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Kerny Terézia

Szent László hódolata Szűz Mária előtt 
(XIV–XIX. század)

Míg Szent István király és Szent Imre herceg Szűz Mária-tiszteletéről számos 
egyház-, irodalom- és művészettörténeti, illetve néprajzi tanulmány született, ad-
dig Szent Lászlóé nem igazán foglalkoztatta a kutatást. Az érdektelenség fő oka, 
hogy a figyelem még ma is szinte csak az 1068-ban zajlott kerlési ütközet leány-
mentési epizódjára irányul.

Történelmi, régészeti tény, hogy az uralkodó székesegyházat, templomokat, 
kápolnákat alapított a Boldogságos Szűz emlékére. Úgynevezett első törvény-
könyvének 38. paragrafusa (a szentek ünnepeinek tiszteletéről) Gyertyaszentelő 
Boldogasszony és Szűz Mária születésének kötelező megünneplését írta elő.1 Le-
gendáinak összeállítói tudni vélték, hogy gyakorta imádkozott hozzá egy-egy üt-
közet előtt, s a hagyomány szerint ő ismételte meg másodszor Szent István király 
országfelajánlását.2 Méltán érdemelte ki tehát a XV. század második felétől gya-
korta hangoztatott „máriás” jelzőjét.

A Rómában élő jezsuita, Inchofer Menyhért (1584–1648) volt az első egyház-
történész, aki külön fejezetet szentelt a Szent László- és a Patrona Hungariae-
kultusz kérdésének nemzeti szellemű, Annales ecclesiastici regni Hungariae című ha-
talmas munkájának második, kéziratban maradt kötetében az 1059–1109 közötti 
évtizedeket tárgyalva.3 Két évszázadnak kellett azonban eltelnie ahhoz, hogy is-

1 Kiadása: ZávodsZky Levente, A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati 
határozatok forrásai (Függelék: a törvények szövege), Bp., Szent István-Társulat, 1904, 157–165. Leg-
újabb magyar nyelvű kiadása: Írott források az 1050–1116 közötti mag yar történelemről, előszó, vál., 
szerk. Makk Ferenc, ThorocZkay Gábor, a törvényeket ford., bev., jegyz. NóTári Tamás. Sze-
ged, Szegedi Középkorász Műhely, 2006 (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 22), 158–159. 

2 Az esemény időpontja ismeretlen, csupán a XV. század végi, latin és magyar nyelvű Szent 
László-ének tartotta fenn hagyományát.

3 Bp., OSZK Kt., Quart. Lat. 2278. Inchofer Menyhért munkásságáról: WacZulik Margit, A ma-
g yar barokk vallásos nemzeti öntudatának kialakulása, Regnum, 5(1942–1943), 729; düMMerTh Dezső, 
Inchofer Menyhért küzdelmei s tragédiája Rómában 1641–1648, Filológiai Közlöny, 22(1976), 191–209; 
sZelesTei Nagy László, Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Mag yarországon 1690–
1790, Bp., OSZK, 1989 (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai: új sorozat, 4), 43, 124, 113. 
jegyzet; kulcsár Péter, Inchofer Menyhért = Mag yar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, 
IV, főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. TaMás Zsuzsanna, Bp., Balassi, 2005, 286–289; BeNe Sán-
dor, A Szilveszter-bulla nyomában: Pázmány Péter és a Szent István-hag yomány 17. századi fordulópontja = 
„Hol vag y István király?” A Szent István-hag yomány évszázadai, szerk. BeNe Sándor, Bp., Gondolat, 
2006, 121–124; sZaBados György, Katona István történetírói időszerűsége, ItK, 112(2008), 681. 
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mét érdemi munka szülessen a témában Nagy-tapolcsányi és nemcsiczi Balogh 
Ágost Flórián tiszteletbeli nyitrai kanonoknak és felső-koshóczi plébánosnak kö-
szönhetően (1872).4 

Mindkét szerzőnek aktuális egyház-politikai okok miatt volt fontos e téma. 
Inchofer kiadatlan művének Szent László korát bemutató fejezetében – akárcsak 
az 1644-ben, Rómában megjelent kötetében Szent Istvánról írván – megkülön-
böztetett figyelmet szentelt Szűz Mária, a Magyar Királyság patrónája tiszteleté-
nek és I. László ebben betöltött szerepének, nevezetesen az ország második föl-
ajánlásának. A Pázmány Péter által újjáélesztett és politikai tartalommal feltöltött 
két nemzeti szent tiszteletét ily módon sikeresen beemelte az ellenreformáció 
nem zetközi Mária-kultuszába. „Inchofer volt az első, aki Magyarországra a 
»regnum Marianum« kifejezést alkalmazta, s ezzel a Szent Szűz patronátusát nem 
csupán az „ország” fogalma alatt addig értődő nemességre, hanem az egész Ma-
gyar Királyságra mint területi és vallási-kulturális egységre vonatkoztatta.”5

Balogh szándéka mögött a Magyarok Nagyasszonya-tisztelet hivatalos szentszéki 
elfogadtatása állt. Tartalmas, széles forrásbázison alapuló kötetével jelentősen hoz-
zájárult, hogy XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával Va sza ry 
Kolos hercegprímás kérésére mint külön ünnepet engedélyezte (október 2.).

Szent László Mária-tiszteletének emlékei a képzőművészetben
 
Szűz Mária és Szent László párosának önálló képzőművészeti emlékei az Árpád-
házi uralkodók korából egyáltalán nem maradtak fenn, s a magyar Anjou-udvar-
ból is mindössze egyetlen ábrázolása ismert. 

A minden valószínűség szerint a királyi család megrendelésére 1330 körül ké-
szült Mag yar Anjou Legendárium Szent László-ciklusában a kerlési csatát lezáró képen 
László a megmentett leány ölében pihen. A sebektől vérző, kimerült uralkodót 
azonban már nem a hajadon, hanem maga Szűz Mária gyógyítja meg. A kódex re-
konstruálója, Levárdy Ferenc úgy értelmezte a történetet, hogy „a király fölismeri, 
hogy nem földi leányt mentett meg, hanem Szűz Máriát”.6 Vizkelety András hipoté-
zise szerint a jelenet közvetlen forrása egy 1321–1323 között II. Vencel húga, Kuni-
gunda apátnő számára írt Passionale volt. Az ott olvasható allegorizáló példázat sze-
rint Krisztus lovag szabadítja meg jegyesét, Máriát a szöktető-csábító hatalmából.7 

4 Beatissima Virgo Maria Mater Dei, quo Regina et Patrona Hungarorum, historico-pragmatice-
adumbravit Agustinus Florianus Balogh de NeMcsicZ parochus Kocskóczensis, Agriae, 1872.

5 BeNe Sándor, A történelem mint hasonlat: A nemzeti nag yelbeszélés műfajváltása, Napút 8(2006)/3, 16.
6 Mag yar Anjou Legendárium, hasonmás kiadás, bev., összeáll., s. a. r. levárdy Ferenc, Bp., Ma-

gyar Helikon, 1973, 136 (XVI. tábla).
7 viZkeleTy András, Nomádkori hag yományok vag y udvari-lovagi toposzok? (Észrevételek Szent László 

és a leányrabló kun epikai és képzőművészeti ábrázolásához ), ItK, 85(1981), 260.
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a translatio elmélete azonban, mint erre legújabban Szakács Béla Zsolt helyesen 
rámutatott, minden alapot nélkülöz, s valós értelmezését a kép titulusa is egyértel-
műen elárulja: „qomodo beata uirgo medicat ipsum.”8 Bár a Szent László-ciklus 
szerves része, voltaképpen önálló kultuszképnek tekinthető.

1. kép
Részlet a Mag yar Anjou Legendárium Szent László-ciklusából (1330 körül)

Città del Vaticana, Bibl. Apost. Vaticana. Vat. Lat. 8541. (Repr.: Makky György)

A kutatás mára bebizonyította, hogy a Legendárium egyes sorozatai – a magyar 
szenteké mindenképpen – hazai instrukciók alapján készültek. E miniatúra ese-
tében is joggal föltételezhető egy előkép felhasználása az I. László alapította Bol-
dogságos Szűz tiszteletére szentelt váradi székesegyházból vagy (ismerve a királyi 
család megkülönböztetett Szent László-tiszteletét) magán-devocionális em  lékei-
ből. Ezek az alkotások nyomtalanul elpusztultak ugyan, ám egykori létezésükre 
egyértelműen lehet következtetni a több ágra szakadt, reprezentációjában mégis 
egyöntetű itáliai Anjou család emlékeiből, s részlegesen fölfejthető a hazai arisz-
tokrácia töredékesen fönnmaradt kegyúri reprezentációjából is.

