
Kerny Teré zia

SZENT LÁSZLÓ ÉS A MA GYAR SZEN TEK TISZ TE LETE 
DAL MÁCI ÁBAN I. LAJOS URAL KO DÁSA IDE JÉN
His tória és his tori ográ fia*

Heitelné Móré Zsu zsanna em lé kére

„[...] a mű al ko tások so ha sem annyira is mer tek, hogy ne tud ná nak 
újra és újra meg mu tat kozni, és hogy ne le hetne ôket új nak látni és 
már rég meg szer zett be lá tá so kat újra meg ala pozni vagy akár meg-
ha ladni. Ez azt is je lenti, hogy ér tel me zé se ink nem tar ta nak igényt 
ki zá ró la gos ságra.” 
(Max IMDAHL: Giotto: Aré na fres kók. Iko nog rá fia – ikonológia – iko-
ni ka. For dí totta KEREKES Amá lia. Bu da pest, 2003. 15.)

„A tör té ne lem so ha sem le het egé szen biz tos ab ban, hogy ol va sói is 
ugyan olyan mó don fog ják meg ta pasz talni a dol go kat; mind össze ar-
ra te het kí sér le tet, hogy a ren del ke zésre álló anyag se gít sé gé vel el fo-
gad ha tóvá te gye meg lá tá sait.” 
(Wessel KRUL: Hol lan dia kul tú rája a ti zen he te dik szá zad ban. In: 
Uô: Egy kor sze rűt len tör té nész. Johan Huizinga élete és mű vei. For-
dí totta BALOGH Ta más. Szer kesz tette FENYVESI Mik lós. Bu da pest, 
2003. 120.)

A Ten germel lék két százöt ven év óta is mét magyar fennha tóságát garan táló, 
az 1356-tól tartó magyar–velencei háborút lezáró, 1358. február 18-án Zárá-
ban megkö tött bé keszer zôdés kétség telenül a XIV. századi magyar külpoli ti-
ka egyik legna gyobb horde rejű ese mé nyének köny velhetô el.1 E ratifi káció 
értel mében Velence lemon dott dalmá ciai bir to kai legna gyobb részérôl; a doge 
letette a „dux Dalmatiae et Croatiae” cí mét; a Magyar Király ság el nyerte 
fenn ha tó ságát a Raguzai Köztár saság és még számos virágzó városál lam 
fö lött; jó néhány bel- és külpoli tikai követ kezmé nye, po zitív hoza déka volt. 
Biz to sí tot ta a tenger hez való aka dályta lan ki jutást, lehe tôvé tette a dalmát 
vá ro sok szabad ke res kedel mét.2 Kiha tással volt to vábbá az An jou-ud var rep-
re zen cációjára: pénz-, kultusz-, műve lôdés történe tére és művé szetére is, még 
ha ez a hatás kérész életű nek bi zonyult is, hi szen csupán négy évtize dig él vez-
he tett he gemó niát.3 

A ta nul mány e rövid inter mezzo megle hetôsen perifé rikus nak mond ható, 
ugyan akkor rendkí vül sok szálon futó és össze tett me cha nizmus fôbb csomó-
pontjait sze retné bemu tatni, már amennyire ez lehetsé ges az emlé kek korlá-
tozott száma, illetve földol gozat lan sága miatt.
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Kuta tástör téneti áttekin tés

Az I. Lajos egész életét átható bensô séges vallá sossá gára, továbbá arra az 
ôszinte lelki kapcso latra, amely Szűz Máriá hoz és más szen tekhez (Ale xandrai 
Szent Katalin, László, Toulousei Lajos, Remete Szent Pál) kö tötte, a kortár sai 
kö zül mind össze Tótsolymosi Apród János küküllei (kiküllôi) fôesperes esz-
ményí tett élet rajza (Chronicon de Ludovico rege) szentelt néhány monda tot.4 

Nem igazán foglal koztak a témá val a késôb biekben sem, ezért mind a törté-
neti, mind az egyház törté neti ku tatá sokban megle hetôsen margi nális hely-
re került,5 bár az ide vo natkozó forrá sok ki adása a tárgyi emlé kek fel dolgo-
zásával párhu zamo san, már a XIX. század végén meg kezdô dött. Szinte vala-
mennyi tanul mány szisz temati kus hely színi le véltári kutatá son, il letôleg au-
topszián ala pult, ezért több mint egy év század eltelté vel sem mellôz hetôk. 

A Ten germel lék I. Lajos-kori egyház-, műve lôdés- és mű vészet törté nete 
ha zai kutatá sának, némi elôz mény után,6 a millen niumi rendez vények elôké-
szítési munká latai adtak lendüle tet,7 ne vezete sen az Ezred éves Ki állítás 
ve gyes házi kirá lyokat bemu tató egysége („ha zánk fény kora”) anya gának 
össze gyűjté sére irá nyuló törté neti és művé szettör téneti búvár latok.8 Gel-
cich József (?–?) és Thallóczy Lajos (1856–1916) törté nész, közös pénz ügy-
mi niszté riumi osztály fônök, titkos taná csos a dalmát városok levéltá raiban 
végzett oklevél tani ku tatáso kat.9 Pór An tal (1834–1911) a Szilágyi Sándor 
(1827–1899) szer kesz tette Magyar Nemzet Törté nete harma dik kö tetében 
adott áttekin tést I. Lajos dalmát külpoli tikájá ról, be cses műve lôdés törté-
neti adalé kokat, fényké peket közölve egy-egy ide köt hetô képzô művé szeti 
al kotásról.10 A Magyar Tudo mányos Akadé mia megbí zásából Meyer Alfred 
Gotthold (1864–1904), a berlini Királyi Techni kai Fô iskola (Koeniglichen 
Technischen Hochschule zu Berlin) magán tanára a szig nált és datált (Fran-
cesco Antonio de Mediolano, 1377–1380) zárai Szent Simeon-szarko fágról 
adott példa értékű művé szettör téneti elem zést fényké pek és gazdag részlet-
rajzok kísére tében, amely mér földkô nek bi zonyult a fogla lat ku tatás történe-
tében.11 Fraknói Vilmos (1843–1924) né hány elfele dett XIV. századi művet 
publi kált.12 Radisics Jenô (1856–1917) Zárá ban ta nulmá nyozta 1892-ben a 
magyar vonat kozású művé szeti emlé keket,13 amelyek közül né hány évvel 
késôbb a Szent Simeon-temp lom XIV. századi Anjou-kelyhét nyom tatás ban 
is közölte.14 A ko losto rokban, a temp lomok sekres tyéiben ôrzött, a klau zúra 
vagy más gyakor lati okok miatt a közön ség elôl teljes séggel elzárt és meg-
közelít hetet len, ám a ma gyar művé szettör ténet szá mára elsô rangú nak ítélt 
da rabok Radisics részé rôl föl ve tették egy gal vanop laszti kai in tézet fölállí-
tásának gondo latát, amely maxi málisan meg va lósí totta a hozzá fűzött remé-
nyeket, és üzleti szem pontból is sike resnek bizo nyult.15 E föl buzdu lás nyomán 
1892-ben ké szítet ték el – többek között – Szent Simeon ezüst szarko fágjá nak 
hi teles másola tát.16 Az ötvös műrôl ugyan abban az év ben Az Osztrák–Ma gyar 
Monar chia írásban és kép ben című monu mentá lis soro zat vo natkozó köteté-
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ben is közöl tek némi infor mációt.17 Az Or szágos Magyar Ipar művé szeti Mú-
zeum ugyan akkor szor gal mazta fény képfel vételek elké szítte tését is helybéli 
fotográ fusok bevoná sával.18 1897-ben Kállay Benjá min (1832–1903) közös 
pénz ügymi niszter meg bízta Marczali Hen riket (1856–1940), hogy a dalmát 
városok levéltá raiban búvár kodjék, majd írja meg „tel jes alapos sággal” az Ár-
pádok és Dal mácia viszo nyát, „hogy tör té neti jo gunkat bizo nyít suk, és ezzel 
jövôn ket is bizto sítsuk.”19 A Thallóczy aján lóleve leivel ellátott Marczali az 
Akadé mia felovasóülésén számolt be el vég zett munká jának ered ményé rôl, 
amelyet az in téz mény teljes terje delmé ben megje lente tett.20 Rövi debb változa-
tát Az Árpá dok és Dalmá cia címmel az 1898-as hágai törté neti kong resszusra 
küldte el. Ez a változat szin tén meg je lent nyoma tásban, mégpe dig a Revue 
d’historie diplomatique hasáb jain.21 Margalits Ede (1849–1940) (szintén a 
Ma gyar Tudo mányos Akadé mia Tör té nelmi Bizott ságának megbí zásából) 
1899-ben kezdett hozzá horvát és szerb törté nelmi reper tóriu mainak összeál-
lításá hoz, amelyek nem csupán tör té neti, de műve lôdés- és kul tusztör té neti 
szem pontból is figye lemre méltó bib li og ráfiát tartal maznak.22 

A ha zai ku tatás ezt kö vetôen megfe neklett, s mint egy négy évtize dig alig-
alig produ kált va lami érdem legeset a tárgy körben.23 1930-ban, a „Szent Imre-
év” al kalmá ból Tarczai György szép írói álnevén Divald Kornél (1872–1931) 
adott áttekin tést egy ma sem megke rülhetô kötet ben a magyar szentek Dal má-
ciába is szétszó ródott képzô művé szeti al kotásai ról, ereklyé irôl jól hasz nál ha tó 
fény képfel vételek kísére tében.24 A Ma gyar Királyi Vallás- és Köz okta tásügyi 
Minisz térium ezekben az években egy dalmá ciai ré gé szeti tanul mány utat fi-
nanszí rozott.25 1938-ban Szent István király halálá nak ki lenc száza dik év fordu-
lója nyújtott kiváló alkal mat a további gyűj tésre.26 A negy venes évek ele jén a 
meg erôsödô magyar–olasz politi kai-dip lomá ciai kapcso latok nak kö szönhe tôen 
nyílt újabb lehetô ség a művé szettör téneti kuta tásra. Genthon István (1903–
1969) a kül földre került magyar vonat kozású emlé kek tel jes kö rű össze gyűjté-
sét meg célzó folya ma to san gyara podó jegyzé kébe vett föl itt ôr zött al kotáso-
kat.27 Cédu láit a római Collegium Hungaricum titkára, az 1925-tôl Olasz ország-
ban élô Holik Barabás Flóris László (1899–1967), is mer tebb szerzôi nevén 
Florio Banfi haszno sította az Olasz ország ban föl lel hetô magyar vonat kozású 
emlé kekrôl kiadott katasz terében.28 Mel lettük Mi ha lik Sándor (1900–1969),29 
Kniewald Kár oly (Dragutin, 1889–1979),30 Radó Po li kárp (1899–1974),31 Ve-
ress Endre (1868–1953) és Berkes László (?–?) vég zett hasonló jellegű kuta-
tómun kát.32 E rész publi kációk adatait azután Der csényi Dezsô (1910–1990) 
haszno sította Nagy Lajos kora című, Johan Huizinga (1872–1945) és Hor váth 
Henrik (1888–1941) nagyha tású szel lem törté neti szinté ziseit követô, „a ma-
gyar közép kori művé szettör ténet-írás egyik leg sike resebb, leg könnyeb ben ol-
vasható és leg szug gesztí vebb korszak mo nog rá fi ájá”-ban.33 

A má sodik világ háborút köve tôen az ígére tesnek induló feltáró munka 
politi kai okok ból kény szerűen abba maradt. A hely színi kutatás gyakor latilag 
lehetet lenné vált; az esetle ges pub likációk nem vagy meg késve kerül tek csak 
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be a ha zai szakmai vérke rin gésbe. Autopszia hiá nyában maradt a ko rábbi, 
ne megy szer pontat lan, té ves ada tok át vé tele és bosszantó, soroza tos is métel-
getése. Tökéle tesen érzékel tette ezt a prob lémát az 1982-ben a székes fehér-
vári István Király Mú zeum és a Ma gyar Tudo mányos Akadé mia Művé szettör-
téneti Kutató Cso portja által közösen rende zett Művé szet I. Lajos korá ban 
1342–1382 című kiállítás kataló gusá nak né hány ide vo natkozó tétele,34 és 
rá nyomta a bélye gét az öt évvel késôbb kiadott művé szettör téneti kézi könyv 
vo nat kozó fe jezete ire is.35 

1989-tôl az immár teljesen szuve rén köztár sasággá lett Horvát ország gal 
megkö tött kulturá lis egyez mények egyre több le hetôsé get kí náltak a szel-
lemi érint kezésre: konfe renci ákra, szemé lyes ta paszta latcse rére, hely színi 
vizsgá latokra kerül hetett sor, ame lyek ered ménye ként számos kiváló tudo-
mányos,36 illetve isme retter jesztô írás szület he tett.37 

Jelen sorok szerzôje a kö zépkori Szent László-tisztelet és iko nográ fia vizs-
gálata során lett fi gyelmes erre, a magyar Anjou udvari repre zentá cióban 
megle hetôsen homo gén, szer köny veket, szertar tási szöve geket, liturgi kus be-
rende zési és fölsze relési tárgya kat, erek lyéket magá ban fog laló együt tesre. E 
tanul mány azon ban a föntebb említett alap vetô nehéz ségek, minde nek elôtt 
a tárgyi emlé kek szinte teljes elpusz tulása miatt aligha tudja teljes körűen 
érzékel tetni a címben megje lölt cél kitű zését, és nem tud igazán szí nes képet 
nyúj tani. Je len ta nul mány tehát néhány krono lógiai lag egymás mellé rende-
zett írott forrásra és há rom szeren csésen megma radt al kotásra épül; de talán 
belôlük is kike rekedik egy többé-kevésbé helyt álló írás, amely rôl elöl járóban 
máris leszö gezhetô, hogy a benne fölvá zolt mecha nizmus semmi ben sem tért 
el I. Lajos többi, határo kon túl kifejtett, nagy hatalmi ambí ciói szolgá latában 
álló, ál lami-uralko dói rep rezen tációjá nak proto kolláris koreog ráfiájá tól.

A ma gyar udvar Szent László-tisztele tének alaku lása
az aulában a zárai ratifi káció után

1358. február 12-én, a zárai békekö tés elô estéjén I. Lajos átírta és meg erôsí-
tette az I. Lász lónak szentelt, 1319-ben Szerda helyen alapí tott pá los ko lostor 
alapító okleve lét.38 Március 9-én, Viseg rádon kelt le velében egy malmot és 
egy malom helyet adomá nyozott a koldu lórend ugyan csak róla el neve zett ké-
kesi temp lomá nak.39 

1358. április 8-án a király a bácsi Szent Pál apostol ról el neve zett székes egy-
háza,40 a bu dai klarisszák ko lostora,41 az Ol tári szent ség tisz teletére szentelt 
budai kápolna,42 a Min den szen tekrôl neve zett bu dai temp lom egyik oltára43 
és Bol dogsá gos Szűz (maria)zelli temp loma44 szá mára búcsú ért fo lyamo dott 
VI. Ince pápá hoz.

1358 áldozó csütör tökének nyolca dába esô kedden (május 15.) kezdték el 
írni, több ko rábbi törté neti mun kára támasz kodva, azt a histó riát, amely nek 
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szövege az 1867-es ki adását köve tôen, Chronica de gestis Hungarorum picta 
– Képes Króni kának neve zett, 1360 körül készült kóxeben ma radt fenn.45 
Meg rende lôjének az volt a célja, hogy a korábbi törté nelmi hagyo mányt egy-
sé  ges, a ma gyar ságnak a nyu gati né pek mögött el nem maradó erede tét, a 
Szent Korona történe tét, va lamint a monar chikus folyto nossá got, azaz az 
Anjou család legiti máció ját, kor mány zásának bölcses ségét, igazsá gossá gát 
iga zolja végsô soron Nagy Lajos apoteó zisára kihe gyezve. 

