen gyermekded volnál,
kihoza Béla kerály jó Magyarországba,
hogy dicsekednél te két országban,
Magyarországban és Mennyországban.

(1500 körül)

László 1040 körül – édesapja, Béla (a későbbi I. Béla király) száműzetése 
idején – született a Lengyel Királyságban. Édesanyja a Piast-dinasztiából 
származó Richeza lengyel hercegnő volt. Lengyel rokoni és hatalmi kapcso-
latait később is őrizte, így történt, hogy 1079-ben II. Boleszláv lengyel király 
a Szaniszló krakkói püspök meggyilkolása körüli zűrzavar idején hozzá me-
nekült Magyarországra. A komoly erkölcsi és diplomáciai problémát végül 
Boleszláv korai halála oldotta meg. László mint uralkodó-szent kultusza ha-
mar elterjedt a lengyel és litván területeken. Szent László szobra díszíti a vil-
nai székesegyház egyik kápolnáját: a cseh II. Vladislavon kívül négy lengyel 
királynak és számos lengyel hercegnek, akiket a Wladyslaw (Ulászló) névre 
kereszteltek, ő volt a példaképe és védőszentje. (A litvánok szent helyének 
tartott vilnai katedrális neve Szent Szaniszló és Szent László székesegyház.) 
Nem csak az egykor Magyarországhoz tartozó Észak-Árva és Észak-Szepes-
ség templomait strázsálják Szent László szobrai. Az egyetlen magyar ala-
pítású rend, a pálosok lengyelországi központja, a Częstochowa városában 
lévő Jasna Góra-i kolostor előcsarnokából a lovagterembe vezető lépcsőház 
falán, az ajtó felett Szent Hedvig királynő képe függ, bal oldalon pedig Szent 
István és Szent László királyokról készült egész alakos képeket láthatunk.

A vilniusi Szent Szaniszló és Szent László-székesegyház, 1769

A vilniusi székesegyház Szent László oltárának szobra
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SZENT LÁSZLÓ KULTUSZA
ITÁLIÁBAN

Simone Martini freskója az Assisi Szent Ferenc-bazilika altemplomában, Mária jobbján Szent László alakjával, 1318 k.

Filippo di Sangineto szarkofágja a XIV. sz. elejéről az itáliai Altomonte múzeumában, bal oldalán Szent László ábrázolásával

Magyarországi Mária 1270-ben került Nápolyba, ahol II. (Sánta) Károly felesége lett. Az új dinasztia kimondot-
tan büszke volt arra, hogy egy Árpád-házi királyleány került a családba, V. István leánya ugyanis számos szentté 
avatott felmenővel büszkélkedhetett. A XIV. század legelején született Descriptio Europae Orientalis is kiemelte 
ezt a köteléket. A tendencia a magyarországi ágnál is megfigyelhető, nem véletlen, hogy I. Károly egyik gyerme-
két a lovagkirályról nevezte el, majd évtizedekkel később III. (Magyarországon II.) Károly fia is ezt a nevet kapta.  
Piast Erzsébet magyar királyné itáliai látogatása során gazdag adományokkal ajándékozta meg a Szent Péter bazi-
likát, ezek egyike egy olyan antependium (az oltár törzsét takaró előfüggöny) volt, amelyre az Árpád-házi szentek 
alakjait – köztük Szent Lászlóét – hímezték.

Szent László alakja Simone Martini oltárké-
pén, glóriás arca körül a felirattal:  „S(anctus) 
Ladislaus, Rex Ungariae”, Altomonte, 1325–
1330 között

Magyarországi Mária síremléke – Tino da Camaino szobrászművész alkotása 
a nápolyi Donnaregina templomban

A Cavallini-műhely alkotásai: a világtörténelem első Szent Erzsébet-freskóciklusa
 a nápolyi Donnaregina templomban

A magyar szent királyok – köztük balról Szent László – ábrázolása a nápolyi Donnaregina templomban
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