8 Città del Vaticana, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Lat. 8541, folio 83v. sZakács 
Béla Zsolt, A Mag yar Anjou Legendárium képi rendszerei, Bp., Balassi, 2006, 121.
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Időrendben haladva, Szent László Szűz Mária iránti tiszteletének képzőművé-
szeti megformálásában (és elterjedésében) minden bizonnyal szerepet játszhatott 
az 1345. évi, tatárok elleni ütközet, amely a magyar külpolitikában marginális, de 
a határok biztonsága szempontjából mégis igen nagy jelentőséggel bírt. A remény-
telen és kilátástalan helyzetben – a fogságba esett tatár harcosok beszámolója sze-
rint – Szűz Mária és Szent László segítette győzelemre a Lackfi András székely 
ispán vezette sereget.9 Noha a patrocíniumcsodának nevezett történetnek jelenleg 
egyetlenegy ábrázolását sem ismerjük, reminiszcenciái tetten érhetők néhány nar-
ratív képzőművészeti emléknél, mindenekelőtt a Szent László-históriáknál.

A Szécsényi család Nógrád vármegyei központjában, Szécsényben 1332. már-
cius 9. után ferences templomot emeltek Szűz Mária tiszteletére. Csillagboltoza-
tos, gazdag plasztikai díszítésű sekrestyéje a dekoratív téralkotás egyik első ma-
gyarországi példája volt a XIV. században. Építéstörténete már régóta fog lalkoztatja 
a szakembereket, de impozáns belső tere az ikonográfia kutatóinak is szolgál cse-
megékkel. Egyik boltozati zárókövén Szent László térdelő (adoráló) alakja jelenik 
meg.10 Az uralkodó Szűz Mária előtt hódol, aki ugyan nem látható sehol, de az ő 
tiszteletére szentelték föl a templomot. A másik figurális zárókő Alexandriai Szent 
Katalint ábrázolja. A két szent fölbukkanását a korábbi szakirodalom Szécsényi 
Tamás (1299–1354) unokája, Frank gyermekeinek patrónusaival hozta kapcsolat-
ba, s ennek alapján az 1380-as évekre keltezte a sekrestyét.11 A történeti adatok, 
valamint a legújabb régészeti-művészettörténeti vizsgálatok azonban megerősí-
tették a XIV. század közepi datálást.12 

9 Katonai jelentősége abban állt, hogy Lackfi a tatárokat egészen a Dnyeszter mögé szorította 
vissza. A hadjáratról: krisTó Gyula, Az Anjou-kor háborúi, Bp., Zrínyi Katonai, 1988, 96–97. 
A mirákulumot a Névtelen Szerző (Kétyi János?) krónikája őrizte meg: OSZK Kt., Fol. Lat. 
165., folio 74v–75r (Caput 8–9.). Kiadása: Chronicon Dubnicense: Cum codicibus Sambuci Acephalo et 
Vaticano, cronicisque Vindobonensi picto et Budensi accurate collatum; Accesserunt II. Adnotationes chronologicae 
seculi XII et XIII-i; III. Chronicon Monacense; IV. Chronicon Zagrabiense et Varadiense; V. Joannis de Vtino 
brevis narratio de regibus Hungariae recensuit et praefatus est M[athias] FloriaNus, Quinque-Eccle-
siis, [k. n.], 1884 (Historiae Hungaricae fontes domestici, pars prima, scriptores, 3), 153–154. 
Magyar fordítása: Névtelen Szerző, Geszta Lajos királyról, ford., utószó, jegyz. krisTó Gyula, Bp., 
Osiris, 2000 (Millenniumi Magyar Történelem, források), 50–51 (8–9. fejezet).

10 Festett fehér mészkő; átmérő: 33 cm. Kerek mező közepén Szent László jobbra forduló, térdelő 
alakja látható két rozetta között sárga alapon. Fiziognómiája nem vehető ki. Hullámos haja 
válláig ér. Fején sematikus, háromágú, nyitott, liliomos pártázatú korona látható. Alakját kék 
palást burkolja be. Lábán szíjakkal összefűzött sarkatlan cipő. Könyökbe szorított jobb kezében 
éllapjával kifelé fordított, vállára nehezedő bárdot tart; balkezében nagy méretű országalma. 
Fontosabb irodalma: M[arosi] E[rnő], Szobrászat = Művészet I. Lajos király korában 1342–1382: 
Katalógus, szerk. Marosi Ernő, TóTh Melinda, varga Lívia, Bp., MTA Művészettörténeti Kuta-
tó Csoport, 1982, 65, 10. jegyzet; PraZNovsZky Mihály, Szécsény: Műemlékek, Bp., Tájak–Korok–
Múzeumok Egyesület, 1984 (Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára, 170), 14. 

11 Dorottya, Katalin és László nevet viseltek. Említve: Mag yarországi művészet 1300–1470 körül, I, 
szerk. Marosi Ernő, Bp., Akadémiai, 1987 (A magyarországi művészet története, 2), 199, 407. 

12 g. lásZay Judit, A szécsényi ferences kolostor oratóriuma (A szécsényi ferences kolostor kutatása, I) = 
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Szent László megjelenése a sekrestye zárókövén két okkal magyarázható. 1332. 
március elején Szécsényi Tamás, Károly Róbert „komája” szupplikációjában azt 
kérte XXII. János pápától, hogy a családjában őrzött Szent László-karereklye szá-
mára egy koldulórendi kolostort építhessen.13 A becses relikvia már önmagában 
is indokolhatta ábrázolását. A másik ok Tamásnak az udvarhoz fűződő szoros 
kapcsolatában rejlik, aki pontosan tisztában volt az Anjouk Szent László és Ale-
xandrai Szent Katalin iránti tiszteletével. A sekrestye záróköveinek ikonográfiai 
programja ezáltal tökéletesen kifejezte mind a kegyúr, mind királyának devócióját. 
Elképzelhető, hogy Tamás kegyurasága alatt festették azt a Szent László-falképet 
is ugyanott, melyre az 1930-as években falszondázás során találtak, de föltárására 
még nem került sor.14

A felsőlendvai Széchy (III.) Miklós (1320 k. – 1387 k.) megrendelésére készült 
veleméri (Vas vármegye) templom falképeit Johannes Aquila (1340 k. – 1390 k.) 
és műhelye festette 1378-ban, a Képes Krónika miniatúrája nyomán. Az angyal 
koronázta Szent László Szűz Mária trónusa mellett áll mint hűséges lovagja. Ti-
pológiai szempontból adorálási jelenetnek tekinthető, bár helyhiány miatt még 
nem a letisztult, klasszikus formájában.15

Ugyancsak Szent László hódolata Szűz Mária előtt-kompozíció látható az Ardai 
család kegyurasága alá tartozó Ugocsa vármegyei Feketeardó (Чорнотисів, Uk-
rajna) Szűz Mária tiszteletére szentelt plébániatemplom hajójának északi falát dí-
szítő falképén, I. (Nagy) Lajos uralkodása idejéből (1342–1382). A freskót az 
1860-as években tárták fel, de rendkívül rossz állapota miatt 1909-ben visszava-
kolták. Az utazási nehézségekből adódóan 1990-ig csupán Henszlmann Imre,16 

Horler Miklós hetvenedik születésnapjára: Tanulmányok, szerk. Lővei Pál, Bp., Országos Műemlék-
védelmi Hivatal, 1993 (Művészettörténet – Műemlékvédelem, 4), 34, 129, 28. jegyzet; g. lásZay 
Judit, A szécsényi ferences kolostor építéstörténete a 17. század végéig = Koldulórendi építészet a középkori 
Mag yarországon: Tanulmányok, szerk. haris Andrea, Bp., Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 
1994 (Művészettörténet – Műemlékvédelem, 7), 492. Ez a datálás szerepel újabban: Marosi 
Ernő, Gótika = galavics Géza, Marosi Ernő, Mikó Árpád, Wehli Tünde, A mag yar művészet 
a kezdetektől 1800-ig, szerk. Turai Hedvig, Bp., Corvina, 2001, 114. 

13 Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia / maximam partem nondum edita ex tabulariis 
Vaticanis deprompta, collecta ac serie chronologica disposita ab Augustino TheiNer, Romae, 
Typ. Vaticanis, 1859, i, 547–548; karácsoNyi János, Szt. Ferencz rendjének története Mag yarorszá-
gon 1711-ig, I, Bp., MTA, 1923, 283–284. 