1358 júniu sában a király mise alapít ványt tett a veszp rémi székes egyház-
ban ôr zött Szent György-fejerek lye tisz teletére.46 

Talán nem té vedek nagyot, ha I. La jos mind ezen kegyes kérvé nyeinek, 
ala pít ványai nak az elsôdle ges in dokát a Velence fölött aratott gyôze lemben 
kere sem, s amelyek elsô sor ban még a családja által elôtérbe helye zett kultu-
szokat (Szent György „Test véri Kö zös ség” [„Societas fraternitatis militae 
sancti Georgii], Erzsé bet anyaki rályné devóciója) tá mogat ták. De, amint a 
föl soro lásból látható, megje lent ugyan ekkor mind ezekkel párhu zamo san egy 
határo zottan elkülö níthetô másik vonal is, amelyet ugyanez a si ke res had járat 
moti vált, s amely a Szent László-tisztelet hirtelen és lát vá nyos fel erô södésé-
ben nyilvá nult meg.47 Ennek oka ereden dôen az lehetett, hogy I. Lajos mint 
máso dik Szent László vonult be a Magyar Király ságnak már a XII. század-
tól in teg ráns részét képezô ten ger partra. Ezt a koncep ciót az udvari histo-
riográfusok dol gozták ki; ne vezete sen a föntebb említett króni kakom pozíció 
szolgál tatta az alapját, amely hez a szer kesztô a XII. szá za di Ges ta Ladislai 
regiben találta meg a törté nelmi elôzmé nye ket. Ide vo nat ko zó fejeze tében 
az ol vasható ugyanis, hogy Sala mon ki rály és Géza her ceg Zolomér király-
nak nyújtott 1066-os, értékes ajándé kokat (drága kelmé ket, sok aranyat és 
ezüs töt) sem nélkü lözô ka tonai segít ség nyúj tása után Dalmá ciát I. László 
hódí totta meg.48 E szöveg ponto san és részle tesen megin dokolja, a fen tebb 
ol vasható elôz mé nyekre támasz kodva, az ak kori te rület szerzés jog alap ját is. 
I. László azon ban 1083-ben csupán Horvát orszá got szállta meg.49 A tényle-
ges an nektáló Köny ves Kálmán volt, amit persze nem le hetett elhall gatni.50 
A Va zul-ág érde keit képvi selô his torikus, hogy ez az el lent mondás ne tűn jön 
annyira felold hatat lannak, az utód király expan ziójá nak sú lyát igye ke zett 
degra dálni és a lehetô legel len szenve sebben föltün tetni olva sói elôtt. Zára 
térdre kény szerí tése ér deké ben ho zott draszti kus in tézke déseit (1105) példá-
ul egy olyan helyi Szent Donát-legen dával il luszt rálta, amely a nagy elôd ki-
rály unoka öccsé nek nem csupán testi, de lelki nyomo rúságát is jelle mezte.51 
Ez a Szent Jero mos hagiográfiájából jól is mert toposz (ti. az álom ban való 
üt legelés) ebben az eset ben többje lenté sűvé vált. Kortárs kül poli tikai esemé-
nye utalt: a város fölgyúj tásával fenye getôzô agresszorral szem ben a három 
hónap pal ko rábbi békés zárai bevonu lás és a bé kés szán dé kú országszerzés 
maga sabb keresz tény etikai modell jét su gallta, ami ál tal a két százöt ven év-
vel ko rábban zajlott esemé nyek törté nelmi példá zattá ala kul tak. Ugyanez 
az ér zésem támadt Nán dorfe hérvár három hónapig tartó bevé telének eposzi 
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terje delmű elbeszé lésekor is, amely a szintén igen nehe zen, egy korábbi hos-
szú és si ker te len, ember próbáló ostrom után a meghó dí tott Zára el foglalá-
sára emlé keztet hette a sorok között is ol vasni tudókat, legiti málva egyúttal 
az I. La jos-féle terület gyara pítást. 

A Krónika folyta tásával szá molva, és a fenti részle teket ebbôl az aspek-
tusból átgon dolva, talán nem egészen speku latív azt föltéte lezni, sôt ez részem-
rôl szinte biztosra ve hetô, hogy a zárai békekö tés le írása megkü lönböz tetett 
figye lemben része sült volna az I. La josról szóló fe jeze tekben. S ha mind ezek 
az „áthal lások” és bur kolt utalá sok mégis túl ho mályo sak lenné nek, és nem 
eléggé egyér telműen sugall nák a két ki rály uralko dása közötti párhu zamo-
kat; a minia túrák már tel jesen nyíltan értésre adták az olva sóknak, hogy 
a Krónika valódi fôsze replôje Szent László. Ôt áb rázolja a leg több il lusztrá-
ció, jól lehet éppen Dalmá cia el fogla lása, aligha nem éppen a meg szállás ellen-
mondá sos le írása miatt, nem kapott helyet közöt tük. Van mégis egy olyan 
kép, amely jelen téma szem pontjá ból is fontos sággal bírhat, s ez nem más, 
mint Szent László megko ronázá sának je lenete. Az ereden dôen a hierati kus 
bi zánci proskynesis ha gyomá nyát fölele venítô kom po zíció prototí pusa a ná-
polyi Anjou-udvar legfon tosabb kul tusz képe, Simone Martini Toulouse-i 
Szent Lajos oltár képe volt. Közvet len elô képét azon ban mégsem ebben, ha-
nem egy, szintén erre a fest ményre vissza vezet hetô, néhány évvel késôbbi, 
pon to san már a szentté avatá sát kö vetô eszten dôben készült és illu minált 
Breviá rium Toulouse-i Szent Lajos égi megko ronázá sát áb rázoló minia túrájá-
ban vé lem megta lálni.52 Az átvé tel nél véletlen szerepe teljes séggel kizár ható. 
Az angya lok által megko roná zott püspök kompo zíciójá nak fel haszná lása egy 
olyan tudatos válasz tásról tanús kodik, amellyel meg rende lôje, az értôk, az 
ural kodó közvet len környe zete szá mára leg alábbis, több eszmei monda ni-
valót közvetí tett. Egy részt beépí tette az Anjou-dinasz tia leg fonto sabb önrep-
rezen tációs festmé nyének hagyo mányát a ma gyar képzô művé szetbe, amely 
egy szer smind kiváló nak bi zonyult egy sú lyos, mond hatni kardi nális közjogi 
di lemma felol dá sára is, a nem egészen legitim módon trónrakerült I. Lász-
ló uralko dását törvé nye sítve.53 Bur koltan benne volt I. Lajos nak a nápolyi 
ki rály sággal szem ben tá masz tott trón öröklési igénye, de azt is világo san ér-
tés re adta ez zel az adaptá cióval, hogy az An jou-dinasz tia leg fôbb (és addig 
a magyar udvar ban is elsô számú patró nusá nak) a király védô szent jének a 
he lyét, egy alap vetô in tellek tuális újítás révén, immár egy új, máso dik vé-
dôszent foglalja el. Ez para digmá nak te kint hetô, hiszen gyöke res vál tozás 
tör tént a ma gyar Anjou szent tiszte letben. Nem fokoza tosan, hanem hirtelen 
történt és alap vetô fel fogás beli kü lönbsé gekkel, ami azután hege mónná vált 
az ural kodó repre zentá ciójá ban.

Ezt az új (még ha tu datosan torzí tott) törté neti ala pokra fekte tett Szent 
László-tiszte le tet szol gálta végül, de nem utolsó sorban, az ural kodó nak azon 
in tézke dése, amely nek kö vet kezmé nyeként az arany forin tok elô lapjá nak Ke-
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resztelô Szent János alakját 1358-tól a Szent László figurája váltotta föl, s 
ez zel a lépéssel mintegy két százöt ven évre megha tározva ábrázo lási gyakor-
latukat.54

A ma gyar szentek tiszte lete Dalmá ciában

A ma gyar szupremáció a Ten germel lékre történô újfent kiter jesztése során I. 
Lajos és kleriku sai doktri ner mó don, ugyan akkor rendkí vül ko molyan fölfo-
gott, té rítô-missziós tudattal igye keztek propa gálni Szent László (és a töb-
bi magyar szent) kultu szát a loká lis vallási tradíci óihoz; rituálé ihoz, a XVII. 
század tól már tudo mányo san is publi kált szentje ikhez,55 de a ke leti orthodo-
xiához is igen erôsen kötôdô, sôt ti tokban a bo gumil-patarenus eret nekek kel 
is szimpa tizáló lakos ság kö rében.56 A haté kony és energi kus mun kálko dásuk 
követ kezté ben Szent László tiszte lete csak hamar piedesz tálra került Dalmá-
ciában. Bár mennyire látvá nyos le hetett terje dése és sikere; il lú zió volna azt 
hinni, hogy teljes gyôzel met aratha tott volna és elsö pör hette, gyö keresen átfor-
mál hatta volna a meg elôzô évszá zadok minden egyházi ha gyo mányát, hiedel-
mét; ki iktat hatta volna a városál lamok saját védô szent jeit: sirmiumi Anasz-
táziát,57 Balázst, Cyrillt és Me tó dot, Deme tert, Donátot, Jero most, Lôrin cet, 
Orontiust, Trifont és erek lyéiket. Sôt, horribile dictu, a zá rai nôi bencés kolos-
torban, mint alapítót, a szent ként tisztelt Köny ves Kál mánt,58 vagy az isztriai 
Pólában elteme tett, élete végén bűnbá natot tartó, reme tés kedô Sala mon ki-
rályt;59 továbbá művelt ségének vala mennyi sajátsá gos elemét.60 

A hó dítást követô, magyar egyházi érdeke ket erôlte tett hit térítô propa-
ganda nem kis ellenál lásba ütköz hetett a helybe liek ré szérôl, ezért el fogad-
tatásuk, sôt a ki záróla gossá téte lükre irá nyuló törek vések ügyes diplo máciai 
lé pése ket kí vántak meg; tovább ápolva, sôt hat hatósan támo gatva az évszá-
zados helybeli tradíci ókat; például becses erek lyék meg szerzése vagy a he-
lyi szen tek ereklye tartóra küldött foga dalmi ajándé kok,61 liturgius tár gyak 
ado má nyozása révén.62 Minde nek elôtt pedig roppant tapinta tot, tü rel met és 
böl csessé get igé nyelt; messzeme nôen tekin tettel léve a lakos ság ér zékeny sé-
gé re. Gondo san be kellett tartani a foko zatos ságot, hogy a váltás ne tűn jék 
túl sá gosan draszti kusnak. Egye seknél, például a velen cei Sagreto család ból 
szü le tett Gel lértnél ez nyil vánva lóan nem okozha tott prob lémát, máshol át-
plán tálásuk már jó val bo nyolul tabb fel adatnak bizo nyulha tott.

Mind ezeket az óva tos tak tikai lé péseket min dennél szemlé leteseb ben pél-
dáz zák azok a Cattaróban (Catharum, ma: Kotor, Horvát ország) kibo csátott 
fil lérek, amelye ken Szent Trifon vértanú álló alakját63 egy félala kos, élével 
ki felé fordí tott, rö vid nyelű bárdot és or szágal mát tartó, három negyed alak-
ban áb rá zolt, Szent László val cse rélték föl.64 A váltás nem azonnal történt, 
ha nem jól elô készítve a tere pet; két, még Szent Trifont ábrá zoló ga ras és egy 
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fil lérve ret után látta csak a király elérke zettnek az idôt, hogy a város elsô 
szá mú védô szentjét László val he lyette sítse.65 Igaz ebben más, prag mati kus 
ténye zôk is közre játszot tak. A cserére ugyanis 1378-ban (vagy 1381-ben) ke-
rül hetett sor, amikor a for málisan már 1368-tól a ma gyar fennha tóság alá 
tar to zó Cattaro tényle gesen a Szent Korona része lett.66 

Egy 1374-ben kelt oklevél szerint jadrai (Zára, ma: Zadar, Horvát ország) 
neme sek („cives maiores”) és polgá rok („cives minores”) a Szent László ün-
ne pét követô napon (június 28.) nyújtot ták be a magyar király hoz in tézett 
kérvé nyeiket önkor mány zatuk hoz. A város Nagy Lajos alatti virágzó állapo-
tát ecsetelô, szuperlativuszokól hem zsegô és túlzott aláza tosság tól, oda adás-
tól tanús kodó okle vélben közölt neveze tesebb dátu mok fölsoro lása arra en-
ged követ keztetni, hogy nem pusztán egy al kalmi esetrôl, hanem egy tu da-
to san kivá lasztott naptári ünnep rôl volt szó, ami által László neve napja a 
helyi köz igazga tási rend szer hi vatalos része lett, mond hatni intéz ményes 
ke re te ket öl tött.67

A ma gyar szentek egyházi szöve gei a külön bözô csator nák: ol tárállí tások, 
mise alapít ványok, temp lomi fölsze relési és beren dezési tárgyak, szer köny vek 
ré vén, fo kozato san be épültek a hely béli li turgi ába. Erre példa az a spalatói 
provenienciájú, eredeti leg vi lági pa pok ré szére még a XIV. század elsô fe lében 
készült úti missale („pro itinerantibus”),68 amelybe feltehe tôen a min denna-
pos szük ségletek miatt, 1358 után a helybeli domini kánu sok69 egy ma gyar 
vo nat kozású naptári részt csatol tak Ár pád-házi Szent Erzsé bet, Imre, István 
és László miséjé vel együtt.70 A szer könyv már pusztán emiatt is ér demes a 
fi gye lemre. Rajtuk kívül azon ban egyéb votív misék is olvas hatók a kalen-
dári umban, olyanok, mint például „Lodovici confessoris regis francorum”71 
és „Missa sancti Symeonis iusti”.72 Ezek a betol dások részint bepil lantást 
en ged nek a magyar Anjouk szenttisztele tébe, és annak priori tást él vezô kép-
vi se lôjének kultu szába, utalnak továbbá arra a Szentre, akinek földi marad-
ványait Nagy Lajos megsze rezte Zára szá mára, de utal nak vé gezetül a ma-
gyar ki rály Szent László-tisztele tének újfajta kapcso latára is. Köz vetlenül 
László miséje után ugyanis egy I. Lajo sért mon dandó foga dalmi mise szövege 
olvas ható, amely ben a királyt egyene sen az ô famulu sának nevezik: 
„[...] regni ungariae [...] protector [...] de famulo tuo lodouico regi nostro [...] 
regnum ungariae.” 

Az auto nómiá ját öt száz arany forint évi adó ért meg váltó Raguza (ma: Dub-
rovnik, Hor vát ország) Szent Lôrinc vérta núról elneve zett székes egyház ban 
(Ka tedrala, Crkva Sv. Vlaha) a ma gyar ki rály szentek tisztele tére szentel ték 
föl az egyik mellék kápol nát.73 A vá ros újon nan ke rült a Magyar Király ság 
fenn ha tósága alá, emiatt az ér seki szék hely elsô számú egyhá zában történt 
ala pítás igen nagy je lentô séggel bírha tott a magyar ko lónia tagjai részére; 
míg a számta lan egyházi konfraternitásba, he lyi val lásos színe zettel bíró ér-
dek vé delmi szerve zetbe tömö rülô polgá rok szá mára mindez aligha jelent he-
tett már kü lönö sebb szakrá lis ese ményt.
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Tinnin-i (ma: Knin, Horvát ország) Szűz Mária (Beata Maria Virgo) tisztele-
tére szen telt székes egyház ban egy Szent László-oltár állt. Aligha nem 1358 
után ál lították fel, de köze lebbi idô pontja sajnos nem ismer tes, mert csupán 
egy ké sôi; Fi renzé ben, 1440. szep tember 7-én kelt szupplikácóból tudható 
lé tezése.74 

Az egyre szapo rodó ol tárok nem csupán a ma gyar szentek helyi tisztele-
tének meg erô sö dését je lezték, hanem más kö vetkez tetések is le vonha tók be-
lôlük. Neveze tesen, Szent László (és a többi magyar szent) földi marad ványai-
nak diszmembrálását és konszekrálását föltéte lezték. Elsô sorban az újon nan 
emelt oltá rokba helyez tek el belô lük levá lasztott ré szecs kéket. Néhány parti-
kula dí szesen meg mun kált ezüstfoglala tot ka pott, amelye ket ün nepé lyes al-
kal makkor (például június 27-én) köz szem lére bo csát hat tak. 