14 Kálmán Pelegrin O. F. M. szíves közlése (2009. március).
15 1378, al fresco. Legújabb elemzése: Jékely Zsombor, A veleméri templom falképei = Velemér múlt-

ja és jelene, szerk. horváTh Sándor, Velemér, Velemér Község Önkormányzata, 2004, 108–122. 
További részletes irodalom: http://www.bdmk.hu/Vas_Varmegye_FCCC/Templomok/
Bibliografia/Bibliografia_Velemer.htm (2009. VII. 24.)

16 „Ugyanis az északi fal felső sorában képeztetnek külön keretben sz. Pál apostol a karddal, mel-
lette az üdvözítőnek keresztelése és sz. Anna három leányával és két unokával az, úgynevezett 
Mettercia, következik új keretben sz. Margit »Sancta Margarita« a sárkánnyal és sz. Antal a csen-
gettyűvel és más csengettyűt nyakán hordó disznajával, végre megint új keretben a b. szűz egy 
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Rómer Flóris17 és Ipolyi Arnold18 egymásnak némileg ellentmondó leírásai jelen-
tettek támpontot különleges ikonográfiájára vonatkozóan. A megsemmisültnek 
vélt falkép föltárására és restaurálására 1995-ben került sor. 

A Nyaláb várához tartozó település 1355-ben kapott kiváltságokat. Templo-
ma a királyi alapítású beregszászi és az 1363-ban alapított técsői (Тячів, Ukrajna) 
pálos kolostor vonzáskörzetében feküdt, ami bizonyos udvari kisugárzást is sej-
tet, mindenekelőtt a tematika terén. A templom hajójának északi falán eredetileg 
Remete Szent Antal, Antiochiai Szent Margit, IX. (Szent) Lajos király, Szent 
Ilona és Szent György is szerepeltek. Mellettük egy angyal koronázta Szent Lász-
ló térdel a trónuson ülő, gyermekét állva tartó Mária előtt. A király mögött kal-
pagban apródja áll oldalnézetben egy hosszú nyelű bárddal. A kompozíció igen 
halovány minősége ez esetben nem csupán festőjének szakmai fogyatékosságai-
ról árulkodik, hanem egy igen hosszú út végállomását is jelzi, amelynek a legele-
jén elsőrangú mintaképek álltak: a Károly Róbert megkoronázását ábrázoló fres-
kó (1317, Szepeshely), valamint Újbánya (Nová Baňa, Szlovákia) pecsétnyomója 
és a már érintett Képes Krónika Szent László megkoronázását ábrázoló miniatúrá-
ja az „angyal hozta korona” motívumával.19 A falkép gyenge kvalitása ellenére 
világosan árulkodik az (elpusztult) udvari mintaképek hatásáról, de a királyi csa-
lád legfőbb patrónusainak tiszteletéről is.20 

előtte térdelő szenttel, kit angyal koronáz, és a szent mögött álló testőrrel, ki bárdot tart kezében. 
E szent vagy sz. István, vagy sz. László. Aláírás e kép alatt nincsen.” heNsZlMaNN Imre, A szath-
mári püspöki meg yének középkori épitészeti régiségei, Archaeologiai Közlemények, 4(1864), 145.

17 „A talajtól 5’22’-nyi magasságban négy ugyanazon vonalon álló, majdnem 7’-nyira emelkedő de 
a szélességben változó képet látunk. A diadalívhez legközelebb álló, hazánk dicső szentjét sz. 
László királyt ábrázolja; (…) [Trónuson ülő Madonna előtt] térdel összetett kezekkel, fiatal 
arczu, vörös haju, keskeny bajuszu, de tömör szakállu, szentfény által jellemzett férfi (…) Sárgás 
hosszú redőzetű köpenye egész alakját és lábait is födi; csak kezei alatt látható a kifelé fordított 
violaszínű bélés. Feje fölött egy öreges, aránytalan fejű, vörös hajú, kurta testű és széles recézett 
ujjú angyal lebeg, ki a liliomos szürke koronát az áldó Krisztus felé nyújtja. A térdelő király 
mögött áll bajusz, szakáll s minden arckifejezés nélkül apródja. Ennek is vörös hosszú haja van, 
süvegje sisakszerűen kerekded, hátul felhajtott szélű, elől vértezve van. A föveg minden szélét 
fehér gom bok ékesítik. Fehér kabátja redőzetes, térdeit alig éri. Mellén át balról jobbra sinor van 
átvezetve, derekát pedig kötélszerű őv szorítja, melyről két szijjacskán a markolatával kifelé 
hajló tőr lóg, mindkét kezével hosszúnyelű bárdot tart.” róMer Flóris, Régi falképek Mag yarorszá-
gon, Bp., Athe naeum–Eggenberger, 1874 (Monumenta Hungariae Archeologica, 3), 78.

18 iPolyi Arnold, Mag yar régészeti repertórium, Archaeologiai Közlemények, 2(1861), 313–314.
19 OSZK Kt., Fol. Lat. 404. 36v. Ikonográfiájáról: kerNy Terézia, Az ang yali koronázás motívuma 

Szent István ikonográfiájában, Ars Hungarica, 31(2003), 5–30.
20 Újabb irodalma: deschMaNN Alajos, Kárpátalja műemlékei, Bp., Tájak–Korok–Múzeumok 

Egyesület, 1990 (Tájak–Korok–Múzeumok Könyvtára, 2), 157–158; horváTh Zoltán György, 
kovács Sándor, Kárpátalja kincsei, Bp., Romanika, 2002 (A Szent Korona öröksége, 2), 108, 
115; láNgi József, Kárpátalja, falképfelmérés, Műemlékvédelmi Szemle, 13(2003)/2, 60–61.
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2. kép
Simone Martini: Falkép Madonnával Szent István királlyal és Szent Lászlóval (1316–1317)

Assisi, San Francesco, altemplom, Árpád-házi Szent Erzsébet-kápolna 
(Felvétel: Makky György, 1983)

3. kép
Idősebb Storno Ferenc akvarellvázlata a veleméri római katolikus templom 

Johannes Aquila és műhelye által 1378-ban festett falképeiről (1863),
Soproni Múzeum – Storno-ház. A Storno-család hagyatéka. Id. Storno Ferenc 

76. vázlatkönyve, ltsz.: S. 84.161.1. 11. lap (Felvétel: Soproni Múzeum)
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4. kép 
Ismeretlen festő: Szent László hódolata Szűz Mária előtt (1360–1370)

Feketeardó, Szűz Mária római katolikus plébániatemplom, hajó, északi fal. 
(Felvétel: Kerny Terézia, 2008)

5. kép
Schultz Ferenc másolata a fekete-
ardói Szent László-falképről (1863), 
MTA Könyvtára Kézirattára, K 
1219/37. (Felvétel: MTAKK)
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A XIV. századi hazai emlékanyagban egyelőre társtalan a Bogyay Tamás által 
szuplikációs képként meghatározott, alsólendvai Bánffy (I.) László (kimutat-
ható: 1383–1413) megrendelésére készült, mára már teljesen elpusztult torony-
helyi-bántornyai (Turnišče, Szlovénia) freskó, ahol a donátor védőszentje, azaz 
Szent László ajánlja Szűz Mária oltalmába az elhunyt apját, Bánffy Miklóst és 
családtagjait.21 

A korszak kétségtelenül egyik legrangosabb képzőművészi emléke a nagyvá-
radi (Oradea, Románia) Szent László-lovasszobor, amelyet 1389-ben állítottak föl 
a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt székesegyház előtt. Létrejöttében I. Lász-
ló kanonizációjának közelgő bicentenáriuma éppúgy közrejátszhatott, mint az 
1345-ös Lackfi András-féle győzelem emléke, amikor a váradi sírjából kiszálló 
szent király lóra pattant, s Szűz Mária segítségével megmentette a székely sereget. 
Márton és György kolozsvári szobrászok viaszvesztéses technikával öntött alko-
tásával Szent László ikonográfiája egy merőben új típussal gyarapodott. A Várad 
palládiumává vált aranyozott bronz lovas pontosan ugyanazt a hűbéri viszonyt 
fejezte ki, mint a lovaspecséteken szereplő főrangúak. Szűz Mária székesegyházá-
nak védelmezője, átvitt értelemben egyenesen az ő lovagja volt.

21 Bogyay Tamás, A bántornyai falképek donátorairól, Ars Hungarica, 13(1986), 147–157. Marosi 
Ernő elvetette a fogalom használatát: Marosi Ernő, Bog yay Tamás középkori koncepciója, előadás 
a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat és az MTA Művészettörténeti Kutatóinté-
zet által a Bogyay Tamás születésének századik évfordulója alkalmából rendezett emlékkonfe-
rencián, Bp., MNG, 2009. dec. 14. 