Ilyen tartók egyi kébe került Szent László láb szár csontja, amelyet a ra-
guzai székes egyház birto kolt,75 és ugyan ott, a feren ces temp lomban (Fran-
jevačka crkva) ôrzött kar ereklyé jének egyik szi lánkja is. Ôr zési he lye több 
kérdést vet föl. Bár ide vonat kozó in ven tárium még nem ke rült a ke zembe; a 
törté nel mi tények birto kában nem le het tel je sen kizárni, hogy a trébelt kéz 
alakú ezüst tartó eredeti leg is a feren cesek nek szánt ado mány volt, és nem a 
XVI. szá zad máso dik fe lében menekí tették a városba a török elôre nyomu lása 
mi att, mint például Várad ról,76 vagy más ve szélyez tetett helyek rôl (Szé kesfe-
hér vár, Szentjobb) szár mazó értékes reliquiákkal együtt.77 

Ez utóbbi föltéte lezést lát szana alátá masz tani az a zárai Szent Anasz tázia-
székes egyház kincs tárában ôrzött Szent Chri(y)sogonus kéz erek lyéje szá-
má ra, nem ki zárt, hogy éppen I. Lajos meg rende lésére, 1377-körül készült 
ezüstfoglalat.78 Ez utóbbi for mai jegyei, az al kart formáló tartó két szé lének 
és közepé nek függô leges trébelt stilizált növényi orna menti kája fel tűnô ha-
son latossá got mu tat az általam egy elôre csupán ar chív fény képfel vételek rôl 
is mert Szent László-ereklye tartó díszíté sével.79 A ma gyar ud var repre zentá-
ciós em lék anyagát gyara pító fikciót meg erôsí teni lát szanak azok a forrá sok 
is, ame lyekbôl nem keve sebb derül ki, mint az, hogy záraiak éppen erre az 
ereklye tartóra esküd tek hű séget a magyar királyi udvar nak az I. Lajos ha lá-
lát követô zavaros politi kai esz tendôk ben: 1383-ban, 1390-ben, 1392-ben és 
1393-ban.80 E hipoté zis egy ér telmű alátá masz tása azon ban, még ha ez a fen ti 
törté neti adatok alapján igen csábí tónak tűnik is, kizáró lag autopszia alap ján 
dönt hetô el. A vizs gálat már pusztán azért is sürgetô feladat lenne, mert a 
foglalat Fraknói Vilmos óta a kutatók szá mára lénye gében hozzá férhe tet len 
maradt.81 

A ké sôbbi pusztu lás, a szándé kos meg semmi sítés,82 illetve a bizony talan 
és ma már ellen ôrizhe tetlen adatok miatt a Szent László tisztele tét is érintô 
dalmá ciai magyar Anjou repre zentá ciót ma csupán egyet len al kotás képvi-
seli hi telesen a zárai Egy házmű vészeti Múze umban (Stalna Izložba Crkvene 
Umjetnost Zadar) ôrzött kehely.83 
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A zárai Anjou-kehely

A ke hely 26,4 centi méter magas, talpa 15,5 centi méter átmé rôjű. Ara nyozott 
ezüst, vé sett, vert, forrasz tott, vésett aljú és át tetszô zomán cos dí szítésű, a 
XIV. század máso dik fe lében készült munka. Sérült, a XVII–XVIII. század ban 
ja vítva, kiegé szítve. Eredeti bôrtokjában ôrzik. 

A 10,5 centi méter átmé rôjű, néhány éve új raara nyozott szélű és újra ezüstö-
zött ba rokk cuppájú kehely eredeti kis mé retű, hat szirmú kosarán a fölfe szí-
tett Krisz tus, Szűz Mária, Evangelista Szent János, Árpád-házi Szent Er zsé-
bet, Ale xand riai Szent Ka talin és Szent László alakjai állnak egy-egy henge-
res osz lopok kal el válasz tott ka réjos-csúcs íves, szabá lyos, 3,3 centi méteres 
átlójú négyze tes mezô gótikus fülkéi ben. Hátte rük egykor zomán cozva volt, 
ma csupán ennek bekar colt ágya zata látható. A sé rült, mozgó nyakat hat 
ön tött, forrasz tott sti lizált akan tuszle vél bo rítja. A hatol dalú szár ol dalain 
két-két három karéjos vakab lak so rakozik. A lapí tott gömb idomú öntött nó-
duson nyolc rotulus talál ható. A kiülô, két cen timéter átmé rôjű, négyka réjos 
ro tu lu sok kö zepére a ma gyar-Anjou címer pajzsok kerül tek. Közéjül alulra és 
fe lülre egy-egy, a nya kon látha tókkal teljesen meg egyezô levél került. 

Kes keny, áttört, mérműves pe remű, íves és csúcs íves vál tako zású hatka ré-
jos talp. Mezôi ben, a keretelésekkel elvá lasztott részek ben vé sett és cizellált, 
aszim metri kus el rende zésű, egykor kék és zöld zomán cos, nö vényi mustra 
látható. Nagyító alatt újabb, feltehe tôen barokk restau rálása kor hasz nált 
kék és vörös lakk nyomai fedez he tôk föl rajta. A talp há rom mezôjé nek fel-
sô ré szé re másod lagosan ráapp likált magyar-Anjou címer pajzsok kerül tek. 
Ezek eredeti leg a karéjok alsó, ki széle sedô ré szén voltak. A talp másik három 
me zô jé nek al ján csô rükben patkót tartó struc cos si sakdí szek látha tók. Az 
egy korú zomán cozás minde nütt ki kopott. A talp külsô pere mébe egy XVIII. 
szá zadi ötvösje gyet ütöttek. Az ek kor tör tént át dolgo zás ered ményei a szár 
alján és talp ka réjai nak ol dalán a szabá lyos tá vol ságra elhelye zett ön tött 
ezüst göm böcskék, illetve a három durván fölcsa varo zott, volta képpen egy-
másból kinövô leve lekbôl kialakí tott, ki nyílt vi rág (ro zetta) formájú lemez az 
íves karéjo kon, a magyar-Anjou címerek eredeti helyén. 

A ke hely, noha kora, kvali tása és ikonog ráfiája ezt min denfé lekép pen in do-
kolttá tehetné, megle hetôsen margi nális helyre került Zára hatal mas műve-
lôdés- és mű vészet törté neti irodal mában, de hoz záfér hetet lensége révén pe ri-
fé riára szorult a ma gyar kuta tásban is. Szár mazá sára és attribúciójára nézve 
két ál láspont alakult ki.

A litur gikus tárgyra Thallóczy Lajos hívta föl elô ször a figyel met a Magyar 
Kirá lyi Vallás és Köz okta tásügyi Minisz téri umba küldött jelenté sében. Thal-
lóczy a Szent Simeon-szarko fág gal vanop laszti kai le másolá sát elô készí tendô 
1892-es útja so rán lett rá fi gyelmes. Be számo lójában azt sem mulasz totta 
meg em líteni, hogy fény képfel vételt ké szí tett róla.84 Az elsô, földe rítô te rep-
szem le után, még abban az év ben Thallóczy Radisics Jenô vel és if jabb Herp-
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ka Károly (1861–1938) ötvös- és bronz műves sel, az Ipar művé szeti Is kola 
ta nárával ismét leuta zott Zá rába, immár az ér demi munkák remé nyé ben. 
A prob lémák tól sem mentes kikül detésük során Radisics (felte hetôleg Thal-
lóczy szó beli közlése nyomán) szin tén meg szem lélte a darabot, amire kü lön 
utalt a Minisz téri umba bekül dött je lenté sében, sôt azt is öröm mel je len tette, 
hogy sikerült róla galva nop laszti kai má solatot készít tetni.85 Miután azon ban 
fô feladata a szar kofág ról ké szülô kó pia körüli ügyin tézés és szerve zés volt, 
tudo mányos feldol gozását ké sôbbre halasz totta. Erre három évvel ké sôbb ke-
rített sor, amikor önálló tanul mány ban publi kálta a darabot az Archaeologiai 
Értesítô hasáb jain.86 Az „elegáncziája ál tal ki tűnt” alkotást az Aa chen ben 
ôr zött két ereklye tartó méltó párjá nak ne vezte és „hazá ját [...] a Velenczébôl 
ki sugárzó friulán műhe lyekben” fölté telezte.87 Érté kes techni kai megál lapítá-
sokat is tett helyre állítá sára, kiegé szítése ire, egykori zomán co zásá nak színe-
ire nézve. Ez utóbbi tech nika legköze lebbi párhu zamát a Szent Simeon bal 
ke zének muta tóujját díszítô gyű rűk egyiké ben vélte megta lálni.88 

Figyel mes lett a ke helyre keresz tény archaeologusok elsô kong resszu sán 
1894-ben Czobor Béla (1852–1904) is: „Azon műtár gyak közül, me lyekkel a 
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1. A zárai kehely. 1370 körül
Fénykép: Takács Imre, 2003

2. Zárai feszület (Samostana sv. Frane u Zadru). 
XIV. század második fele. Aranyozott ezüst.
Reprodukció. Kovačević, Marijana: Ophodni križ – još 
jedan anžuvinski ex voto u Zadru.In: Radovi Instituta 
za povijest umjetnosti 51. (Zagreb, 2007) 30. nyomán
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nagy nevű magyar királyi család e temp lomot [Zára, Szent Donát] ötszáz év 
elôtt gazda gította, a szar kofá gon kívül maig meg van egy díszes kehely az 
or szág és az An jouk czímerével éke sítve.”89 A dara bot Czobor, mint az Ezred-
éves Ki állítás Törté nelmi Fôcso portjá nak elô adója, sze rette volna köl csön kér-
ni, de „sajnos, hogy ezen ránk nézve nagybe csű tár gyat ki állítá sunkra nem 
enged ték át.”90 

Radisics alap vetô közle ménye után a darab föl-föl tünede zett még egy-egy 
röpke em lítés erejéig a szá zadfor dulón kiadott tudo mányos és isme retter-
jesztô írások ban is, majd hosszú szünet követ kezett.91 

1932-ben az öt vösmű hirtelen az olasz tudo mányos érdek lôdés közép pont-
jába ke rült.92 Ebben az év ben nyi tották fel ugyanis a Szent Simeon corpu-
sát ôrzô ezüstfoglala tot tu domá nyos vizsgá latok céljából. Az ereklye tartó 
fel nyi tása saj tószen zációvá vált, mivel a becses ereklye Zárá nak, sôt egész 
Dal má ciának „pallá diuma” volt. A tudo má nyos életben hipoté zisek egész 
so ra lá tott napvi lágot az ereklye tartó ötvö sére és szárma zására nézve. Az 
elôbbi el méle tek kí sérteti esen emlé keztet nek a Márton és György kolozs vári 
szobrá szok oeuvre-jét gya rapító, ekkor tájt idehaza is meg szapo rodó re konst-
rukci ókra.93 Jóllehet az ér deklô dés kö zép pontjá ban az ereklye tartó-szek rény 
állt; megkü lönböz tetett figyel met kaptak a szar kofágba helye zett te metési 
mellék letek és egyéb ott ôr zött egykorú foga dalmi ajándé kok; közöt tük e 
kehely is, amellyel kapcso latban szintén szüle tett ek kor né hány fi gyelem re 
méltó el gon dolás, illetve prekon cepció. Az olasz kutatók egy ré sze egyene sen 
Fran cesco de Mediolanónak, a Ve lencé ben működô Sesto-család hoz tar tozó 
mi lá nói mester nek, a Szent Simeon-ereklye tartó szek rény ki vitele zôjének 
attri bu ál ta.94 Carlo Ceccheli már óvato sabb volt, ô pusztán egy is me ret len, 
de helybéli ötvös munká jának tartotta.95 

A ma gyar kutatók közül ekkor tájt Dercsényi De zsô96 és Florio Banfi97 em-
lí tet ték meg még rö viden a kelyhet, anélkül, hogy részle tesebb elemzé sükbe 
bocsát koztak volna. Valójá ban mind két köz lés Genthon István helyszí nen ké-
szített följegy zéseire, bibliog rá fiai adata ira tá masz kodott.98 

A Zára és Nin ötvös művé szetét repre zentáló 1972-es zágrábi kiállítás ka-
ta ló gusá nak szerzôje, Miroslav Krežla, az olasz tradíci ókhoz ragasz kodva, to-
vábbra is Francesco de Mediolano munká jának tartotta.99 Radisics után közel 
száz év vel ké sôbb Kovács Éva (1932–1998) írt ismét beha tóan a darab ról az 
I. Lajos király és a művé szet című kataló gus An jou-rep rezen tációt összegzô 
elsô fe jezeté ben, noha a tárgy nem szere pelt (szere pelhe tett) a ki állítá son. Az 
általa 1360–1370 közé datált kehely újkori fölújítá sát azon ban Radisicscsal 
el lentét ben nem a XVII., hanem XVIII. szá zadra he lyezte. A cuppakosár vé-
sett alakos áb rázo lásait fölso rolva Szent László azono sításá ban bi zonyta lan 
volt, ami a fénytö rések miatt (tudniil lik csak súrló fényben, bizo nyos szögben 
látha tók ki ve he tôen és értel mez he tôen a vésetek) egyálta lán nem volt cso-
da és fôleg nem autopszia nél kül; ezért – kor rek ten – mind össze sen annyit 
jegyzett meg, hogy az egy szent király (István vagy László) lehet, meg kockáz-
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tatva továbbá azt is, hogy a csésze esetleg újabb munka. Radisics aa cheni 
párhu zamait el uta sí totta, a városi műhelyt kizárt nak tar totta, viszont helyes-
nek vélte azt az elgon dolását, „mely a mester kérdést egyér telműen az An jou-
ud var öt vösei nek kö rébe transz ponálja.”100 

H. Kolba Judit ugyan ebben a kötet ben kissé hátrébb olvas ható, a kor szak 
ötvös ségét átte kintô tanul mányá ban et tôl eléggé eltérô leírást adott, egy 
má sik hi potézist meg kockáz tatva: „Nagy Lajos li turgi kus adomá nyai közül 
egyik leg szebb a zá rai kincs tárban ôrzött kehely, mely az Anjou és ma gyar 
címe rekkel a talpán, a ma gyar ki rályhoz köthetô. Elsô rendű, pompás darab, 
öntött szentek szobrai [kurzi válás K. T.] eme lik szépsé gét eu rópai szin tűvé. 
Budai mű helyben is ké szülhe tett.”101 

1987-ben Kovács Éva nyoma tékosan megis mételte korábbi állás pontját, 
ki tér ve a kö vetkezô részle tekre is: „A ke hely talpá nak lendüle tes in dadísze 
em lé keztet a kegyké pek ke retdí szének hasonló eleme ire. A helyi kutatás po-
zso nyi mű helynek, illetve újab ban a Szent Simeon-ereklye tartó meste rének 
tu laj donítja a kely het, kétség telenül ma gyar Anjou-, valószí nűleg Lajos ki rály 
adomá nyát. A kehely megíté lésében azon ban Radisics Jenô járt jó úton, aki 
az Anjou-udvari műves ség kö rébe utalta a darabot. Is merve ennek a műves-
ségnek a ru góit: a zárai pél dányt valószí nűleg az ud var meg rende lé sé re ké-
szült kelyhek prototí pusa ként köny velhet jük el: ilyenek lehettek az elve szett 
aacheni kelyhek is.”102 

Ez idô tájt Ivo Petricioli fog lalko zott még ér demben a da rabbal. Stilári san 
az aa cheni ereklye tartók kal ro koní totta és ezt az elképze lését, ismé telgette 
meg azután a Zá rá ról szóló úti köny vek és isme retter jesztô albu mok so kaságá-
ban.103 

Semmi lyen te kintet ben nem je lentett elmoz dulást és több letet a korábbi 
leírá sokhoz képest a 2001. június 15–szep tember 16. kö zött meg rende zett 
fontevraudi nagy szabású Anjou-kiállítás kataló gusába írt rö vid tétel Nikola 
Jakčić, a spliti egyetem művé szettör ténész professzora tollából.104 Az ál tala 
1380-ra datált kehely legköze lebbi analó giájá nak (Petricioli nyo mán) az aa-
cheni magyar-kápolna ereklye tartóit tekin tette. Az áb rázolá sok kö zül Evan-
gelista Szent János helyett Keresz telô Szent János ról írt, Szent Lászlót pe-
dig Szent István királlyal azono sította. A ke hely magyar szak irodal mát nem 
ismerte, vagy nem vett róla tu domást. Mind össze két olasz tanul mányt: egy 
XIX. századi publi ká ciót,105 és Carlo Ceccheli – már említett – 1932-es mun-
ká ját vette föl csu pán bib liográ fiá jába. A nyil vánvaló ikonog ráfiai tévedé sek, 
a pon gyola, a minimá lis techni kai szakér te lem hiányá ról árul kodó heve nyé-
szett le írás, a fino man szólva is fölöt tébb hézagos szak iro dalmi hivat ko zá-
sok, nem csupán a teljes autopszia hiá nyára enged nek kö vetkez tetni, de meg-
kérdôje lezik szerzô jének szakmai hitelét is. 

A ke hely sti láris elemzé séhez, a mű tárgyle írás klasszi kusnak mond ható 
szabá lyai szerint, az autopsziából közvet lenül leszűr hetô követ kezteté seken 
túl, va la mennyi szerzô szüksé gesnek vélte a magyar-Anjou udvar repre-
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zentá cióját legjob ban képvi selô öt vösség promi nens darab jaival történô ösz-
sze hasonlí tást. Az általá ban „ha szonnal” ke csegtetô „ana lógiás mód szer” 
jelen eset ben azon ban nem hozta meg a kívánt ered ményt, mert nem szüle-
tett meg ennek nyomán kon szenzus. A szóba jöhetô dara bok kö zül, ereden-
dôen Radisics Jenô nyomán – hivat kozva rá, vagy hivat kozás nélkül – szinte 
min denki az aa cheni magyar kápolna klenó dium-együt tesét, neveze tesen a 
Szent István és Szent László-ereklye tartó kat, va lamint a Szent Simeon ujjá-
ra hú zott egyik felira tos gyű rűt ne vezte meg legköze lebbi roko nának.106 Az 
1932-ben fölme rült Francesco da Mediolano-féle oeuvre-be való erôsza kolt 
be  s orolá sát vi szont egyér telműen elve tette, és teljes séggel mel lôzte már az 
újabb kutatás. 

Egyön tetű stí luskri tikai ál lásfog lalás pedig azért nem születe tett, nem szü-
let he tett meg, mert a párhu zam ként fölso rolt né hány mű egy szerűen nem 
képez össze hasonlí tási alapot. Volta képpen ugyan nak a körnek az egyes 
tag jai ról van szó és az ebbe a körbe tartozó vala mennyi darab nak, mond-
hat ni termé szetes velejá rója, éppen a létrejöttüket köszön hetô repre zentá-
ció lé nyegé bôl fa kadóan; az ál landó sult kli sék kö vetke zetes és hangsú lyos 
al kal ma zása, a tipizá lásból fakadó egyfor maság. Ez a sztereo tipizá lás teszi 
„hason lóvá” valamennyiüket, s emi att le hetet lenül nehéz fino mabb ana lízi-
sük. A másik korlá tozó té nyezô azon ban kétség telenül a köz vetlenül az ural-
ko dó hoz köthetô emlé kek elenyé szô száma, amely töredé kessége, a ma gyar 
ki rályi kincs tár szét hordása folytán óhatat lanul szűkíti, nem pedig tágítja az 
elemzés lehetô ségeit. 

A to vábbi minuci ózus sti láris vizsgá latok körét, amit én éppen a soro zatké-
szí tés jel legé bôl fa kadóan megle hetôsen szkep tikusan szemlé lek, a saját 
mű fa ján belül egy fo gadalmi aranyo zott ezüst kereszt tel,107 vagy egy ed dig 
tel jesen figyel men kí vül ha gyott ro kon cso porttal, neveze tesen, az 1358-tól 
ki bocsá tott arany forin tok Szent László-, ille tôleg az 1364–1369 között vert 
ezüstgarasok címer-ábrázo lásaival lehetne ez eset ben ta lán még kiszéle sí te-
ni. Hogy ez tényle gesen mennyi ered ménnyel ke cseg tetne, s mennyi vel hoz-
na több művé szettör téneti leg ér tékel hetô hoza dékot az ed digi megál lapítá-
sok hoz képest, az to vábbra is fölöt tébb kétsé ges a szá momra.

A ké sôbbi jelentôs mér tékű és léptékű átalakí tások ellenére arányos formá-
ját to vábbra is meg ôrzô kehely formai jegyei alapján tehát megál lapít ható, 
hogy az, sem techni káját te kintve, sem sti lárisan, nem egye dülálló darab, 
nem számít kurió zumnak. Nem áll társ talanul sem az udvar hoz köthetô al-
ko tá sok kö zött, sem ál talában a kor szak ma gyaror szági ötvös ségén belül. 
Tö ké le tesen beleil leszke dik, még ha lépték beli el téré sek (profi lozott talp, 
építé szeti tagoza tokkal gazda gított szár és nyak, a meg nyújtott szár) regiszt-
rálha tók is rajta, a vele egykorú, bár megle hetôsen kevés szám ban fenn-
ma radt, hazai li turgi kus öt vösmű vek so rába. A kosár ábrázo lásait egyfajta 
„nem zet közi ség” jellemzi, ami szintén a kor szak sa játja. Az alakok nem na tu-
ra liszti kusan model lál tak, nem mint indivi duumok jelen nek meg, hanem a 
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végle tekig leegy szerű sítve, teljesen elna gyolva, ami részben a tech nika adta 
le hetôsé gek, részben pedig a helyhi ány szabta korlá tok ro vására írható. A ke-
hely művé szettör téneti jelentô ségét nem stí lusának párat lan mi volta, hanem 
heral dikai díszíté sének és figu rális ábrázo lásai nak együt tes ér telme zése adja 
meg. Ebbôl a tekin tetbôl viszont köz ponti fontos ságúvá emel kedik, és bepil-
lantást enged abba a szellemi közegbe, amely ben meg rende lôi mo zogtak. 

A cuppakosár egymás mellett sora kozó vésetei nek tar talmi közép pontjá-
ban a fölfe szí tett Krisz tus áll. A ke reszt mellett jobbra és balra egy-egy csil-
lag látható. Jobbra külön mezô ben Szűz Mária, balra Evangelista Szent Já-
nos áll dí szítet len hát tér elôtt. E három önálló, architektonikus térbe került 
figura volta képpen egyet len je lenetet képez.

Szent László Szűz Mária és Ale xandrai Szent Katalin között, Mária felé 
for dulva, enyhén kontra posztos tartás ban áll. Arcvo násai közép korúak. Haja 
válláig ér, sza kálla két ágba fé sült. Fe jén nyi tott há romágú, széles pártá zatú 
koronát hord. Körü lötte szent ségére utaló glorióla. Vise lete a sod rony páncélt 
takaró teljes lemez vért. Rend kívül kar csú dereka alatt széles kazet tás övet 
visel. Vállára a nyak nál át vetett, majd onnan szét váló hosszú palást borul. 
Jobb kezében éllapjával kifelé fordí tott hosszú nyelű bárdot fog. Bal kezében 
ke resz tes és ke reszt pántos nagy méretű ország almát tart. 

Legköze lebbi ikonog ráfiai párhu zamai az 1358-tól ki bocsá tott arany forin-
to kon,108 a Ké pes Krónika Szent Lászlót lovagi viselet ben áb rázoló, egy A 
iniciá léba foglalt minia túráján,109 a Cattaróban ve retett fillére ken, az aache-
ni palást kapocs öntött figurá ján,110 a cseré nyi (ma: Cerín, Szlová kia) adoráci-
ós tí pusú falké pen,111 a Vas várme gyei Velemér Szent három ság-temp lomá nak 
1378-ból szár mazó freskó ján112 és a budai karme lita ko lostor pecsét jén113 fedez-
hetôk fel; egy szóval vala mennyi, az 1360–1380 közötti évek bôl ismert Szent 
László-ábrázo lás megem líthetô. Közéjük tartoz hatott minden bi zonnyal még 
a váradi székes egyház elôtt álló el pusztult bronz szobor is, Már ton és György 
kolozs vári szobrá szok al kotása, mint a korszak önálló Szent László-ábrázo-
lásai nak el sô számú köve tendô prototí pusa.

A rom busz mintás háttér elôtt kecse sen álló Árpád-házi Szent Erzsé bet 
vi selete vi lági, nem pedig a feren ces harmad rend öl tözetét hordja. Feje fe-
det len, elegáns ruhája derék tól le felé hir telen bôvül, vállára elöl ka poccsal 
össze fogott földig érô pa lást bo rul. Bal kezében egy vi szony lag nagy méretű, 
rovát kolása és füle alapján legin kább ta lán egy kosár ral azo nosít ható tartót 
fog.114 Jobb kezével átvetett palást ját fogja föl. Az ô szerep lése egyér telműen 
utal Łokietek vagy Kotromanić Er zsébet védô szent jére.

A ha sonló hosszú ruhá ban álló Ale xand riai Szent Katalin szerep lése sem ígér 
elsô pil lantásra különö sebb ikonog ráfiai cseme gét, hi szen ô volt a patró nusa 
a királyi pár el sôszü lött gyer meké nek. Ikonog ráfiája többé-kevésbé a kor szak 
kanoni zált kompozícionális alap sémáját követi. A vér tanú szűz szerep lése, 
úgy gondo lom, hogy ezeknél a triviá lis meg állapí tások nál va lamivel töb bel 
is ke cseg tethet; neveze tesen, hogy ponto sabban behatá rolhatja az álta lában 
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1360–1380 közötti évekre dalált kehely készíté sének idô pontját, rávilá gíthat 
meg rende lésének eredeti indo kára, vala mint az adomá nyozás mód jára. Véle-
mé nyem szerint ô az ikonog ráfiai interp retáció kulcsfi gu rája. És ezen a pon-
ton ér demes néhány téma- és ikonog ráfia-törté neti ki térôre vállal kozni, ami-
vel Marosi Ernô prob léma fölveté sét kö vetôen, a leg jobb tudo másom sze rint, 
még nem próbál kozott meg senki.115 A Szent ekkor tájt el bur jánzó ud va ri 
kul tu sza mö gött ugyanis több tényezô kere sendô. Elôször is ma gának az An-
jou-di naszti ának egy kö vetke zetes, egyenes ági név adási szokása.116 Emel lett 
azon ban vol tak egyéb aktuális moti váló okok, amelyek elôny ben ré sze sí tet-
ték szerep lését a magyar udvar repre zentá ciójá ban. Kevésbé ismert, de vé le-
mé nyem szerint éppen idevágó és igen figye lemre méltó adalék lehet például 
a Névte len Mi norita elbeszé lése, aki szerint Lajosra 1353 no vem berében, 
ép pen Szent Katalin ünnepét követô napon (no vember 26.), zó lyomi vadá-
sza ta során támadt rá egy általa megse besített medve.117 Eb bôl pe dig óha tat-
la nul az a kö vetkez tetés is adódhat, hogy a hu szonhá rom sebbôl vérzô La jos 
életben mara dását és föl gyógy ulását Szent Katalin közben járásá nak tu lajdo-
níthat ták. To vábbá az is követ ke zik, hogy ez a sze rencsés kimene telű baleset 
fölerô síthette azt a fo lyama tot, amely nek so rán számta lan ki rályi ala pí tású 
egyház, például a szé kesfe hérvári Szűz Mária pré post ság temp loma mellé 
épített Szent Katalin-kápolna (a ma gyar Anjouk sírká polnája)118 és több, 
ekkor tájt alapí tott temp lom, ko lostor, oltár,119 illetve telepü lés ke rült ol talma 
alá,120 s születe tett számos képzô művé szeti ábrázo lás.121 Ez utób biak szemlél-
tetésére ele gendô a Képes Krónika címlap ján a Szent Katalin elôtt tér deplô 
királyi párt áb rázoló minia túrát;122 a ma gyar Anjou-udvar repre zen tá ció já-
ban megle hetôsen hát térbe szorult vízak nai ke hely talpá nak egyik négyka-
réjos, zomán cos medaillonját,123 a máramarosszigeti (ma: Sighetu Marmatiei, 
Románia) temp lom 1844-ben elôke rült falképciklusát,124 szécsényi fe rences 
temp lom sekres tyéjé nek bol tozati zárókö vét(it) fölso rolni, mely utóbbi együt-
tese vé lemé nyem szerint Szécsényi Frank nak az uralko dóhoz fűzôdô bensô sé-
ges kapcso latára utal.125 Mind ezek után ta lán nem egészen irracio nális gon do-
lat azt sem föl téte lezni, hogy a fönti traumatikus sokk is moti vál hatta (vagy 
leg alábbis bele játszha tott) a király legelsô gyer meké nek névvá lasztá sát.

Akár így tör tént, akár nem; a kehely a még a XIII. század végétôl az An jou-
sziciliai ház II. (Sánta) Károly és Ár pád-házi (Ma gyaror szági) Mária ud va rá-
ból ki in duló,126 majd Közép Euró pába kiraj zott An jou-le szárma zottak dinasz-
tikus repre zentá ciójá nak egyik jelleg zetes, kimon dottan elegáns, a tar talmat 
és for mát tö kéletes szimbi ózisba ágyazó hatásos emléke. Nem Zárá ban és 
nem Itáliá ban ké szült produk tum. A ma gyar-Anjou udvar ból, an nak egyik 
mind ez  idáig ismeret len öt vösétôl szár mazó kifino mult alkotás. Viszont min-
den kétsé get ki záróan I. Lajos és fele sége, Kotromanić Er zsé bet révén került 
Zárába foga dalmi aján dékként, alig hanem egy patenával együtt a Szent Si-
meon ereklyé jét ôrzô Santa Maria Maggiore (1571-tôl San Simeone) temp-
lomba, amit feltehe tôleg egy fo gadalmi mise alapít vány is erôsít hetett.127
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A tör téneti adatok alapján az ado mányo zás idô pontját te kintve három év 
jöhet hitelt érdem lôen számí tásba: 
1358: a zárai békekö tés éve, 
1371: I. Lajos meg erôsíti Zára város szaba dalmát, 
1380: a Szent Simeon szarko fág el készülte. 

Mind három alka lommal az ural kodó pár szemé lyesen kereste föl a vá rost, 
s mind há rom alkalom kiváló lehetô séget nyújtott a nagy volu menű, bôkezű 
gesztu sokra; fogada lomté telre, kegyes fölaján lásokra, fényűzô repre zentá-
cióra. 

Véle mé nyem szerint legvaló színűbb idô pontja 1371 le hetett és köz vetlenül 
a kirá lyi pár elsô gyer meké nek megszü letése (1370. július) indo kolta, amit 
egyéb iránt más devócionális adomá nyok, alapítá sok sora köve tett még ab-
ban az esz tendô ben; az aa cheni kápolna privilé gium-okleve lének január 2-án 
kelt,128 a göncruszkai Ale xand riai Szent Katalin tisztele tére szentelt pálos 
ko lostor alapítá sáig.129 

A ke helynek nincs köze Szent Simeon ezüst szarko fágjá hoz, at tól egy tel-
je sen füg get len, má sik fo gadalmi ajándék volt. Az ezzel kapcso latos késôbbi 
speku lációkat és összemo sást a meg rende lôk szemé lye és a közös ôrzési hely 
okozta. 

A 2003 szep tembe rében a hely színi stiláris és tech nikai megfi gyelé sek is 
ezt lát szot tak meg erôsí teni, hangsú lyozván, hogy az általam végzett vizsgá-
la tok egy-két techni kai és ikonog ráfiai pontosí táson kívül, nem tértek el Ko-
vács Éva két évti zeddel korábbi, autopszia nél kül tett alapve tôen helyt álló 
megál lapítá saitól sem, at tól tud niil lik, hogy csak annyi ban van közük az aa-
cheni ajándé kokhoz, hogy ugyan abba repre zen tá ciós körbe tartoz nak; mes-
tere az An jou-ud var öt vösei nek egyike; készíté sének felsô idôha tára pedig 
1370.130 Aachen szerepe persze nem ik tatható ki telje sen az interp retáci ó ból, 
de nem a magyar szentek tisztele tére szentelt kápolna klenó dium-együt tesé-
nek („capella”) össze hason lítga tása, hanem annak intel lektuá lis hát tere; az-
az a szentté avatott Nagy Károly szellemi örök sége miatt, aki Szent László 
mellett I. Lajos másik uralko dói pél daképe volt, s aki egyéb iránt, a Krónika 
szerint legalábbis, ugyan azt a te rületet foglalta el év század ok kal koráb ban, 
mint ahová 1358-ban majd ô is gyôz tesen bevo nulha tott, ami ál tal a Dal má cia 
visszaszer zése burkolt, biro dalmi törek véseket melen getô színezet nyer.131 

E darab tehát nem csupán egy ki váló kvali tású, a Santa Maria Maggiore-
temp lom számos klenó diumá nak egyike volt; je lentô sége jó val túl nôtt azo-
kén, az ajándé kozók szemé lye, va lamint ábrázo lásai ban és egyéb díszíté sei-
ben rejlô transz cendens eszmei monda nivalója révén. Közve títette egy részt 
a megvál tás gondo latát, Krisz tusnak az em berisé gért ho zott ál dozatát, az 
eu charisz tiát, amely ben ka tolikus egyház üdvtör téneti tana össze fonó dott az 
egye te mes szentek: a „tres Sancti reges Hungariae” együt tesében ekkor utol-
jára sze replô Árpád-házi Erzsé bet és a leg gyak rabban hívott segítô szentek 
egyiké nek, Ale xand riai Ka talin tisztele tével, de akik ezen túlme nôen utaltak 
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az ural kodó pár leg inti mebb, legben sôsége sebb áhíta tára, legsze mélye sebb 
ér zelme ire is. Ez utóbbi szent feltű nése plauzi bilisen megma gyaráz hatja a 
ke hely adomá nyozá sának konkrét mozga tórugó ját: az ô közben járásá nak tu-
lajdoní tott, nehe zen és késôn megszü letett elsô gyer mek miatt érzett örömöt 
és há lát, aki nél se gítséget, vigaszt és me nedéket leltek.132 László megje lenése 
pedig azt a különös és je lentô ségtel jes pil lanatot illuszt rálja, a Képes Krónika 
Szent László megko roná zása minia túrájá hoz ha sonlóan, hogy miként váltja 
fel sze mélye Toulouse-i Szent Lajost, hiszen a kehely cuppakosarán kizáró-
lag a ki rályi család védô szentjei kaptak helyet, s ebbôl logiku san kö vetkez-
tetve neki kel lett volna szere pelnie. László ábrázo lása mögött meghú zódott 
a magyar szentek tisztele tének propa gálása és tuda tosítása is egy olyan kö-
zeg ben, ahol nem igazán tudtak róluk koráb ban semmit, nem ismer ték cso-
datéte leiket sem a szinte meg szám lálha tatlanul sok helybéli szent és azok 
igencsak számos ereklyéi miatt. 