6. Újbánya (Nová Baňa, Szlovákia) legnagyobb ezüst pecsétnyomója (1345)
Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár, Cim. saec. I. V. 4.

http://www.nemzetimuzeum.hu/utils/Gallery.php?ItemID=55&PicNum=4 (2010. II. 22.)
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„Szíz Mária választott vitéze”

A Szűz Mária előtt hódoló vagy az ő társaságában látható Szent László-kompo-
zíciók Hunyadi Mátyás uralkodásától kezdve szaporodtak el látványosan.22 Nép-
szerűvé válásukban két eszme játszotta a főszerepet. Az egyik a bázeli zsinat 
(1431–1449) óta ismét előtérbe került Szeplőtelen Fogantatás-tana és az ezt jelké-
pező Napba öltözött Asszony (Mulier amicta sole) egyre erősödő kultusza volt, 
mely egyúttal a török elleni harcot is szimbolizálta.23 A másik – az előzőtől nem 
függetlenül – a Magyarok Nagyasszonyának (Patrona Hungariae)  négy évszáza-
da virágzó tisztelete volt. 

A leghatékonyabban Mátyás rendkívül nagy mennyiségben vert aranyforintjai 
közvetítették e két gondolatot. Legkorábbi pénzeinek előlapján még a négy részre 
osztott címerpajzs látható (apostoli kettős kereszt, pólyás magyar címer, a Hunya-
diak gyűrűs hollója és besztercei grófi oroszlánja), amelyet az 1467-es pénzügyi 
reformtól kezdve a Madonna fél alakja cserélt föl. Ebben a politikai pragmatiz-
must sem nélkülöző választásban a Szent István által a Szűz Máriának fölajánlott 
Magyar Királyságot immár nem egy heraldikai elem szimbolizálta, hanem egy 
sokkal közérthetőbb jelkép: a holdsarlós Immaculatával kontaminált Magyarok 
Nagyasszonya. Szent László pedig, aki 1358-tól folyamatosan ott állt a magyar 
aranyforintok hátlapjain, s aki megismételte a Szent István-i aktust, egyértelműen 
Mária és országának a leghívebb védelmezőjeként volt értendő.24 

Az ily módon elválaszthatatlanul összekapcsolt két eszme megjelent a prédi-
kációkban és a költészetben is. Legszemléletesebben a magyar és latin nyelven is 
fennmaradt, XV. század végi Szent László-énekben fogalmazódott meg. Itt olvas-

22 A témáról részletesen: Marosi Ernő, Szent László mint nemzeti szent = Uő, Kép és hasonmás: Mű-
vészet és valóság a 14–15. századi Mag yarországon, szerk. MésZáros F. István, Bp., Akadémiai, 1995 
(Művészettörténeti Füzetek, 23), 82–85. Továbbá: kerNy Terézia, Szent László és a mag yar 
szentek tisztelete Hunyadi Mátyás udvarában: Személyes devóció, állami és uralkodói reprezentáció = Hu-
nyadi Mátyás, a király: Hag yomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490: Kiállítási katalógus, 
szerk. FarBaky Péter, sPekNer Enikő, sZeNde Katalin, végh András, Bp., Budapesti Törté-
neti Múzeum, 2008, 397–400.

23 A Jelenések Könyvében (12,1–2) olvasható látomás elnevezése történetileg kialakult név hiá-
nyában Bálint Sándortól származik. BáliNT Sándor, A Napbaöltözött Asszony = Uő, Sacra 
Hungaria: Tanulmányok a mag yar vallásos népélet köréből, Kassa, Veritas, é. n. [1944], 20. 

24 1458–1463: CNH II. 205; 1458–1470: CNH II. 204a; 1458–1470: CNH II. 206; 1471–1481: CNH 
II. 209a; 1471–1481: CNH II. 209c; 1482–1488: CNH II. 208; 1482–1488: CNH II. 210; 1489–
1490: CNH II. 208f. Áttekintő tárgyalása: Karl schulTZ, Das Münzwesen in Ungarn unter Matthias 
Corvinus = Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458–1541 (Schloß Schal laburg), Schiftleitung 
Tibor klaNicZay, Gyöngyi Török, Gottfried sTaNgler, hrsg. Gottfried sTaNgler, Móricz 
csáky, Richard Perger, Anton JüNger, Wien, Niederösterreichischen Landesmuseum, 1982 
(Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, N. F., 118), 217–219; kuBiNyi András, 
Mátyás király tisztelete a „Patrona Hungariae” iránt = Uő, Főpapok, eg yházi intézmények és vallásosság a 
középkori Mag yarországon, a kötetet gond. ZoMBori István, Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklo-
pédia Munkaközösség, 1999 (METEM Könyvek, 22), 225–340.
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ható először letisztult formában, hogy László „zyz marianak valaztoth withezé”,25 
illetve a 13. versszakban, hogy hozzá köthető a második országfelajánlás:

Merth walaztha az zyz maria   Te elegit virgo Maria,
megdychoythe ſok yo ayandekkal  praedotavit gratiarum donis,
hogh te oryzned ees oltalmaznad  ut custodires et gubernares
neky ayanlad yo magyarorſagoth. legatum sibi Hunnicum regnum.26

A kutatás Guti Ország László mecenatúrájával hozza kapcsolatba azt a két, 1490 
körüli szárnyasoltár-képet, amely egyes feltételezések szerint a besztercebányai 
(Banská Bystrica, Szlovákia) Árpád-házi Szent Erzsébet-templom Szent Borbála-
oltárához tartozott, utóbb a Szepes vármegyei Vitfalvára (Vítkovce, Szlovákia) 
került.27 Az erősen roncsolt két táblán a három magyar királyszent és Szent Sebes-
tyén áll. Szent István király és Szent László ábrázolása tradicionális.28 Ikonográfi-
ájukat különlegessé a fölöttük felhőben megjelenő Szűz Mária teszi, aki több 
aktuális eszmére utal egyidejűleg. Egyszerre jelképezi a Magyar Királyságot a 
Patrona Hungariae oltalmába helyező Szent Istvánhoz és Lászlóhoz fűződő ha-
gyományokat, továbbá a ferences obszervancia által a Szeplőtelen Fogantatás el-
ismertetéséért, illetőleg a Szűz Mária-tisztelet újjászületéséért propagált Imma cu-
lata-kultuszt.29 Az eredetileg Caius Julius Caesar Augustusnak és a tiburi Sibyllának 
megjelenő Istenanya, az Aracoeli-látomás jelenete ezeken a képeken új szereplők-
kel cserélődött ki. A vízió közismert volt a Legenda Aureából,30 s a képzőművészet-
ben is rohamosan terjedt a XIV. század közepétől.31 A téma fénykora azonban a 
XV. század második fele volt. Népszerűségéhez a nagy mennyiségben nyomtatott 
fametszetek is hozzájárultak. A két táblakép kompozíciójának előképe is aligha-
nem a sokszorosított grafikák között keresendő. 

25 ReLKović Néda, Patrona Hungariae, Katholikus Szemle, 35(1921), 268; kerNy Terézia, „Szíz Mári-
ának választott vitéze” (Eg y barokk kori Szent László-ábrázolásról), Ars Hungarica, 25(1997), 255–268.

26 A latin változat a Gyöng yösi-kódexben (MTAK Kézirattár, K. 39, 308.), a magyar a Peer-kódexben 
(OSZK Kézirattár, Duod. Hung. 27, 1–4) maradt fenn. kerNy, Szent László és a mag yar szen-
tek…, i. m., 254; Tüskés Gábor, kNaPP Éva, Mag yarország – Mária országa: Eg y történelmi toposz 
a 16–18. századi eg yházi irodalomban, ItK, 104(2000), 583.

27 NéMeThy Lajos, A vitkóczi templomról, Archaeologiai Értesítő, ú. f., 20(1910), 59–61.
28 Anton C. glaTZ, Gotické umenie zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine, Martin, Národ-

né múzeum, 1983, 53.
29 Ernő Marosi, Der Heilige Ladislaus als ungarischer Nationalheiliger: Bemerkungen zu seiner Ikonographie 

im 14–15. Jh., Acta Historiae Artium, 33(1987–1988), 247; Uő, Nemzeti elemek a régi mag yar mű-
vészetben: a középkor, Ars Hungarica, 18(1990), 182.

30 az Ara Coeli legendája már a XIV. század közepi Königsbergi Töredék szalagjain is olvasható. 
BenKő Loránd, Az Árpád-kor mag yar nyelvű szövegemlékei, Bp., Akadémiai, 1980, 57–60.