Szűz Má ria alakja önál lóan utalhat a meg adomá nyozott temp lom ti tulu-
sára, de a doná tor pár, különö sen pe dig I. Lajos közis mert Boldog asszony 
tisz tele tére, továbbá a di nasztia legki emel kedôbb nôi képvise lôjére, I. Lajos 
déd nagy anyjára is. Szűz Mária és Szent László ábrázo lása kö zösen pedig to-
váb bi asszoci ációkat, remi nisz cenciá kat ébreszthet. Például az ô ol talmába 
ajánlott Magyar Király ság képze tét vagy a ke resz tény hi tet a lo vagi, katonai 
eré nyekkel ötvözô ideális uralko dóesz mény gondo latát, ami vel a király maga 
is haso nulni és azono sulni kívánt, s ami az adott politi kai szi tuáció ban kü-
lönösen kedve zônek bizo nyult szá mára. 

A cuppakosár vé setei nek ikonog ráfiai összeál lítása tehát egy szerre és kon-
centrál tan fe jezte ki mind a Magyar Király ság, mind az Anjou-dinasz tia és 
annak magyar ága, mind pedig az ural kodó házas pár pro tokollá ris ál lami rep-
re zentá cióját és szemé lyes, mélyen átélt devócióját is, de en nek az össze tett 
eszmei gondo latkör nek szol gá latában álltak a túl hangsú lyozott, számbe lileg 
is magas heral dikai elemek; jelen eset ben a tizen egy ma gyar-Anjou címer 
és a talp köztes csúcs íves le mezein a három sisak dísz. A kehely ikonog ráfiai 
prog ramja ponto san ugyan abba a körbe tartozik, és ugyan azt a je lentést hor-
doz za, még ha redu kálva is, más ak tuáli sabb szente ket hangsú lyozva; amit a 
nápolyi Anjouk udvará ból ki induló dinasz tikus repre zentá ciós művek egész 
sora; köztük például a Pietro Cavallini mű helyé nek tu lajdoní tott Santa Ma-
ria di Donna Re gina falképe, vagy Assisi ben, a Szent Ferenc-bazilika altemp-
lomá ban Simone Martini freskói. A nem egészen távoli múltból pedig az 
anyaki rálynô által a római Szent Péter-székes egyház nak mintegy húsz évvel 
koráb ban adomá nyozott, a szé kesegy ház 1361-es inven táriu mában „dossale 
pro [.] altari maiori” néven sze replô, retabulumként hasz nált egykori para-
mentum hímzésegyüttese,133 vagy a dinasz tia egy másik ágából az I. La jos 
uralko dását fátum szerűen végigkí sértô másod-unoka testvér, I. Jo hanna ná-
polyi ki rálynô (1343–1382) 1362–1375 közé datált hóráskönyve a nápolyi ág 
saját szent jeit föl vonul tató minia túráival.134 
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A min denkori uralko dói rep rezen táció ál landó eszköz tárához tartozó ele-
mek és mo tívumok követ kezetes alkal mazása, mint e kötet minia túrái is 
mu tat ják, a dinasz tia fo lyama tosságát, konti nuitását, az Eu rópa külön bözô, 
egymás tól távol esô pont jain ural kodó Anjou-család össze tartozá sát és fényét 
is kife jezte, egyfajta dinasz tikus elhiva tott sá got, jól lehet e família egyes ágait 
komoly érdekel lentétek, ha talmi harcok és há borúk osztot ták meg. Mind eme 
is mérvek és a gondo san ki váloga tott szentek szere pelte tése „ered mé nyezte” 
azt a tradícionalitást és kon zervati vizmust, illetô leg egy fajta korta lansá got, 
amely az öt vösmű „legsajá tosabb” vonása.

A ke hely az adomá nyozás pillana tától kezdve a min dennapi liturgi ában 
hasz ná la tos kegy tárggyá vált a IX. Bo nifác pápa jóvoltá ból már 1396-tól a 
velen cei Szent Márk-temp lom tel jes bú csúját élvezô temp lomban.135 Az ál-
landó igény bevétel miatt az évszá zadok során erôsen meg rongá lódott, megsé-
rült. Szára megla zult, zo mánc rétege teljesen leko pott. Ki javítta tására jó alka-
lom kí nálko zott a XVII. század közepén, amikor teljesen fölépült az új, immár 
kizáró lag Szent Simeon tisztele tére szentelt temp lom a korábbi Santa Maria 
Maggiore he lyén, s amikor Benedetto Libani meg tisztí totta a szarko fágot,136 
de még inkább kedvezô lehetô ség nyílha tott rá 1756-ban, amikor Velence 
a temp lom helyre állítá sára egy na gyobb össze get adomá nyozott nagy vona-
lúan.137 Ekkor va lószí nűleg nem csupán az épü letet újítot ták meg, hanem a 
be rende zési és fölsze relési tárgyait, köztük e kely het is, termé szete sen már 
a ba rokk íz lésnek megfe lelôen átala kítva, túldí szítve, sôt mond hatni, szinte 
funkci ójában korlá tozva azt. Ek kor nyom ták tal pának pere mébe a feltehe-
tôen Szent Anasz táziát ábrá zoló öt vösje gyet is.138 

Nem ol vasztot ták be, nem semmi sítették meg, mint ódon, elavult régisé-
get, ha nem meg mentet ték a törté neti ke gyelet okán; ponto san tisztá ban léve 
az egykori adomá nyozás horde rejével. E fo lyama tos haszná lat azu tán éb ren 
tar tott és a zárai közös ség em lékeze tébe mélyen bevé sett egy olyan törté nel-
mi tudatot és egy olyan hagyo mányt, amely az idô múlásá val egyre árnyal-
tabb vé leményt formált és im már nem a hódítót rettegte I. La josban, hanem 
a vá ros ért ho zott el múlha tatlan kegyes csele kede teit érté kelte és tisztelte 
benne.

Utószó

A ma gyar szentek tisztele tének „meg honosí tását” propa gáló mecha nizmus 
nem korlá to zó dott persze kizáró lag Dalmá ciára, fölfe dezhe tôk nyomai a 
Ma gyar Király sággal perszo náluni óban álló Horvát ország ban és a Lengyel 
Király ságban is, mely utóbbi ko roná ját Nagy Lajos szintén 1370. novem ber 
17-én nyerte el nagy bátyja, III. (Nagy) Káz mér halála után. Az ott ki fejtett, 
Szent László-tisztelet is érintô repre zentá cióhoz köt hetô emlé kek föl tárása 
és föl dolgo zása leg alább annyira sürgetô feladat lenne, mint a dalmá ciai egy-
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ház- és mű vészet törté neti ku tatások további folyta tása, amely bôl re mélhe-
tôleg kikere kedhet a közel jövôben egy szinté zis is.139

Ebbe a majdani össze fogla lásba termé szete sen már nem csupán az ural-
ko dó, hanem a Ten germel lékre kikül dött, vagy ott tartó san le telepe dett 
ma gyar elit kul tusztö rekvé sei nek vizsgá lata is beletar tozna. A prelátu soké 
éppen úgy, mint a világi tiszt ségvise lôké. Közü lük is elsôsor ban Bebek Imre 
(†1405 után) dalmát és hor vát báné, hogy csupán a legex ponál tabb, az ural-
kodó család jához mind végig hű kép viselô jét em lítsem meg, aki nek famíli ája 
kö rében, aligha nem éppen neki köszön hetôen, különö sen a XV. szá zad elsô év-
ti ze deiben válik el sôdle gessé és földraj zilag is jól kö rülha tárolha tóvá a szemé-
lyes devócióval összefo nódó magyar szentek tiszte lete. 

FÜGGE LÉK

A Füg gelék ben ol vasható doku mentu mokat a Magyar Tudo mányos Akadé-
mia Művé szet tör téneti Kutató intézet ének Levél tári Regesztagyűjteménye és 
az Ipar művé szeti Mú zeum Adat tára ôrzi.140

Az ira tok fon tos ki egészítô adalé kokkal szolgál nak a Radisics Jenô kezde-
ménye zésére meg alakult Galva nop laszti kai In tézet tevé kenysé gére és a dal-
má ciai művé szettör téneti kutatá sok ne hézsé geire vonat kozóan. A hiva ta li 
je lenté sek be tekin tést en gednek to vábbá a Central-Commission zur Er for-
s chung und Erhaltung der Baudenkmale nemze tiségi feszült ségektôl sem 
mentes regio nális hivatali appará tusának bürok ratikus intéz kedése ibe, azok-
nak, a ma már teljes séggel értel metlen nek tűnô, de akkor nagyon is hang-
súlyo san je len lévô aktuálpolitikai hátte rébe.141 

A tör ténet fôsze replôi Radisics Jenô, az Or szágos Magyar Ipar művé szeti 
Mú ze um igazga tója, if jabb Herpka Károly restau rátor, gróf Csáky Albin 
(1841–1912) liberális po liti kus, fô rendi házi tag, aki az érin tett idô pont ban 
val lás- és közok tatás ügyi minisz ter volt, Tomaso Burato zárai és Josef Wlha 
bécsi fotográ fus. Kulcsfi gurája azon ban Thallóczy (Strommer) Lajos törté-
nész; Kelet-Európa, Horvát ország, Szerbia, Bosznia-Herce govina közép kori 
tör téne tének elismert szakér tôje, az ide vo natkozó okleve lek ki adója volt, 
aki dalmá ciai ku tatások idô pontjá ban a bécsi Theresianumban és a konzuli 
akadé mián tanított közjo got és magyar törté nelmet. Tárgy- és hely isme rete, 
po litikai tá jéko zott sága miatt nélkü lözhe tetlen munka társa lett a Dalmá ci-
ában vizsgá lódó művé szettör téné szeknek, közöt tük Radisics Jenô nek is.142 

A kro nológiai sor rend ben sze replô levél tári és irattári doku mentu mok 
köz lé sé nél, külön leges stiláris értékük miatt, az ere deti he lyesírás szabá lya-
it vettem alapul. Csupán annyi változ tatással éltem, hogy a közpon tozást 
pó tol tam, s a nyil vánvaló hibákat, elíráso kat ki javítot tam. Az olvas hatat lan 
sza va kat szögle tes zá rójelbe tett pon tokkal jelöltem. A té mában és a korban 
tá jé ko zatlan mai ol vasó szá mára a ma már nem haszná latos rövidí téseket 
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fel ol dottam, amelyek az eset leges egyéb magya rázó ki egészí tésekkel együtt 
szög le tes zá rójelbe kerül tek. A téma szem pontjá ból mel lékes iratok (úti szám-
lák, fény kép meg rende lés) tel jes köz lésétôl eltekin tettem, csupán azok re gesz-
tá zott tar tal mára utalok. 

Szorosan hozzá tartozik a témá hoz Marczali Hen rik memo árja, ponto-
sab ban an nak Dalmá cia cí met vi selô fe jezete is az 1897-es levél tári ku tató-
munká járól, de miután vissza emléke zései a Múlt és Jövô kiadó nál 2000-ben 
megje lentek; újra közlésé tôl elte kin tet tem.143 

Ezen a helyen szeret ném megkö szönni Lichner Mag dolna önzet len se gít-
sé gét, aki az Ipar művé szeti Mú zeum Adattá rában ôrzött iratok elôké szítésé-
ben, fénymá solásá ban, il letve a zárai szarko fág há rom galva nop laszti kai 
má so latá nak le fényké pezésé ben nyúj tott segítsé get, s akivel állan dóan kon-
zul tál hat tam a tanul mány készí tése so rán fölme rült újabb és újabb prob lé-
mák ról. A doku mentu mok összeol vasásá ban Mikó Árpád és Szen tesi Edit 
nyúj tott baráti segítsé get.

1.

Tárgy: Thallóczy Lajos tájékoz tatója a Magyar Királyi Vallás- és Köz okta tás-
ügyi Minisz térium Művé szeti Ügysztálya felé 
Buda pest, 1891. XII. 31. 

A Ma gyar Királyi Vallás- és Köz okta tásügyi Minisz térium Művé szeti Ügyosz-
tályá nak ira tai, 1892 – V – 2 – 14686.
Ôrzési helye: 1956 elôtt Buda pest, Magyar Orszá gos Le véltár

3. Szent Simeon zárai testereklyetartója
Fénykép: Takács Imre, 2003

4. Szent Simeon fekvô alakja az erekly-
etartóról Fénykép: Takács Imre, 2003
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Kivo nata: Magyar Tudo mányos Akadé mia Művé szettör téneti Kutató intéze-
té nek Levél tári Regesztagyűjteménye, A – I – 4. 4120. számú cédula (Valkó 
Arisztid regesztája. Au tográf, toll. 1951.)

Thallóczy Lajos felhívja a VKM [Ma gyar Királyi Vallás- és Köz okta tásügyi 
Minisz térium] figyel mét a zárai Szent Simeon temp lomban ôrzött Szent Si-
meon mártír ereklye tartó jára, melyet 1384-ben Er zsébet magyar ki rályné 
vert ezüst bôl ké szítte tett, s melyen több magyar vonat kozású dom bormű 
van. Le írását elkészí tené, de jó volna galva nop laszti kai el járással lemá solni, 
s ez kö rülbelül 500 fo rintba kerülne.
[VKM: Öröm mel ve szi tu domá sul, meg adja a megbí zást Thallóczynak, mellé 
adja ifj. Herpka Károlyt az ipar művé szeti is kolában a gal vanop lasztika ta ná-
rát, kikötve, hogy a másola tok az Ipar művé szeti Mú zeum tulaj donát képez-
zék. Ki utalja az 500 Forin tot.]

2.

Thallóczy Lajos jelen tése zá rai ta nul mányút járól
Bécs, 1892. V. 1.

A Ma gyar Királyi Vallás- és Köz okta tásügyi Minisz térium Művé szeti Ügyosz-
tályá nak ira tai, V – 2 –14686–19471.
Ôrzési helye: 1956 elôtt Buda pest, Magyar Orszá gos Le véltár
Kivo nata: Magyar Tudo mányos Akadé mia Művé szettör téneti Kutató intéze-
tének Levél tári Regesztagyűjteménye, A – I – 4. 4121. számú cédula (Valkó 
Arisztid regesztája. Au tográf, toll. 1951.)

Elsô, érdekes jelen tése a zárai Szent Simeon ereklye tartón végzett tanul-
má nya iról. Lent volt, s meg kezdte az elô munká latokat. A ko porsót, felirata 
sze rint, Erzsé bet ki rályné készít tette 1380-ban Franciscus de Mediolano öt-
vösmű vésszel. – Talált még egy Anjou-czímeres kely het is, melyet le fény ké-
pesz tetett. –

3.

Tárgy: Radisics Jenô levélfo galmaz ványa gróf Csáky Albin vallás- és köz okta-
tásügyi mi nisz ternek zárai (és pá rizsi) tanul mányút járól
Buda pest, 1892. szep tember 7.

Ôrzési helye: Buda pest, Ipar művé szeti Mú zeum Adat tára
143/1892. jegy zô könyvi szám
Tárgy: Jelen tés a Zárába történt kikül detésé rôl és a párizsi útról 
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Elôirat: --- 
Utóirat: ---
Autog ráf, ja vítá sokkal, betol dások kal, ki húzá sokkal. Toll, 15 számo zatlan le-
vél (zárai beszá moló), az Or szágos Magyar Ipar művé szeti Muzeum fejlé ces 
pal li umában

Ministernek

Nagy méltó ságod a múlt jú lius hó ban utasí tani méltóz tatott engem, hogy a Zá-
rá ban lévô S. Simon holt testét magá ban fog laló aranyo zott ezüst kopor sónak 
az Orsz. Magy. Iparm. muzeum’ galv. [galvanop laszti kai] in tézete részére le-
endô lemin tázását ifj. Herpka Kár oly által eszkö zöltes sem, júl. hó 8-án 28420 
sz. a. kelt magas rende letével pedig, hogy a magyar iparm. társulat és mu ze-
um által gyűjtött – régi s modern ruhákat, hímzé seket s egyéb szöve te ket az 
Union Centrale des Arts Decoratifs Exposition des Arts de la femme czí mű 
tárlatán Párizs ban fel állítsam. A két meg tisztelô kikül detésrôl szóló bizal-
mas je lenté semet van sze ren csém ezennel Nagym. elé oly kérés kapcsán ter-
jesz tenem, hogy a nemes bizalo mért hálás köszö netem ôszinte kifeje zését 
mél tóz tassék minde nek elôtt ke gye sen el fogadni.

A zárai koporsó lemáso lását meg elôzô tárgya lások a Nagym. Ministerium 
ke be lé ben folyván le, azokra kiter jesz kednem nem szüksé ges. Az eszmét tud-
va le vôleg Dr. Thallóczy Lajos kor mány taná csos pendí tette meg. Ô volt az, aki 
ké sôbb magas össze köt teté seit a muzeum érde kében fel hasz nálva, tapinta-
tos ma ga vise letével, kitartá sával, na gyon válsá gos helyze tek kö zepette s a 
le küzd he tetle neknek látszó akadá lyok daczára a kilá tásba vett terv si keres 
vég re haj tását közvetí tette. 