31 A csehországi ábrázolásokról: Karol sTeJskal, Sibyli v písemnictví a malířství českého středověku, 
Umění, 49(2001), 107–123.
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7. kép 
Károly Róbert koronázása – Myskovszky Viktor akvarellmásolata a szepeshelyi (Spišská 

Kapitula, Szlovákia), 1317 körül készült freskóról 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tervtára (Felvétel: KÖH Tervtára)

8. kép
A vitfalvai Szent Vid-plébánia-
templom egykori Szűz Mária 
titulusú oltárának szárnyképei Szent 
László és Szent István király 
alakjával (1490 körül), hársfa, olaj
Turócszentmárton (Martin, 
Szlo vá kia), Slovenské národné 
múzeum, ltsz.: 2284. (Felvétel: 
Makky György)
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II. Ulászló uralkodása alatt (1490–1516) a Szent László-tisztelet másodvirágzását 
élte. Egyik figyelemre méltó emléke a közelmúltban feltárt berethalmi (Biertan, 
Románia) erődtemplom úgynevezett Katolikus-tornyának külső északi falán lát-
ható töredékes falkép. A közvetlenül Ulászló megkoronázása után festett, egykor 
jól olvasható felirattal és évszámmal is ellátott freskó megrendelésének körülmé-
nyeiről semmit sem tudunk.32 Alighanem a szászok privilegizált jogállásából faka-
dó memoriális emlék lehet.33 Lepusztultsága ellenére megállapítható, hogy egy 
konzervatív, lényegében egy XIV. századra visszavezethető intercessziós típusú 
kompozíció alapján készülhetett. A Magyar Királyság legfontosabb közjogi aktu-
sára, II. Ulászló törvényes megkoronázására utal a Salve Regina Coelis – Patrona 
Hungariae és a saját védőszent tevékeny közreműködésével.34 Egyszerre idézi föl 
az obszerváns Temesvári Pelbárt sorait – nevezetesen a Boldogságos Szűz Mária 
közbenjárását László királlyá koronázása érdekében: „Cumque nutu divino, et ut 
fertus, Beata Virgine Maria quasi in visione apud filium pro ipso intercedente, in 
regem Hungariae coronatus foret”35 –, illetve Ulászlónak a székesfehérvári koro-
názási ordón elmondott állítólagos szavait: 

Vos omnes de Wladislao bene sperare iubemus et patria semper numina exorare 
ut, quem vobis regem iudicio vestro approbatum dederunt, eidem quoque in 
vestrarum rerum moderatione cum celestis clementie dexteritate semper adsint et 
ceptis omnibus domi et militie iuxta faveant adsitque imprimis huiusce patrona 
regni divina genitrix sub cuius tutela omnem reipublicae interitum avertemus.36

32 A nagyszebeni Landesconsistorium levéltárába került berethalmi Rechnungsbücherben a legko-
rábbi adat 1510-ből származik (Germán Kinga szíves szóbeli közlése, 2002). Újabb irodalma: 
Dana JeNei, Biertan, Picturile capelei din „turnul catolicilor” = Középkori eg yházi építészet Erdélyben, 
coord. Danela Marcu-isTraTe, Adrian Andrei rusu, szőcs Péter Levente, Satu Mare, Editura 
Muzeului Sătmărean, 2004, III, 269–280, Fig. 1; Dana JeNei, Gothic Mural Painting in Transylvania, 
Bucuresţi, Noi Media Print, 2007, 113–115; kerNy Terézia, Mag yar szent királyok kompozíciói a 
templomok külső falain = Omnis creatura significans: Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára – 
Essays in Honor of Mária Prokopp, szerk. Tüskés Anna, Bp., CentrArt, 2009, 184.

33 A műfaj alapvető összefoglalása: Otto Gerhard oexle, Memoria und Memoriabild = Memoria: 
Die geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, hrsg. von Karl schMid, Joachim 
Wollasch, München, Wilhelm Fink, 1984 (Münstersche Mittelalter Schriften, 48), 384–440. 

34 a Szűz Mária megkoronázása-jelenetek eszmei hátteréről: Philippe verdier, Le couronnement de la 
Viegre: Les origines et les premiers diveloppements d’ un théme iconographique, Montreal–Paris, Vrin, 
1980; Ursula NilgeN, Maria Regina – Ein politischer Kultbbildtypus? Römisches Jahrbuch für 
Kunstgeschichte, 19(1981), 1–33.

35 Közölve: sZelesTei Nagy László, A Szent László-legenda szöveghag yományozódásáról (Ismeretlen legen-
daváltozat), MKsz, 101(1984), 202.

36 Antonio BoNFiNi, Rerum Ungaricarum decades quattuor cum dimidia, decas IV, liber 10. Kritikai 
kiadása: Antonius de BoNFiNis, Rerum Ungaricarum decades, edid. Ivan Fogel, Béla iváNyi, La-
dis laus JuhásZ, Bp., Egyetemi nyomda, 1941 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque 
Aevorum, Saeculum, 15), IV, 201. Említve: ReLKović, i. m., 272.
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Intercessziós típusba tartozik Bernhard Strigel (1461 k. – 1528) táblaképe is: Szent 
László a Napbaöltözött Asszony oltalmába ajánlja II. Ulászlót és g yermekeit.37 Datálását 

37 Hársfa, olaj. 43 × 30,8 cm, Bp., Szépművészeti Múzeum, Régi Képtár, ltsz.: 7502. Fontosabb 
irodalma: BarTos György, II. Ulászló mag yar és cseh király ikonográfiája, szakdolgozat, 1988, 40–40/c. 
Kat. 20, ELTE Művészettörténeti Intézet Könyvtára, ltsz.: 584; urBach Zsuzsa, Adalékok Miksa 
császár portré-ikonográfiájához, Művészettörténeti Értesítő, 43(1994), 19–25; u[rBach] Zs[uzsa], Ex-
voto du roi Vlasdislas II. = Hungaria Regia (1000–1800): Fastes et défis: Catalogue of a Hungarian exhibition 
in Bruxelles, Turnhout, 1999, 141, Kat. 67; galavics Géza, A Habsburgok mint mag yar királyok és a 
képzőművészeti reprezentáció = Császár és király 1526–1918: Történelmi utazás; Ausztria és Mag yarország: 
Kiállítás az Osztrák Nemzeti Könyvtár dísztermében, 2001. március 8. – május 1., Katalógus, szerk. FaZe-
kas István, uJváry Gábor, Bp.–Wien, Collegium Hungaricum, 2001, 10; Ivan geráT, Das Epitaph 
des jagiellonischen Diplomaten in Preßburg: Jagiellonische Bildproduktion und Marienverehung = Die Jagiellonen: 
Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, hrsg. von Dietmar PoPP, Robert 
suckale, Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, 2002 (Wissenschaftliche Beibände zum 

9. kép
Bernhard Strigel: Szent László a Napba öltözött Asszony oltalmába ajánlja Jagelló (II.) Ulászlót 

és g yermekeit (1515?), hársfa, olaj, Szépművészeti Múzeum, Régi Képtár, ltsz.: 7502. 
(Reprodukció: Makky György)
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illetően megoszlanak a vélemények. A korábban 1511–1512 közé keltezett kép 
készítési idejének pontosítása az elmúlt két évtized alatt, különösen pedig restau-
rálását követően, tovább finomodott. Az 1990-es években az 1515-ös esztendő 
vetődött fel egy konkrét nemzetközi politikai esemény kapcsán.38 

Ezen a helyen kell megemlékezni II. Ulászló 1500-tól vert tallérairól (guldiner) 
is. Hátoldalukon stilizált liliomos keretelésű mezőben Szent László vágtat lovon. 
Fölötte a holdsarlóból kiemelkedő Napbaöltözött Asszony mellképe látható. 
Nem ki fejezetten adorációs típus, de bizonyos szempontból mégis oda sorolha-
tó. Ikono grá fiája a XVIII. századtól számos újabb variáns (győzelemért való 
fohászkodás, a csodás jelenés nyomán tett templomalapítási fogadalom) kialaku-
lásához vezetett.39

A tallérok kompozícióját követte némi módosítással az a metsző, aki 1509-
ben Paulus Crosnensis Ruthenus Paneg yricum ad diuum Ladislaus… című, Perényi 
Gábornak ajánlott költeménye címlapját illusztrálta. A fametszeten egyetlen je-
lenetbe sűrítve látható Szent László lovas alakja, a Napbaöltözött Asszony, az 
angyali koronázás, valamint a donátor címere, amelyek a panegyricus tartalmát 
illusztrálták.40 

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 21), 159.; Z[suzsa] u[rBach], Votivbild König 
Wladislaus II. von Böhmen und Ungarn mit seinen Kindern = Kaiser Ferdinand I. 1503–1564: Das Werden 
der Habsburgmonarchie; Ausstellungskatalog, hrsg. von Wilfried seiPel, Wien, Kunsthistorisches 
Museum, 2003, 83, 333–334, Kat. II. 14; [Zsuzsa urBach], Strigel, Bernhard: Saint Ladislaus of Hun-
gary Interceding with the Virgin for Wladislav II. King of Hungary and his Children = Éva BenKő, Klára 
garas, Zsuzsa urBach, Museum of Fine Arts Budapest: Old Masters Gallery; Summary Catalogue, Volume 
3. German, Austrian, Bohemian and British Paintings, ed. by Ildikó eMBer, Imre Takács, Bp., Museum 
of Fine Arts, 2003, 128; kerNy Terézia, Adorációs kép, dedikációs kép, fogadalmi kép. Kísérlet eg y közép-
kori ikonográfiai csoport szétválasztására = Kép, képmás, kultusz, szerk. BarNa Gábor, Szeged, Devotio 
Hungaria Alapítvány, 2006 (Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár, 16), 22–32.

38 Az 1515. évi bécsi kongresszuson megkötött, a Magyar Királyság megszerzésére irányuló 
Habsburg–Jagelló házassági szerződés okán. urBach, Adalékok Miksa császár…, i. m., 19–25. 

39 1500., 1501: CNH II. 267a, b; 1504: CNH II. 268, átmérő: 42 mm.
40 Crosnensist Pawel z Krosna néven ismerték a lengyelek. Thurzó Szaniszló prépost barátsá-

gát és Thurzó Zsigmond püspök barátságát élvezte Váradon. Alighanem ezzel magyarázha-
tó, hogy a költemény párdarabja a Lengyel Királyság védőszentjéről, Szent Szaniszlóról szól, 
s ily módon a földrajzi és politikai szempontból összetartozó két országot patrónusaik révén 
is összekapcsolta. Crosnensis irodalmi működésére és Perényi Gáborhoz fűződő kapcsola-
tára nézve: WaldaPFel József, A krakkói eg yetem s a mag yar és leng yel szellemi élet kapcsolatai a 
renaissance korában, EPhK, 49(1946), 37; geréZdi Rabán, Eg y költői hírnév története: A Janus-
hag yomány sorsa a Jagelló-korban, ItK, 66(1962), 52–53; JuhásZ László, Paulus Crosnensis Ruthenus 
költeményeinek szövegkritikájáról, Filológiai Közlöny, 13(1967), 155–175; TóTh István, Szent 
László király emléke költészetünkben, Vigilia, 57(1992), 357; Uő, Phoebius forrása: A váradi latin 
nyelvű humanista költészet antológiája, szerk. FáBiáN Imre, Nagyvárad, Fábián–Mérai, 1996, 
130–132; Uő, Szent László király emléke költészetünkben = Uő, Értékek és mértékek: Tanulmányok, 
eszmék az irodalom területéről, szerk. FáBiáN Imre, Nagyvárad, Fábián–Mérai, 1998, 63–64.
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10. kép
II. ( Jagelló) Ulászló tallérjai (1500–1504); Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár. 

Vö. http://jam.nyirbone.hu/konyvtar/web-konyv/nuiz-konf/ko-img/Image36.gif

11. kép 
Szent László lovas alakja Paulus 
Crosnensis Ruthenus Poetaeque qua-
sua uissimi Panegirici ad diuu Ladislaum 
Pannoniae Regem victorissimu (Wienae, 
1509) c. művének címlapjáról; fa-
metszet; OSZK, Régi Nyomtatvá-
nyok Tára, Antiqua. 3056. 
(Felvétel: OSZK)
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A grafika nagyon tudatos koncepcióról tanúskodik, árulkodva Perényi Gábor po-
litikai elkötelezettségéről. (Perényi a Hunyadi Mátyás halálát követő trónutódlási 
harcokban Ulászlót támogatta, ennek köszönhetően később igen jelentős hivatali 
karriert futott be: fontos diplomáciai tárgyalások résztvevője lett, 1504-től főka-
marás, majd 1512 körül Ugocsa és Máramaros vármegyék főispánja.41) Különösen 
az angyali koronázás motívuma érdemel figyelmet, mely több mint egy évszázad 
után először ezen a metszeten bukkant fel ismét. A közvetett összefüggés egyelőre 
nem bizonyítható, de fontos, hogy a téma egy, már elemzett, korai variánsa is ép-
pen erről a vidékről származott (Feketeardó). A metszet főleg abból a szempontból 
jelentős, hogy közvetlen összekötő láncszemet alkotott az udvarban meghonosí-
tott, majd a nyomában született Szent László-ábrázolások között.

Szent László felajánlja rózsafüzéres kardját Szűz Máriának

a Szent László hódolata vag y imája Szűz Mária előtt-kompozíciók virágkora a barokk 
évszázadaira esett. A téma szinte minden műfajban megjelent. Megkülönböztetett 
hely illeti meg a jezsuita Tarnoczi István terjedelmes latin elogiumokból fölépülő 
Szent László-életrajzát (1683), amelyet egy frissen magyar báróságot kapott 
indigenának, a föltehetően olasz származású Joanelli Sylvester felső-magyarorszá-
gi nemesnek ajánlott.42 A kötet óriási hatást gyakorolt a Szent László-irodalomra 
és -ikonográfiára.43 Minden elogiumhoz egy-egy, változó színvonalú rézmetszet 
kapcsolódik. Az egyes jeleneteknek nincs sem középkori, sem reneszánsz előzmé-
nye: valamennyi teljesen új, eredeti ikonográfiai lelemény. Közülük számos grafi-
kán látható Szent László fohászkodása Szűz Mária szobra vagy oltára előtt. 

A korszak Szent László-ikonográfiájában az egyik legelterjedtebb típus a Szűz 
Máriának rózsafüzéres kardját felajánló király kompozíciója lett. Elsőként 1692-
ben, az ugyancsak jezsuita Hevenesi Gábor Ungariae Sanctitatis indicia… című, a 
Regnum Marianum eszmekörébe ágyazott kötetében jelent meg, a Szent István le-
gendáját illusztráló koronafelajánlás-rézmetszet pendantjaként. Hevenesi műve 
már első kiadását követően óriási sikert aratott, s népszerűsége nem csökkent a 
következő évszázadban sem. Számos kiadást ért meg, magyarul is megjelent. Az 

41 Nagy Iván, Mag yarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal: P–R, Pest, Friebeisz Ist-
ván, 1862, 235.

42 Az újsütetű báró azzal érdemelhette ki a szerző bizalmát, hogy templomokat építtetett, illetve 
restauráltatott a Szepességben.

43 Rex Admirabilis sive Vita S. Ladislai regis Hungariae Historico-Politica, ad Christianam Eruditionem 
Elogijs Theo-Politicis illustrata, Authore R. P. Stephanus TarNocZi e Societate Jesu, Viennae, 
1683 (RMK III. 3098). A Szent László-kötetről röviden: kerNy Terézia, Tarnóczi István Szent 
László-életrajza = Történelem – kép: Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Mag yarországon, szerk. 
Mikó Árpád, siNkó Katalin, Bp., MNG, 2000 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 
2000/3), 335–336, Kat. V–27. 
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egyházi irodalom szerzői még a XVIII. 
század közepén is gyakorta fölhasznál-
ták, illetve vették alapul tömör szövege-
it és illusztrációit. Szent László grafikája 
a barokk kor ikonográfiájának egyik 
legfontosabb prototípusává vált, majd 
innen indult hódító útjára a hazai kép-
zőművészetben. Sikeréhez hozzájárult, 
hogy időszerű mondanivalója volt, ak-
tuális időpontban jelent meg, de megje-
lenésének konkrét oka mind ez idáig is-
meretlen. Föltételezhetően volt némi 
középkori előzménye, de valószínűbb, 
hogy valamilyen aktuálpolitikai ese-
mény vagy a kortárs egyházi irodalom 
inspirálta. Bár a rózsafüzér dominiká-
nus attribútum volt, valójában a jezsui-
ták népszerűsítették a XVII. századtól, 
majd más rendek (bencések, ciszterciek) 
által megrendelt alkotásokon is meg-
jelent, számtalan változatban. Az új att-
ribútum néha csupán jelzésszerű (Sükösd, 
római katolikus plébániatemplom egy-
kori főoltárképe), máskor viszont ki-
hangsúlyozottan szerepelt a bárd és a 
kettőskeresztes pajzs mellett (Bölcske, 
római katolikus plébániatemplom, füg-
gőkép). A különböző variánsok megje-
lenését általában egy-egy közismert, 
népszerű, kvalitásos alkotás (főoltárkép 
stb.) határozta meg.44

44 A témáról összefoglalóan: kerNy, „Szíz Máriának választott vitéze”…, i. m., Uő, „S. Ladislaus 
Rex Ungariae rosario ensi ob voluto pugnare” (A fölajánlás téma és a rózsafüzér attribútum Szent László 
barokk ikonográfiájában) = A domonkos rend Mag yarországon: A Piliscsabán 2003. október 27–28-án 
megtartott tudományos konferencia tanulmányai, szerk. illés Pál Attila, Zágorhidi cZigáNy Balázs, 
Piliscsaba–Bp.–Vasvár, PPKE BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék et al., 2007 (Mű-
velődéstörténeti műhely, Rendtörténeti konferenciák, 3), 331–352. 