Nagy méltó ságod ellen ben bô kezű segé lyével örök hálára köte lezte a mu ze-
umot, amidôn annak a megkivántató anyagi eszkö zök egy részét bo csáj tot ta 
ren del kezésre, s ek ként le hetôvé tette, hogy a kopor sót, a mely ál ta lá nos szem-
pont ból nézve mint műem lék el sôrangú, mint magyar vonat kozású műem lék 
és most már mint galv. másolat hatá ro zottan párat lan gyűjte mé nyébe felve-
het te. Vele a muzeum világ szerte dicsô séget fog aratni, mert ahhoz hason lít-
ha tó galv. másolat, akár a terje delmét, akár a műtör téneti fontos ságot tekint-
sük, ál lítom, még nem ké szült.

Dr. Thallóczy La jos, Herpka egy se géddel s én, együtt érkez tünk meg Zá-
rá ba, a hol az érde kelt kö rök jö vete lünkrôl már elôzete sen ér tesítve voltak. 
Min de nütt a legelô zéke nyebb fogad tatás ban ré szesül tünk, azt a bizta tást 
nye rük, hogy mun kánk aka dályba ütközni nem fog. E körül mény nek azon-
ban meg volt a maga magya rázata. Dr. Thallóczy u. i.; nehogy szándé kunk 
eset leg más, rokon termé szetű intéze tek fél tékeny sé gét ébressze s meg elôz tes-
sünk, nem tartotta czélszerűnek hivata los mi nôsé günket elô térbe tol ni, sem 
amikor ez ügy ben ko rábban Zárá ban járt, a galva nizálás összes részle te ibe 
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bele bo csát kozni; ekként min denki tudta, hogy mi forog szóban, annélkül, 
hogy tulaj donkép a dolog lénye gével is tisztá ban lett volna. Így épen a mon-
dott in dokok ból az osztrák műem lékek bizott ságának (Central Commissio[n] 
für Erhaltung der Baudelnkmäler) en gedé lyét sem tartotta kiké rendô nek, 
va lamint hogy fi gyel men kí vül hagyta ennek zárai képvise lô jét conservato-
rát Frintsich ta nárt, a kinek dr. Thallóczy ter vünkrôl csak a munka meg-
kezdé sének, s saját elutazá sának elôest éjén tett em lítést. Dr. Thal lóczy más-
nap reggel eluta zott, mi pedig d. u. a le mintá záshoz aka runk fogni. Ám de 
nem csekély megle peté sünkre teljesen megvál tozott helyze tet ta lál tunk. Fr-
nitsich még az elôzô nap je lentést adott be a hely tartó sághoz. Hivat kozva 
a Central Comission sza bályza tának ama a pont jára, a mely köteles ségévé 
teszi a conservatoroknak, hogy a hatásukkörükbe esô műem lékek elpusz-
títását (Zerstörung) v.[vagy] elide geníté sét (Verschlegung) meg akadá lyozzák, 
tiltako zott a kopor sónak min den nemű lemáso lása el len, sôt a poli tikai ható-
ság oltal mát is kikérte a maga szá mára az esetre, ha mi netán ennek daczára 
munká hoz fognánk. Majd elôt tünk, s az ál tala kü lön egybe hívott temp lomi 
hatóság elôtt számos, mellôz tetésére vonat kozó szem rehá nyás s kifaka dás 
után ki jelen tette, hogy ô mind addig a lemáso lást meg nem engedi, a míg 
neki a Central Commissio[n] engedé lyét fel nem mutat juk, és ez ügy ben az 
egyházi hatóság bele egyezé sét, amelyre hivat koztam, sem te kintheti magá-
ra nézve irány adónak. Hiába volt minden utalá som ama és reá be szélé sem; 
galv. [galvanop laszti kai] másola tokra, a melyek hasonló, de bi zonyos tekin-
tetben még sokkal, még ér téke sebb és kénye sebb mű em lékek után készül tek, 
hi ába a kísérle tek is, amelye ket ott, szeme láttára csinál tunk annak bebizo-
nyítá sára, hogy a galv. el járás az eredetit sem mechanice sem ve gyi leg meg 
nem támadja – Frnitsich tanár hajtha tatlan maradt, s eltá vozott. Én ak kor 
mond hatom a legne hezebb helyze tek egyiké ben vol tam. Egyma gam ál lottam 
ismeret len em berek kö zött, a kik az ügy iránt csak annyi ban ér deklôd tek, 
hogy ki lesz a gyôztes Frnitsichék-e vagy mi, a kik, ha jó akarat tal vi seltet tek 
is irá nyom ban, a mit há lásan elisme rek, te he tet lenek voltak. Ott ál lottam, 
anélkül, hogy tá jékozva lettem volna. Dr. Thallóczy tarókodási he lyérôl s az 
ál tala megin dított terv elôzmé nyérôl, miután azokat nekem el nem mondot-
ta, csak annyit tudtam, hogy egy haj szálon függ az egész, s ha nem talá-
lom el a he lyes maga tartást, szép ter vünk nek egyszer s min den korra vége. 
Arra hatá roztam el tehát magam, hogy az elfoglalt helyet sem mi szín alatt 
el nem hagyom, s a mi közben Thallóczy tar tózko dási he lyét sza ka datlan 
sürgönyzés se gélyével kiku tatnám, teszek mint a kinek dolga a legjobb rend-
ben van s csak épen egy formai ság mi att kényte len munká ját szü ne tel tet ni. 
Egyút tal pe dig megkí sértem nem-e volna lehetsé ges az egyházi ha tó sá got, 
fô leg pe dig a szerfe lett elô zékeny érseket lassan ként ré szünkre az ál tal meg-
nyerni, hogy il letékes ségét Frnitsich-ével szembe állítom. De úgy az ér sek, 
a kápta lan, va lamint a helytar tóság óvato san el kerül tek min dent a mi éle-
sebb el lentéte ket lett volna alkal mas te remteni, s e mellett a bécsi hatósá gok 
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ál láspont jától tették függôvé a ma gukét, úgy hogy tárgya lásaim itt nem ve-
zet tek ered ményre. Nem maradt más hátra, mint a legna gyobb nyu galmat 
szín lelve egy elôre arra tö rekedni, hogy az idôt valamikép érté kesít sem. Be-
jártam tehát az összes temp lomokat, kutat tam, keres tem s a mit ér de kes nek 
ta lál tam, lefény képez tettem. Az en gedélyt a viszo nyok hoz ké pest hol jó szón, 
hol pénzen szerez tem meg. Különö sen ki eme lendôk nek tar tom az apáczák 
temp lomá ban ôr zött, soha ki nem ál lított, annál kevésbé lefény képe zett mű-
kin csek után eszkö zölt fel vé tele ket. Sôt még azt is sike rült el érnem, hogy 
Szt. Si monról czímzett temp lomban, a székes egyház ban, a ferenczesrendiek 
temp lomá ban lévô össze sen 6 db régi ereklye tar tót s kelyhet Herpka tanár ral 
a káp ta lan kí vánsá gához képest titok ban le másol tattam. Ha ek ként kikül de-
té sem tulaj don képpeni czéljától még távol voltam is okom a pa naszra nem 
volt s megelé gedéssel tekint hettem az inté zetünk szá mára meg szerzett be-
cses anyagra. 

Tizedna pon végre sikerült dr. Thallóczyt megta lálnom, s vele a dolgok ál lá-
sát közöl nöm. Most már nyílt si sakkal kellett dol gozni, ki kel lett kérni megfe-
lelô for mábban a Cental Commissio[n]nak, az ér seknek, az egy házi ha tóság-
nak (fakriceria) en gedé lyét, úgy szintén a vá rosét is mint kegy úrét. A Cental 
Commissio[n] bele egyezé sét s az érsekét dr. Thallóczy esz közölte ki s jut tatta 
a helytar tóság tudo mására; megint csak neki kö szön hetô, hogy a város is 
azon nal meg adta a magáét, a mennyiben ô egyik ismérôsét, a ki zárai szüle-
tésű, nyerte meg közben járónak. Szóval minden rend ben volt s Herpka Aug. 
hó közepe táján hozzá fogha tott végre a koporsó lemin tázásá hoz. Csak hogy 
a megfe lelô en gedé lyek nem fel tétlenül lettek kiál lítva. A város, Frnitsich 
tanár sugal mazá sára, a koporsó másola tainak egy pél dányát kötötte ki az 
odavaló mú zeum szá mára, a temp lom 50 ftot ja vítá sokra s 50 ftot minden 
eladott pél dány után. Jöttek ezen kí vül még számo san, a kik mind kisebb s 
na gyobb jutal makat kértek, s mint hogy szolgál tatásai kat tényleg nélkü lözni 
nem le he tett, kaptak is. 

Zárai ki külde tésem ered ménye a St. Si meon kopor sójának immár készü-
lôben lévô galv. másola tán kí vül, a mely kizáró lag Dr. Thallóczy Lajos kor-
mány taná csos ér deme, az alább felsoro landó galv. [galva nop laszti kai] máso-
lat és fény kép fel vétel; u. m.:
1.  Kar formá jára csinált ereklye tartó (St. Chrysogon karja);
2.  U. a. Ker. Szt. Já nos újja;
3.  Lá dika (St. Oronzio feje);
4.  Ereklytartó (a szent Tövis tartója)

vala mennyinek erede tije a zárai székes egyház ban.
5.  Ke hely; erede tije a St. Si mon temp lomban
6.  Ke hely nodusa; erede tije a ferenczrendiek temp lomá ban. 

Végül 27 fénykép u. m. a koporsó, külön féle ereklye tartó, egyházi szerel-
vény és hímzés. Ezek közül 5 db a St. Simon, 8 a szé kesegy házban, 13 db az 
apáczák, 1 db pedig a ferenczrendiek temp lomá ban vé tetett fel. Ez zel kap-
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csolat ban bá tor va gyok Exc. [Exellenciád] nagybe csű fi gyelmét ifj. Herpka 
Károly tanárra felhívni, mint a ki oda adással s ritka szak avatott sággal olyan 
munkát végzett, kivált a maga san álló sok helyt majd nem hozzá férhe tetlen 
s helyérôl el nem mozdít ható koporsó lemáso lásával, a me lyet di csérni elég-
gé nem le het s a szakér tôk ré szérôl, a kik a galv. [galvanplasztikai] eljá rás 
elô fel téte leirôl teljesen tájé kozva vannak, bizo nyára nagy el isme résben fog 
ré sze sülni. 

Még egy alázatos javasla tot óhajta nék ez úttal Nagym.nak tenni. 
St. Si meon remek mívű kopor sója fe lett sem vonul tak el a száza dok nyomta-

lanul, azt is megvi selte az idô, s több helyt alapos javí tásra szorul: itt az ara-
nyos pléh vált le, amott egészen hiány zik s akár hány helyütt végig repedt 
vagy el törött. Ha már most meg gondol juk, hogy Szent Simon Dalmácziában, 
elsôsor ban pe dig Zá rában míly ha tár talan tisztelet tárgyát képezi száza dok 
óta, önma gától követ kezik, hogy a koporsó kijaví tásának híre egész Dal má-
czi á ban hálás vissz hangot keltene s meleg rokon szenv vel em lékez nének meg 
or szág szerte arról, aki e javítást meg pendí tette, il letôleg keresz tül vitte. Mi-
ért ne Ma gyaror szág, jobban mondva annak közok tatás ügyi Ministere le gyen 
az, a kinek nevét a dalmát nép di cséret tel aj kára emelje? Jól tu dom, hogy e 
mun kára a magas kor mány ádozni alig fogna, de talán nem is szüksé ges. 
Ô Felsége legke gyelme sebb urunk kétség kívül haj landó lesz szokott nemes-
lelkűséggel a ja vítás nem is nagy össze get, ta lán egy-két ezer frtot igénylô 
költsé geit ki fi zet ni, ha fi gyelme illeté kes helyrôl e tárgyra irá nyoz tatnék. 
Hisz, mind ezektôl el te kintve a Monar chia legne vezete sebb mű em lékei nek 
egyiké rôl van szó, a mely ekként, most még arány lag cse kély ál dozat árán jó 
karba helyez tetnék. 

A több ször említett koporsó lemáso lásának költsé geit, a mennyiben azok 
a Dr. Thallóczy ren delke zésére bocsájtott összeget megha ladják, az orsz. [Or-
szágos] magy. [Ma gyar] iparm. [Ipar művé szeti Múzeum] galv. [gal va no plasz-
ti kai] in tézete képes lesz vi selni, mert e máso latból remél hetôleg, fényes üz-
le tet fog csi nálni. A continetalis muzeumokkal közvet lenül fog tár gyalni, a 
tengerentúliakat ille tôleg, Angliát is bele értve, egyed árusá got biz tosított az 
e té ren, ver seny társ nélkül álló Elkington lon doni czégnek, a me lyet párisi 
tar tóz kodá som alatt tisztán e czéból felke restem. 

A fény képfel vétele kért járó 260 v. é. [váltó értékű] frtot [forin tot] el lenben 
már nem lesz ké pes budgetjébôl nélkü lözni, úgy hogy kényte len va gyok 
T.[Tomaso] Burato zárai fényké pész számlá ját / a. csatolva Nagy.at [Nagy sá-
godat] mély tiszte lettel arra kérni, hogy a megfe lelô össze get az anyag va ló-
ban becses voltára való te kintet tel s te kintve, hogy azt egyet len in tézet sem 
bír ja, a muzeum dotaczioján felül kiutal vá nyozni kegyes kedjék. 

Az imént részle tesen elmon dott, várat lan kö rülmé nyek miatt Párisba min-
den igye ke zetem daczára csak Aug. hó közepe felé utaz hattam, vagyis már a 
műiparm. tár lat megnyi tása után. Talán nem té vedek, ha azt hiszem. hogy 
helye sen cse leked tem, a mi dôn a koporsó másola tának meg szerzé sét a pári-
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5. Részlet Szent Simeon 
ereklyetartójáról
Budapest, Iparművészeti 
Múzeum, Galvanoplasztikai 
Gyűjtemény
Fénykép: Iparművészeti 
Múzeum, 2006

6. Részlet Szent Simeon 
erkelyetartójáról
Budapest, Iparművészeti 
Múzeum, Galvanoplasztikai 
Gyűjtemény
Fénykép: Iparművészeti 
Múzeum, 2006

7. Részlet Szent Simeon 
erkelyetartójáról.
Budapest, Iparművészeti 
Múzeum, Galvanoplasztikai 
Gyűjtemény
Fénykép: Iparművészeti 
Múzeum, 2006
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zsi kiállítás elébe tettem s Zárát csak a bonyo dalmak szeren csés megol dása 
után hagy tam el. Tudtam, hogy kitűnô párisi képvise lônk L. [?] Delamaire 
Didot úr tár gyain kat he lyettem ideigle nesen felál lítja, s nekem mó domban 
van eze ket utólag újra ren dezni. E rende zés már csak azért sem volt elké-
settnek te kint hetô, ha Aug. [augusztus] fo lyamá ban megtör ténik, mert az 
Union Centrale tárla tainak tulaj don képpeni idénye amúgy sem kezdô dik 
meg sept. hó máso dik fele elôtt. [...] 

A mi dôn Exc. [Exellenciádat] arra kérném, hogy e jelenté semet tudo másul 
ven ni s az álta lam tett alázatos javasla tokat kegyes figyel mére mél tatni, s 
vé gül a kért 290 frtnak [forint nak] folyóvátételét elren delni méltóz tassék, 
ma ra dok 

Nagy. [Nagy méltó ságú] Minis. [Minister] Kegy. [Ke gyelmes] Úr

Bpesten, 1892. Sept. hó 7-én
hódoló tiszte lettel

alázatos szolgája
[Radisics Jenô]

4. 

Tárgy: Radisics Jenô jelen tése gróf Csáky Albin vallás- és köz okta tásügyi mi-
nisz ternek zárai és (párizsi) ta nul mányút járól
Buda pest, 1892. szep tember 7.

A Ma gyar Királyi Vallás- és Köz okta tásügyi Minisz térium Művé szeti Ügyosz-
tályá nak ira tai, 1892 – 2 – 14686–40807
Ôrzési helye: 1956 elôtt Buda pest, Magyar Orszá gos Le véltár
Kivo nata: Magyar Tudo mányos Akadé mia Művé szettör téneti Kutató intéze-
té nek Levél tári Regesztagyűjteménye. A – I – 4. 4122. számú cédula (Valkó 
Arisztid regesztája. Au tográf, toll. 1951.)

Radisics Jenô az Ipar művé szeti Mú zeum igazga tója hosszú bead vány ban szá-
mol be zá rai és pári zsi útjá ról. Je lenti, hogy Szent Simeon zárai kopor sóját 
Herpka már másolja, s ô is készí tett ott több emlék rôl fényké peket. [...] 
[A VKM köszö netet mond a jelenté sért és a zárai fényké pek ki adásait, 264 
fo rintot, meg té ríti.]

5.

Tárgy A Magyar Királyi Vallás- és Köz okta tásügyi Minisz ter le vele Radisics 
Jenô nek
Buda pest, 1892. X. 1.
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Ôrzési helye: Buda pest, Ipar művé szeti Mú zeum Adat tára
160/1892. jegy zô könyvi szám
Tárgy: Radisics Jenô zárai (és pá rizsi) kikül detésé rôl szóló je lenté sének el fo-
ga dása 
Autog ráf, toll, 2 folio. Az Or szágos Magyar Ipar művé szeti Muzeum fejlé ces 
pal liumában
VKM iktató szám: 40.807 + 1 da rab mel léklet: Haszná lat után irat tárba té-
tetett. Bpest, 1893. III. 5. Lajning titkár. Gróf Csáky Albin saját kezű aláírá-
sával.

Tekin tetes Radisics Jenô úrnak
az or szágos ipar művé szeti mú zeum igazga tójának.

Tekin tetessé gednek a f. év ben Zá rába és Pá rizsba történt kikül detése alkal-
mából kifej tett tevé kenysé gérôl és szerzett tapasz talatai ról, f. évi 143. sz. 
a. kelt je lentését teljes jó váha gyással vevén tudo másul, az Ipar művé szeti 
Mú zeum szá mára Zárá ban ki válóbb ipar művé szeti emlé kekrôl készí tett 
fény képfel vételek költsé geinek megté rítésére, az itt vissza mellé kelt számla 
alapján, 264 ftot utalmányoztam Te kinte tessé ged hi vatalos nyug tatvá nyára, 
s elszá molása kötele zettsége mellett, a Buda pest IX. ker. m. kir. ál lam pénz-
tárnál. –

Midôn errôl Tekin tetessé gedet, tudo mása végett értesí tem, fölhí vom, hogy 
a pári zsi „Exposition des Arts de la femme” végének köze ledtével, Tekin te tes-
sé ged je lentése alapján Vachon Marius kiállí tási el nöknek részem tôl kül deni 
szándé kolt kö szönet szöve gét, franczia fordítá sával együtt, mutassa be.–

Buda pest, 1892, Szep tember 24-én
Gr. Csáky [Albin] s. k.

6.

Tárgy: Tom.[aso] Burato zárai fényké pész részlesebb uta sítást kér a Szent 
Simeon ko por sójának belsejé rôl ké szülô fényké peket il letôleg

Ôrzési helye: Buda pest, Ipar művé szeti Mú zeum Adat tára, 197/1892.
Elôirat: ---
Utóirat: ---
Olasz nyelvű autog ráfia vonalas, a fény képész bélyeg zôjével ellátott papíron, 
toll. Az Orszá gos Ma gyar Ipar művé szeti Muzeum fejlé ces palliumában
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7.

Tárgy: Radisics Jenô, az Or szágos Magyar Ipar művé szeti Mú zeum igazga-
tójának jelen tése az intéz mény éves te vékeny ségérôl
Buda pest, 1892. X. 31.

A Ma gyar Királyi Vallás- és Köz okta tásügyi Minisz térium Művé szeti Ügyosz-
tályá nak ira tai, 1892 – 1 – 47747 –50111.
Ôrzési helye: 1956 elôtt Buda pest, Magyar Orszá gos Le véltár
Kivo nata: Magyar Tudo mányos Akadé mia Művé szettör téneti Kutató intéze-
tének Levél tári Regesztagyűjteménye, A – I – 4. 2521–2522. számú cédula 
(Valkó Arisztid regesztája. Au tográf, toll. 1951.)

[...] Ez évben másolta le Herpka Károly galva nop laszti kai el járással a zárai 
Szent Simeon kopor sójának dom bormű veit (Thallóczy La jos tette lehe tôvé.) 
– A ko porsót 1380-ban Er zsébet ki rályné, Nagy Lajos felesége ren delte meg, 
s a királyi házas pár alakja s a ma gyar címer több ször is elôfor dul. – [...]

8. 

Tárgy: Tom.[aso] Burato zárai fényké pész le vele a Szent Simeon kopor-
sójának belsejé ben lévô dom bormű vek le fényké pezés rôl. Zara, 1893. I. 19.

Ôrzési helye: Buda pest, Ipar művé szeti Mú zeum Adat tára, 18/1893.
Elôirat: 197/1892. 
Utóirat: ---
Olasz nyelvű, három lapos autog ráfia. Toll, két fekete ceruza rajzos mellék-
lettel a szarko fág fényké pezésé nek techni kai ki vitele zésérôl az Or szágos Ma-
gyar Ipar művé szeti Muzeum fejlé ces palliumában

9. 

Tárgy: Tomaso Burato zárai fényké pész a Szent Simeon ládájá nak bel sejérôl 
eszkö zölt fényké peket meg küldi

Ôrzési helye: Buda pest, Ipar művé szeti Mú zeum Adat tára, 54/1893.
Elôirat: 18/1893.
Utóirat: ---
Az Or szágos Magyar Ipar művé szeti Muzeum fejlé ces palliumában, a fény ké-
pe felvétek nél kül.
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10. 

Tárgy: Radisics Jenô, az Or szágos Magyar Ipar művé szeti Mú zeum igazga tó-
jának javas lata
Buda pest, 1893. I. 20.

A Ma gyar Királyi Vallás- és Köz okta tásügyi Minisz térium Művé szeti Ügyosz-
tályá nak ira tai, 1893 – 2 – 3369.
Ôrzési helye: 1956 elôtt: Buda pest, Magyar Orszá gos Le véltár
Kivo nata: Magyar Tudo mányos Akadé mia Művé szettör téneti Kutató intéze-
tének Levél tári Regesztagyűjteménye, A – I – 4. 4123. számú cédula (Valkó 
Arisztid regesztája. Au tográf, toll. 1951.)

Kitün tetésre java solja Thallóczy La jost és ifj. Herpka Károlyt, mint akiknek 
a zárai Szent Simeon-ereklye tartó lemáso lásában nagy érde meik vannak, to-
váb bá H. K. Candallt, a lon doni South Elkington Museum ôrét, aki a magya-
rok, s az Ipar művé szeti Mú zeum érde keit ott buzgón képvi seli. –
[VKM: Mind egyik nek el ismeré sét fe jezi ki, továbbá Radicsics Jenônek is.]

11. 

Tárgy: Radisics Jenô, az Or szágos Magyar Ipar művé szeti Mú zeum igazga tó-
já nak jelen tése az intéz mény éves te vékeny ségérôl
Buda pest, 1893. X. 15.

A Ma gyar Királyi Vallás- és Köz okta tásügyi Minisz térium Művé szeti Ügyosz-
tályá nak ira tai, 1893 – V – 1 –47691–51224.
Ôrzési helye: 1956 elôtt Buda pest, Magyar Orszá gos Le véltár
Kivo nata: Magyar Tudo mányos Akadé mia Művé szettör téneti Kutató intézet-
ének Levél tári Regesztagyűjteménye. A – I – 4. 2547–2548. számú cédula 
(Val kó Arisztid regesztája. Au tográf, toll. 1951.)

[...] A Zárá ban le másolt Szent Simeon ereklye tartó egy pél dányát a lon doni 
South Kensington Museum ren delte meg, s egyet a bécsi mú zeum kapott [...]

12. 

Tárgy: Josef Wlha bécsi fotográ fus le vele az Orszá gos Ma gyar Iparművészeti 
Mú zeum igazga tóságá nak
Wien, 1894. II. 23.
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Ôrzési hely: Buda pest, Ipar művé szeti Mú zeum Adat tára, 37/1894.
Elôirat: ---
Utóirat: ---
Két la pos né met nyelvű autog ráfia, toll. Az Orszá gos Ma gyar Ipar művé szeti 
Muzeum né met nyelvű fogal maz ványt tartal mazó fejléces palliumában.
Mellék let: Tomaso Burato zárai fényké pész le vele. Zára, 1893. május 5. Két 
la pos olasz nyelvű autográfia vo nalas levél papíron.

[Wlha bécsi fényké pész kérdezi, hogy a zárai kincs tárban eszkö zölt fényké-
peink rendel kezésre állnak-e?]

13. 

Tárgy: Thallóczy Lajos átteszi [a Gal vanop laszti kai In tézet iratai közé] az 
oszt rák műem lékek bizott ságának hozzá intézett megke resését a Szent Si me-
on koporsó galva nop laszti kai má solatá nak egy példá nya meg szerzé sérôl.
Bécs, 1894. V. 2.

Ôrzési hely: Buda pest, Ipar művé szeti Mú zeum Adat tára, Ik tató köny vek: 
105/1894.
Elinté zés napja: 1894. V. 19
Utóirat: 114/189.

[A Gal vanop laszti kai In tézet 1892–1895 közötti iratai hiá nyoz nak.]

14. 

Tárgy: Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenk-
male levele az Or szágos Magyar Ipar művé szeti Mú zeum igazga tóságá hoz
Wien, 1894. március 11.

Ôrzési hely: Buda pest, Ipar művé szeti Mú zeum Adat tára, 114/1894.
Elôirat: 105/1894.
Utóirat: 9/1894. [g. i. monog rammal]
Két la pos né met nyelvű autog ráfia a Central-Comission zur Erforschung und 
Erhaltung der Baudenkmale cégjel zéses papír ján. Sa ját kezű olvas hatat lan 
alá írással. Toll. Az Or szá gos Ma gyar Ipar művé szeti Mu zeum fejléces pal li-
umá ban.

[A Szent Simeon-szarko fág fényké pezésé nek ügye]
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15. 

Tárgy: Radisics Jenô, az Or szágos Magyar Ipar művé szeti Mú zeum igazga-
tójának jelen tése az intéz mény éves te vékeny ségérôl
Buda pest, 1894. IX. 15.

A Ma gyar Királyi Vallás- és Köz okta tásügyi Minisz térium Művé szeti Ügyosz-
tályá nak ira tai, 1894 – V –37667–45645.
Ôrzési helye: 1956 elôtt Buda pest, Magyar Orszá gos Le véltár
Kivo nata: Magyar Tudo mányos Akadé mia Művé szettör téneti Kutató intézet-
ének Levél tári Regesztagyűjteménye. A – I – 4. 4036. számú cédula (Valkó 
Arisztid regesztája. Au tográf, toll. 1951.)

[...] Galva nop laszti kai In tézet műkö dése. Szent Simeon ezüst ládájá nak má-
solata. [...]

16. 

Tárgy: Josef Wlha bécsi fotográ fus le vele az Orszá gos Ma gyar Ipar művé szeti 
Mú zeum igazga tóságá hoz
Wien, 1894. XII. 17.

Ôrzési hely: Buda pest, Ipar művé szeti Mú zeum Adat tára, 229/1894
Elôirat: ---
Utóirat: --- 
Egy la pos né met nyelvű autog ráfia az Orszá gos Ma gyar Ipar művé szeti Mu ze-
um fejlé ces palliumában. Toll, sa ját kezű aláírás sal. A palliumban a levélre 
adandó válasz német nyelvű fogal mazvá nya a fény képfel vétele ket je lölô szá-
mok kal. Buda pest, 1894. XII. 18. RJ mo nog rammal
Mellék let: 1 darab lepecsé telt bé csi pos tai utal vány

[A Szent Simeon-szarko fág fényké pezésé nek ügye]

17. 

Tárgy: A zárai Szent Simeon-szarko fágról készült fényképfelvétek átadása 
publiká lás cél jából 
Ôrzési hely: Ipar művé szeti Mú zeum Adat tára, 100/1895
Elôirat: 13/1893.
Utóirat: ---
Thallóczy Lajos (a) és Hampel József (b) au tográf levelei Radisics Jenô höz a 
fény ké pek át enge dése ügyé ben az Orszá gos Ma gyar Ipar művé szeti Muzeum 
fej lé ces palliuma, a fényképefelvétek nél kül.
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a)

Nagy ságos Úr!
Van szeremcsém % a. mel lékelni az orsz. műem lékbi zott ságnak hozzám in-

té zett megke resését azzal a kéréssel küldeni meg Nagy ságod nak, hogy az arra 
adandó válasz terveze tét ne kem le hetôleg mielôbb közölni szíves kedjék.

Bécs, 894. V/2.
Ngodnak igaz tiszte lettel szolgál
Thallóczy Lajos

(Hátol dalán: Egy mellék let: Elôirat 13/1893.
Elintéz tetvén ad acta. Bp. 1894. szep. 1. R[adisics])

b)

[Lamel József – Wodianer F. és Fiai császári és kirá lyi Könyv keres kedés és 
Könyv kiadó Hivatal Buda pest fej léces papír ján]

Buda pest, 1895. VI/25
Nagy ságos
Radisics Jenô
Ipar művé szeti muzeumi igaz gató urnak
Buda pest

Nagy ságos Igaz gató Úr!
Legyen szabad alázat tal arra kér nünk, hogy kegyes kedjék nekünk zárai 

Szent Si mon ereklye tartójá ról Er zsébet király nét és leányait feltün tetô rész-
let nek na gyobb alakú fény képét, mely dr. Czobor úr érte sülése szerint Nagy-
ságod birto kában van, ne künk a Ma gyar nemzet törté nete czimű mun ká hoz 
ke gyes kedjen kölcsön adni, hogy azt be cses en gedel mével sokszo rosít hassuk. 
Ezen kíváló szíves ségéért fogadja elôre is legme legebb köszö netün ket. 

Va gyunk viszonszolgálatra min dig kész.
Lampel József

cs. és kir. ud vari könyvh.

[Hátol dalán: R. [Radisics], je lezve lett vá laszkép, hogy e fénykép nincs birto-
kunk ban. 1895. VI. 26. R[adisics]
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JEGYZETEK 

* Jelen tanul mány erede tileg, erô sen lerövi-
dítve, elô adás ként hang zott el Szent László 
tiszte lete Dalmá ciában I. La jos uralko dása 
idején címmel a Kö zépkori magyar kirá lyok 
emléke inek kuta tása című OTKA-program 
leg újabb kuta tási eredmé nyeit bemu tató 
ülés szakán a Ma gyar Régé szeti és Mű vé-
szet tör té neti Társu latban. (Buda pest, 
Ma gyar Nemzeti Galéria. 2004. III. 10.). 
Az ak kor el hang zott elôadá sokat a kuta-
tás ban részt vevô kollé gák erede tileg az 
Ars Hungaricá-ban szeret ték volna közzé-
ten ni, de erre külön bözô okok miatt végül 
nem ke rült sor. Néhány elôadás szövege, 
erô sen le redu kálva, a Sigismundus rex et 
im pe ra tor című kiállí tás tu domá nyos ka ta-
ló gu sá ban mint mű tárgy leírás látott nap vi-
lágot 2006-ban.

1 Monumenta Hungariae Historica – Magyar 
diplomacziai emlékek az An jou-korból. A 
M. Tud. Akadé mia Tört. Bizott sága megbí-
zásából szer kesz tette WENZEL Gusztáv. 
Má so dik kö tet. Buda pest, 1875. 501–523. 
Nr. ... (Magyar Törté nelmi Emlékek. Ne-
gyedik osztály. Diplomacziai emlékek III.) 
1378-ban a Magyar Király ság már ismét 
hadban állt Velen cével. Az újabb háborút 
az 1381-es torinói békekö tés zárta le, amely-
ben Ve lence lemon dott I. Lajos javára a dal-
mát tenger part fölötti uralom ról. 
A rati fikáció szöve gének kiadá sai: Tör-
té nelmi Tár XI. Pest, 1862. 1–124; Mo-
nu menta Hungariae Historica – Ma gyar 
diplomacziai emlékek az An jou korból. 
Harma dik kö tet. Buda pest, 1876. (i. m.) 
434–445. Nr. 213. 

2 FEKETE NAGY Antal: Magyar–dalmát keres-
kedelem. Buda pest, 1926.

3 1420-tól a dalmát tenger part Raguza kivé-
te lével ismét Velence fennha tósága alá tar-
to zott.

4 Chronicon de Ludovico rege. [caput 169–
175.] Kiadása: Johannes de THUROCZ: Chro-
ni ca Hungarorum I. Textus. Ediderunt 
Eli sabeth GALÁNTAI et Julius KRISTÓ. Bu-
da pest, 1985. 182–184. (Bibliotheca Scrip-
to rum Medii Recentisque Aevorum. Series 
Nova VII.) 
Magyar nyelen: KÜKÜLLEI János: Lajos ki-
rály króni kája. Fordí totta, az utó szót és a 

jegy zeteket írta KRISTÓ Gyula. Buda pest, 
2000. 33–36. [39–48. fejezet] (Mil lenni umi 
Ma gyar Törté nelem. Forrá sok.) 