12. kép
Ismeretlen metsző: Szent László fohásza 

Szűz Mária oltára előtt a váradi székeseg yházban, 
(TarNocZi, Rex Admirabilis…, V iennae, 

1683), rézmetszet (RMK III. 3098) 
(Repr.: Makky György)
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13–14. kép 
Johann Schott: Szent István király koronafelajánlása – Szent László felajánlja rózsafüzéres 

kardját Szűz Máriának (heveNesi, Ungariae Sanctitatis indicia…, Tyrnaviae, 1692) 
Rézmetszetek (Felvétel: Makky György)

A mag yar koronázási jelvények felajánlása (ország felajánlás)

Arra is sok példa akad a felajánláskompozíciókon, hogy teljesen elmarad a rózsa-
füzéres kard. Helyette a hagyományos uralkodói inszigniák szerepelnek. Ezeken 
az alkotásokon Szent László ikonográfiája, némi viseletbeli különbséggel, telje-
sen kontaminálódott Szent István királyéval. Ez nem volt egyedülálló jelenség 
ekkortájt, más típusoknál is gyakorta előfordult. Erre példa a forrói (ma Bor-
sod-Abaúj-Zemplén m.) római katolikus plébániatemplom bejáratától balra lát-
ható nagyméretű függőkép;45 a sátoraljaújhelyi, eredetileg Szent Egyednek 
szentelt pálos (majd piarista), jelenleg Nagyboldogasszony-plébániatemplom if-

45 A forróihoz hasonló közös ország- (korona)felajánlás máshol is megjelent. Az ipolyvecei 
(Nógrád megye) római katolikus templom XIX. század elejéről származó oltárképén Szent 
István király mellett megjelenik Szent Imre, Szent László, Árpád-házi Szent Erzsébet és Hu-
nyadi János. A nógrádi (Nógrád megye) római katolikus templom hasonló témájú oltárképén 
pedig Szent István királynak Szent Imre, Szent László, Árpád-házi Szent Erzsébet és Boldog 
Salamon asszisztál. A témához alapvető: sZilárdFy Zoltán, Szent István király fölajánlásának 
attribútumai, Művészettörténeti Értesítő, 48(1999), 71–86.
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jabb Strecius János lőcsei mester műhelyéből származó főoltárának (1716–1736) 
XVIII. század végi szobra, illetve a sümegi Mária, a betegek orvosa-kegytemplom 
Acsády Ádám Péter veszprémi püspök megbízásából, Franz Richer által (1743) 
készített főoltárának ugyancsak néhány évtizeddel később elhelyezett szobor.

Egy másik változatot Andreas Zallinger (1738–1805), Franz Anton 
Maulbertsch (1724–1796) berlini segédjének és tanítványának a pozsonyi prí-
mási palota Szent László-kápolnájába készített vázlata képviseli.46 Föltehetőleg 
Gussner Mátyás (1763-as szentgotthárdi főoltárképének Szent István-alakját 
alapul vevő) Szent László megdicsőülése című olajfestményén az égben trónoló Ma-
gyarok Nagyasszonyát a szent mögött balra fölbukkanó angyal kezében tartott 

46 MNG, Régi Magyar Gyűjtemény, ltsz.: 74.30 M, 62, 7 × 43,3 cm, közölve: J[ávor] A[nna], Szent 
László király apotheózisa = Történelem – kép…, i. m., 339–340, Kat. V–34.

15. kép
Kracker János Lukács: 

Szent László hódolata Szűz Mária előtt 
oltárkép (1773); olaj, vászon, 
Eger, székesegyház (Felvétel: 

Makky György)

16. kép
Ismeretlen festő: A mag yar királyszentek 

hódolata a Szentháromság és Szűz Mária előtt 
(XIX. század legeleje); olaj, vászon 

Forró, római katolikus plébániatemplom
(Felvétel: Makky György)
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hatalmas máriás zászló helyettesíti, míg a tőle jobbra lebegő angyalok egy pár-
nán hozzák a koronázási jelvényeket, illetve rövid nyelű bárdját. Valamennyi 
jelvénye csupán szcenikai kellék, s látványosan fölvonultatják a szent középkori 
és barokk attribútumait. 

A kontamináció különleges esete egy selyemre festett kép a kalocsai Főszékes-
egyházi Kincstárban. Voltaképpen nem más, mint egy ismeretlen grafikus negy-
ven évvel korábbi Szent István koronafelajánlását ábrázoló rézmetszetű címlapelőzé-
kének47 némileg redukált, „rokokósított” másolata. A magyar szentek képmásai 
elmaradtak, Nagyszombat címerének helyére Patachich Ádám kalocsai érsek cí-
merpajzsa, a város látképe helyére pedig egy Szent László Szűz Mária-tiszteletére 
utaló disztichonos-kronosztichonos felirat került.48 A Szent László-tiszteletéről 
közismert Patachich korábban váradi püspök volt. Püspöksége alatt diplomáciai 
erőfeszítésekkel hosszú pereskedések után sikerült elérnie, hogy a győri káptalan 
hajlandó volt Szent László koponyarereklyéjéből egy particularét átengedni egy-
kori őrzési helyének. Az értékes relikvia számára – helyreállítandó a város, a 
„magyar Compostella” hajdani fényét – nyilvános tiszteletért folyamodott.49 
Alighanem ezek a tényezők magyarázzák egyik disztichonos versének (De S. 
Ladislao Rege Hungariae) keletkezését is, amelyben a legnagyobb királynak nevez-
te Várad védőszentjét.50 A László-kultuszt Kalocsán is képviselte; ennek egyik 
kézzelfogható tanújele az általa megrendelt selyemfestmény. Szent István átala-
kítása Szent Lászlóvá nem pusztán kényelmi szempontok vagy az egyéni inven-
ció hiánya miatt történt, hanem a kortársak számára is egyértelmű aktuális je-
lentése volt. A kétsoros felirat által kiadott 1783-as évszám ugyanis egy kerek 
évfordulóra utalt szimbolikus módon: I. István 1083-ban, éppen I. László által 
kezdeményezett és részvételével lezajlott székesfehérvári szentté avatására.

A koronázási klenódiumok erőteljes hangsúlyozása nem magyarázható 
pusztán egy népszerű típus ismételgetésével. Megjelenésük, akár Szent István, 
akár Szent László ábrázolásain, mindig időszerű vonatkozásokkal bírt. Több-

47 Papír, rézmetszet. Tévesen Székesfehérvár látképével azonosítva: kovács Péter, sZeléNyi 
Károly, A barokk Székesfehérvárott, Bp.–Veszprém, Magyar Képek – Szelényi Ház, 1993, 19; 
Korrekciója és Sebastian Langernek attribuálása: sZilárdFy Zoltán, Kovács Péter – Szelényi Ká-
roly: A barokk Székesfehérvárott (Könyvismertetés), Ars Hungarica, 24(1996) 236, 103. kép. A grafi-
káról újabban, már ismeretlen grafikusnak tulajdonítva: sZilárdFy Zoltán, Sajátos típusok a 
mag yar szentek barokk kori ikonográfiájában = Mag yar szentek tisztelete és ereklyéi: Katalógus, szerk. 
cséFalvay Pál, koNTsek Ildikó, Esztergom, Keresztény Múzeum, 2000, 64, 11. kép. 

48 „B. LaDIsLaVs I. ReX HVngarIae, / InsIgnIs BV marIae CVLtor.”
49 A kérvény szövege kiadva: PodhradcZky József, Szent László király tetemeinek historiája, Buda, 

1836, II, 73–74.
50 Az autográf vers az alábbi köteten található: PaTaTich Adami Carmina, quibus Sancti singulis anni 

diebus celebrantur. Jelzete: Kalocsa, Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények – Főszékesegyházi 
Könyvtár, Ms 166, 47v. Pontatlan könyvészeti adatokkal: sZöréNyi László: Latin nyelvű Árká-
dia a tizennyolcadik századi Mag yarországon = Uő, Studia Hungarolatina: Tanulmányok a régi latin és 
neolatin irodalomról, Bp., Kortárs, 1999, 128–129.
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nyire ugyanis a király  koronázásokkal egy időben, esetleg néhány évvel később 
bukkantak föl, továbbá a Szent Korona őrzési helye, illetve visszahozatala mi-
att váltak lényeges közjogi probléma tárgyává. Rejtett politikai tartalmat hor-
doztak, akárcsak a vízfakasztás ikonográfiájában a háttérben látható csatajele-
netek.51

51 Idevonatkozóan: kerNy Terézia, Szent László lovas ábrázolásai, Ars Hungarica, 
21(1993), 44; Uő, Szent László víz fakasztása a 16–18. századi mag yarországi képzőművészet-
ben = Démo nok, látók, szentek: Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben, szerk. 
Pócs Éva, Bp., Balassi, 2008 (Tanulmányok a transzcendensről, 6), 555–576. 

17. kép
Ismeretlen festő: Szent László ország felajánlása 

(1770 körül), selyemre festett akvarell
Kalocsai Érseki Kincstár 
(Felvétel: Makky György)

18. kép
Ismeretlen rézmetsző: Szent István király 
koronafelajánlása Nag yszombat látképével 

(1743), rézmetszet, címlapelőzék,
Székesfehérvári Egyházmegyei 
Múzeum, Szilárdfy-gyűjtemény
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Városfelajánlás, g yőzelemért fohászkodás

A gyöngyöspatai Mária születése-templom egykori függőképe nem önálló Szent 
László-ábrázolás, helytörténeti vonatkozásai miatt azonban mégis érdemes rá kitér-
ni. Négy másikkal együtt Büky József egri kanonok rendelte meg a templom számá-
ra a XIX. század elején. A késő barokk olajfestményen az angyalok által tartott 
szentkoronás országcímerrel díszített talapzaton elrendezett koronázási jelvényeket 
Szent István, Szent Imre és Szent László nem külön-külön, hanem együttesen 
ajánlják föl a fölöttük felhőben megjelenő Szűz Máriának. A háttérben Gyöngyöspata 
vára és az 1811-ben még álló Szent Péter-kápolna látható a körülötte elterülő teme-
tővel, míg alatta egy Szűz Mária segítségével a magyarok győzelmével végződő tö-
rökellenes csata zajlik. Felirata: „VESSE REMÉNYSÉGÉT BÁR MÁS VÁRAS-
BA, PAISBA OH SZENT 
SZŰZ MA GYA ROK VÁRA 
PAISA TE VAGY.”52 Kompozí-
ciója lénye gé ben az 1763-ban ké-
szült szent gotthárdi, valamint a 
forrói függőkép redukált válto-
zata, közvetlen előképe azonban 
alighanem egy 1760 körüli grafi-
kában, Franz Schaur három ma-
gyar királyt ábrázoló rézmet sze-
té ben keresendő.53

52 Eger, Szeminárium, emeleti folyosó. Olaj, vászon. Közölve: [voiT Pál], Papi szeminárium = 
Heves meg ye műemlékei, szerk. dercséNyi Dezső, voiT Pál, Bp., Akadémiai, 1972 (Magyarország 
Műemléki Topográfiája, 8), II, 202, 303. kép; Uő, Gyöng yöspata = Heves meg ye műemlékei, 1972 
(Magyarország Műemléki Topográfiája, 9), III, 213, 228. Az utóbbi kötetben közölt 1746-os 
canonica visitatio szerint a templomban állt egy önálló Szent László-oltár is („altare S. 
Ladislai”), amely talán szintén egy felajánlásjelenetet ábrázolt.

53 Lángi József gyűjteményéből képe közölve: sZilárdFy Zoltán, Ikonográfia – kultusztörténet: Ké-
pes tanulmányok, szerk. Borus Judit, Bp., Balassi, 2003, 368, CC. tábla, 393. kép.

19. kép
Ismeretlen festő: A mag yar szent ki-
rályok ország felajánlása Gyöng yöspata 
várával (XIX. század eleje), olaj, vá-
szon, Eger, Szeminárium (Felvétel: 
Makky György)
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Némileg hasonló témájú al-
kotás látható a Tallher József 
udvari építész tervezte szek-
szárdi Urunk Mennybemenetele 
(belvárosi) római katolikus 
templom Szent László-mel-
lékoltárképén (1802–1805). 
Egyes hipotézisek szerint ta-
lán a veszprémi illetőségű 
Bucher Xavér Ferenc (1748–
1811) sejthető festőjében, aki 
Pincehely, Talián dörögd és 
Tamási templomában is dol-
gozott.54 

Oltárarchitektúrája klasz-
szicista. Tematikája, szín vi-
lága, az alakok beállítása 
még a barokk hagyományo-
kat követi, de azok mozgal-
massága, lendületessége már 
hiányzik róluk. A festmény 
Szekszárd szimbóluma lett, 
egyes motívumai pedig önál-
ló életet kezdtek élni. A kép 
témája: a szekszárdi bencés 
apátságot a hagyomány sze-
rint megalapító I. Béla király 
fia, Szent László a várost 
Szűz Mária oltalmába ajánl-
ja. Megrendelésének körül-
ményei, írott forrásai szintén 
ismeretlenek. A fölvetődő 
mű vészettörténeti, ikonográfiai kérdésekre jelen ismereteim szerint csupán hipo-
tetikus válaszok adhatók. Talán már a régi templomban is volt egy, esetleg a 
Propugnaculum Chris tianitis-gondolat jegyében született előzménye. Jelenleg mind-
össze annyi kockáztatható meg, hogy a Szent László fohászkodása a Mag yarok Nag y-
asszonyához-kompozíció nagy valószínűséggel egy közismert előkép, mégpedig 

54 A mellékoltárokra vonatkozóan Várady Zoltán, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar 
Pedagógusképző Intézetének docense nyújtott értékes segítséget 2009 májusában. 
A Szent László-oltárról 2009. VI. 25-én előadást tartottam Szekszárdon, a Szent Lász-
ló és kora című tudományos konferencián (megjelenés előtt).

20. kép
Bucher Xaver Ferenc (?): Szent László Szűz 

Mária oltalmába ajánlja Szekszárd városát (XIX. 
század eleje), olaj, vászon; Szekszárd, belvárosi 
római katolikus templom, mellékoltár (Felvétel: 

Várady Zoltán, 2009)
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Franz Anton Maulbertsch len-
dületes oltárképe, a Szent István 
Szűz Mária oltalmába ajánlja Ma-
g yarországot (1772–1774) nyo-
mán készülhetett.55 Egyéb 
motívumai részben a város 
tör ténete, részben a kor társ 
po litikai események (Szent 
Korona hazahozatala, nemesi 
ellenállás) felől közelíthetők 
meg. A XVIII. század végén 
az identitását kereső szekszár-
di polgárság újonnan kialakí-
tott képzőművészeti repre-
zen tá ciójának emble  ma tikus 
alko tása lehetetett, mellyel a 
város vezetése megpróbálta 
áthidalni a középkori és újkori 
története közt feszülő százöt-
ven éves szakadékot. A kép a 
kontinuitásra utalt, feledtetve 
a város gyászos és tragikus 
bukásait. Jóllehet konzervatív 
barokk ikonográfiai panelek-
ből épült fel, korszerű mon-
danivalója és aktuális üzenete 
volt. Rejtett utalásaival a szek-
szárdi polgárok a posztjozefi-
nizmus éveiben tökéletesen 
tisztában voltak. A dicső 
múltra, a függetlenségre em-
lékezetett, s a Szűz Mária és 

Szent László segítségével kivívott békét, az abszolutizmus önkénye felett ismét 
diadalra jutó közjog helyreállítását jelképezte.

55 MNG, Régi Magyar Osztály, ltsz.: 6332. J[ávor] A[nna], Szent László Mária oltalmába ajánlja 
Mag yarországot = Történelem – kép…, i. m., 325–326, Kat. V–18.

21. kép
Franz Anton Maulbertsch: Szent István király 

Szűz Mária oltalmába ajánlja Mag yarországot 
(1772–1774), olaj, vászon, Magyar Nemzeti 
Galéria, Régi Magyar Osztály, ltsz.: 6332. 

(Felvétel: MNG)
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22. kép
Kovács Mihály: Szent László fohásza Szűz Máriához eg y ütközet előtt (1863), 

olaj, vászon, Mezőkövesd, Szent László-plébániatemplom, főoltár 
(Felvétel: Makky György)
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