5 Álta lános ismer tetések: JEDLICSKA Pál: 
Nagy Lajos magyar király nak vallá sos buz-
galma. In: Szent-István Társu lati Naptár 
1867; Beatissima Virgo Maria Mater Dei, 
quo Re gina et Patrona Hungarorum his to-
ri co-pragmatice-adumbravit AU GUS TI NUS 
FLORIANUS BALOGH DE NEMCSICZ pa roc hus 
Kocskóczensis. Agriae, 1872.
A kér déskör egy-egy részle tére vonat ko-
zóan v.ö.: KA RÁCSONYI János: Nagy Lajos 
any ja Rómában. Katholikus Szemle 7. 
(1893) 50–63; KA RÁCSONYI János: Szent 
Fe rencz rendjé nek törté nete Magyar or-
szá gon 1711-ig. I. Buda pest, 1923. 38–48; 
KLANICZAY Ti bor: Feren cesek és do mon ko-
sok iro dalmi tevé keny sége az Anjou-kor-
ban. In: KLANICZAY Ti bor: Hagyo mányok 
éb resz tése. Szer kesz tette GONDOS Ernô. 
Bu da pest, 1976. 111–128; Művé szet I. 
La jos király korában 1342–1382. Kataló-
gus. Szer kesz tette MAROSI Ernô, TÓTH 
Me linda, VARGA Lívia. Buda pest, 1982; 
KLA NICZAY Gá bor: Az uralko dók szent sége 
a kö zép korban. Magyar dinasz tikus szent-
kul tu szok és európai model lek. Buda pest, 
2000. 243–266; ENGEL Pál: Szent István bi-
ro dalma. A kö zépkori Magyar ország törté-
nete 895–1526. Buda pest, 2001. 147–149. 
(Histó ria Könyv tár – Monog ráfiák 17.); 
RÁCZ György: Az An jou-ház és a Szent szék 
(1301–1387). In: Ma gyaror szág és a Szent-
szék kapcso latának ezer éve. Szer kesz tette 
ZOMBORI István. Buda pest, 1996. 60–67; 
RÁCZ György: Az An jou-ház Magyar orszá-
gon (1301–1387). In: A magyar keresz-
tény ség ezer éve – Hungariae Christianae 
Millen nium. Szer kesz tette ZOMBORI Ist-
ván, CSÉFALVAY Pál, Maria Antoni etta de 
ANGELIS. Buda pest, 2001. 60–61.

6 Ilyen volt például Eitelberger von Edelberg 
adat tára; az 1884-ben Bu dapes ten megren-
dezett törté neti ötvösmű-kiál lítás és an-
nak lajst roma; a Törté nelmi Fôcso port 
1885-ös, vá rosli geti Orszá gos Ki állí tása; 
az 1887-es nagy szabású bécsi egyházi be-
mu tató és kataló gusának függe léke: Die 
mittelalterlichen Kunstdenkmäler Dal-
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ma tiens Gesammelte kunsthistorische 
Schrif ten von EITELBERGER VON EDELBERG. 
IV. Wien, 1884. [A Jahrbuch der k. k. Cent-
ral-Commission zur Erforschung und 
Erhaltung der Baudenkmale V. (1881) 
kö teté ben ol vasható tanul mány bôvebb 
vál to zata. A Szent Simeon-szarko fágot tár-
gya ló fejezet magyar nyelvű ismer tetése: 
Sz. Si meon erek lye tartó-ládája Zárában. 
Egy házmű vészeti Lap 7. (1886) 55–60.] 

 Az öt vösmű kiállí tásáról: A ma gyar törté-
neti ötvösmű-kiál lítás lajst roma. Beve zet-
te SZALAY Imre. Buda pest, 1884. 

07 Az elôké szüle tekrôl: SINKÓ Katalin: A va-
lóság törté nete, avagy a törté nelem való-
sága. a milleniumi-ün nep histo rizmusa. 
In: Lélek és forma. Magyar művé szet 
1896–1914. A kataló gust össze állí totta ÉRI 
Gyön gyi. Buda pest, 1986, 12–20. (A Ma-
gyar Nemzeti Galéria kiadányai 1986/2.)

08 Pél dául: PULSZKY Károly anyag gyűj tése 
az Ezred éves Orszá gos Ki állí tásra. H. n., 
é. n. [1895] Buda pest, Orszá gos Széché-
nyi Könyv tár Kéz irat tára, Quart. Hung. 
1508/1–7.

09 Raguza és Ma gyaror szág össze kötte té-
se i nek ok mány tára – Diplomatarium 
re la tionum reipublicae Ragusanae cum 
Regno Hungariae. Össze állí totta GELCICH 
József. Beveze téssel és jegyze tekkel el-
lát ta THALLÓCZY LAJOS. Buda pest, 1887 
(Magyar Történelmi Emlékek. I. osztály. 
Okmánytárak 40.); THAL LÓCZY La jos: 
Balkáni (délszláv) és ma gyar czímerek és 
pecsét beli emlékek. Turul 26. (1908) 107–
108.

10 PÓR Antal–SCHÖNHERR Gyula: Az An jou 
ház és örö kösei (1301–1439). Buda pest, 
1895. 242–256. (A Magyar Nemzet Törté-
nete 3.)

11 MEYER, Gotthold Alfréd: Szent Simeon 
ezüst kopor sója Zárában. Buda pest, 1894. 
Tizen négy képes mellék lettel és hu szon ki-
lencz ábrával a szö vegben.

12 Szent László király kar-erek lyetar tója 
Ra gu zá ban. Archaeologiai Érte sítô Ú. F. 
XVIII. (1898) 193–195; A Szent Jobb. Szá-
za dok 35. (1901) 880–904.

13 Buda pest, Iparmûvészeti Múzeum, Adat-
tár. Az Orszá gos Ma gyar Iparmûvészeti 
Múzeum ikta tott iratai: 143/1892; 160/ 

1892. Radisics zárai útja említve: BEKE, 
Lász ló–CS. PLANK Ibolya: Monument Fi-
xed. In: The Nineteenth of „Musealization” 
in Hungary and Europe. Edited by Ernô 
MAROSI and Gábor KLANICZAY. Budapest, 
2006. 363. (Collegium Budapest Workshop 
Series Nr. 17.)

14 RADISICS Jenô: Nagy Lajos kelyhe Zá-
rá ban. Archaeologiai Érte sítô Ú. F. XV. 
(1895) 48–50.

15 Az 1884-ben fölál lított Galvanplasztikai 
In tézet iktató köny veit és iratait az Iparmű-
vészeti Múzeum Adat tára ôrzi leltá rozat-
lanul egy folio méretű fűzôs dossziéban. 
Az 1892–1895 közötti iratok hiá nyoznak 
be lôle. Az ik tató könyvek erôsen roncsos 
ál la po túak. Az In tézet elsô jelen tôs meg-
bi zatása a magyar ötvösműkiállítás „ne-
vezete sebb” darab jainak lemáso lása volt. 
Ve gye sek. Egyház művé szeti Lap 6. (1885) 
31–32. 
Működé sérôl: LICHNER Mag dolna: Az Or-
szágos Magyar Iparmű vészeti Múzeum 
Gal va nop laszti kai In tézeté nek te vékeny-
sége. Elhang zott a Képzô művé szeti Egye-
tem által rende zett „Imitá ció és kreáció”. 
Má solat, replika, paradrázis a képzô művé-
szetben a kö zépkor tól napja inkig című 
tu do má nyos konfe rencián 2004. október 
30-án. Átdol gozott, jegy zetap pará tussal 
meg je lente tett kiadása: LICHNER, Mag dol-
na: The Re ception of Electroplates in Hun-
gary I. Electroplates in the colletion of the 
Mu seum of Applid Arts 1873–1884. Ars 
De corativa 24. (2006) 97–122.

16 A kó pia elké szítte tése Radisics Jenô szor-
galma zásán túl Thallóczy La jos kor mányta-
nácsos, Szalay Imre minisz teri taná csos és 
a gal vanop laszti kai mű hely fônöké nek, 
if jabb Herpka Károly nak volt elsô sorban 
köszön hetô. Az Iparmű vészeti Múzeum 
pél dá nyát az udvaron helyez ték el. (RA DI-
SICS Jenô: Képes lajst roma az Orszá gos 
Ma gyar Iparmű vészeti Múzeum galva no-
p lasz ti kai má solata inak. Buda pest, é. n; 
– – [RADISICS Jenô]: Ideig lenes kalauz az 
Or szágos Magyar Iparmű vészeti Múzeum 
gyüjteményeiben. III. kiadás. Buda pest, 
1900. 21.). A darab hangsú lyos helyre ke-
rült a mil lenni umi Törté nelmi Kiállí tás 
vegyesházi ki rályok korát bemu tató rész-
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le gében is. Ek kor is mét az érdek lôdés 
kö zép pont jába került (PULSZKY Károly 
adat gyűj tése az Ezred éves Orszá gos Ki állí-
tásra. Kivá lasz tandó régi képek, szobrok, 
dom bormű vek és sírem lékek czédulái kül-
föl di gyűjte mények bôl. I. Autog ráfia, toll. 
H. n., é. n. [1895], l. n. [Buda pest, Orszá-
gos Széché nyi Könyv tár Kéz irat tára, 
Quart. Hung 1509/4.]; 1896-iki ez redéves 
or szá gos ki állítás. A Törté nelmi Fôcso-
port hivata los ka taló gusa. Közre bo csátja 
a Tör ténelmi Fôcso port igazga tósága. I. fü-
zet. (Román és csúcs íves épület) (1–1984 
számig) Buda pest, 1896. 80–81. Kat. 111; 
DR. CZOBOR Béla: A csúcs íves-épület cso-
port. In: Magyar ország műkin csei. El sô 
rész. Szer kesz tette Dr. CZOBOR Béla. Bu-
da pest, [1897] 131. GERECZE Péter: Építô-
mű vé szeti és szobrá szati emléke ink. In: 
CZO BOR 1897. [i. m.] 148; DR. CZOBOR 
Bé la: Egyházi emléke ink a XIV. század-
ból. In: CZOBOR 1897. (i. m.) 156–159; 
PULSZ KY Ferenc: Szent Simeon sírlá dája. 
In: Uô: Magyar ország archaeologiája II. 
Bu da pest, 1897. 210–214; DR. CZOBOR 
Bé la: A törté nelmi kiállí tás. Külön lenyo-
mat MATLEKOVITS: „Az ez redéves kiállí tás 
eredmé nye” czimű kiállí tási fôje lentés V. 
kö tetébôl. Buda pest, 1898. 24.) 

 1900-ban a szar kofágot a pári zsi vi lágki-
állítá son is bemu tatták. (Az 1900. évi pá-
rizsi világ kiállí tás törzs könyvei. Buda pest, 
Orszá gos Széché nyi Könyv tár Kéz irat tá ra. 
Fol. Hung. 236; 1247; DR. CZOBOR Bé la: 
Magyar ország 1900. évi törté nelmi ki ál lí-
tása Párisban. Bu dapest, 1901. 3.) Az Ipar-
mű vészeti Múzeum Ötvös Osztá lyának 
gal va nop laszti kai raktá rában a szarko fág 
le mezei közül jelen leg csupán három da rab 
talál ható meg be leltá rozat lanul (2004. IX. 
15. hely színi felmé rés). Ezen a helyen sze-
ret ném megkö szönni Békési Éva és Lich-
ner Mag dolna segít ségét, hogy lehe tô vé 
tet ték a kó piák megte kinté sét. A bu da vári 
Nagyboldogasszony- (Mátyás-) plé bá nia-
temp lom altemp lomában lévô to váb bi szét-
sze dett dara bokról Bodor Imre tájé kozta-
tott szóban (2004. IX. 15.).

17 HAUSER Alajos: Építés, szobrá szat és fes-
té szet Dalmácziában. In: Az Osztrák–Ma-
gyar Monar chia írásban és kép ben. Az oszt-

rák tenger mellék és Dalmáczia. Bu dapest, 
1892. 670–672. (PAISTERNER Gyula fordí-
tása)

18 Buda pest, Iparmű vészeti Múzeum Adat-
tára, Az Or szágos Magyar Iparmű vészeti 
Mú zeum iktató könyvei: 160., 197/1892; 
229/1894. A Múzeum által megvá sárolt 
üveg ne ga tívok és po zitív fényké pek, 
Lich ner Mag dolna szíves szóbeli közlése 
sze rint, el pusz tultak vagy lappan ganak 
(2003. III. 17.). 

19 MARCZALI Henrik: Emlé keim. Szer kesz tet-
te SEBES Katalin. Az utószót írta és az ide-
gen szöve geket fordí totta GUNSZT Péter. 
Buda pest, 2000. 223., 229.

20  Em lítve: uo. 229. 
21  A kong resszusra a tör ténész, vissza emléke-

zése szerint, egy családi gyász eset miatt 
nem tu dott el utazni. Említve: MARCZALI 
2000. (19. jegy zetben i. m. 206.) 

22  Hor vát törté neti reper tórium. I–II. Buda-
pest, 1900–1901; Szerb törté nelmi reper-
tórium, Buda pest, 1918.

23  A kül földi munkák közül emlí tést érdemel: 
Denkmäler der Kunst in Dalmatien. Mit 
einer Einleitung von CORNELIUS GURLITT. 
Herausgegeben von Georg von KOWALCZYK. 
BER  LIN, 1910.

24 TARCZAI György: Az Ár pádház szent jei. Bu-
da pest, 1930. A kötet rôl: KERNY Terézia: Az 
Árpád ház szent jei. In: A Szé kesfe hérvári 
Egy ház megyei Múzeum Szent Imre 1000 
éve cí mű kiállí tásának kataló gusa. Szent 
Imre 1000 éve. Multi médiás DVD-ROM a 
szé kesfe hér vári millen niumi emlékév és 
ki állítás do ku mentu mairól. Szer kesz tette: 
KERNY Terézia. Szé kesfe hérvár, 2007. Kat. 
164.

25 Buda pest, Magyar Orszá gos Le véltár, 
Val lás- és Köz okta tásügyi Minisz tériumi 
Le vél tárának „Egye temek, fôisko lák, tu-
do má nyos inté zete” állaga 1932–1936. K. 
636. 680. csomó. 20–175. alszám. 

26 LEPOLD Antal: Szent István király ikonog-
ráfiája. In: Emlék könyv Szent István 
ha lá lá nak ki lenc száza dik év fordu lóján. 
III. A M. Tud. Akadé mia felké résére szer-
keszti SE RÉDI Jusztinián. Buda pest, 1938.  
113–154; KARSAI Géza: Szent István király 
tiszte lete. In: Em lék könyv 1938. (i. m.) III. 
155–256.
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27 GENTHON István: Magyar műkin csek és 
em lékek kül földön. Olasz ország. Buda-
pest, 1969. Kézirat. (Bu dapest, Magyar Tu-
do má nyos Akadé mia Mű vészet törté neti 
Ku ta tó inté zetének Adat tára, MDK – C – I 
– 36; Szépmű vészeti Múzeum Könyv tára, 
Raktári jelzete: 21552. [Bekö tött másod-
példány.]) A több évtize den ke resztül gyűj-
tött anyag 1969-ben ke rült az Akadé miai 
Kiadóba. Meg jelen tetését a szerzô halála 
akadá lyozta meg. Kiadá sára sem ke rült 
sor. Ide vo natko zóan további részle tekkel 
szol gál: KERNY Terézia: Genthon István 
(1903–1969) közin tézmé nyi ha gyatéka. 
Kéz irat. [Megje lenés elôtt]

28 BANFI, Florio: Ricordi Ungherese in Italia. 
Annuario IV. (1940–1941) 189–191. (Studi 
e Documenti Italo–Ungheresi della R. Ac-
ca demia d’Ungheria di Roma 4.) 

 Újabb kiadása: BANFI, Florio: Ricordi Un-
gheresi in Italia. Edizione aggiornata e 
ampliata a cura di Péter SÁRKÖZY. Roma – 
Szeged, 2005. 290–291. (Annuario – Studi 
e documenti italo–ungheresi) 

 Munkás ságáról: V. KOVÁCS Sándor: Bánfi 
Florio közép kori kutatá sai. Iroda lomtör-
téneti Közle mények 72. (1968) 269–271; 
FÜ LEP Katalin: Il lascito di Florio Banfi 
nella Sezione manoscritti della Biblioteca 
Nazionale Széché nyi. Roma–Szeged, 2004. 
139–197. (Annuario – Studi e documenti 
italo-ungheresi).

29 MIHALIK, Alessandro: Tesori ungheresi 
Sma riti della Santa Casa di Loreto. Cor vi-
na X. Gennaio–Dicembre 1930. Vol. XIX–
XX. (Buda pest, 1931) 108–118.

30 KNIEWALD, Dragutin: Zagrebaćki liturgijski 
kodeksi XI–XV stoljéca – Codices liturgici 
Zagrabienses manuscripti a saeculo XI 
usque ad finem saeculi XV. Croatia Sacra 
19. (Zagreb, 1940) 1–126; Illuminacija I 
notacija zagrebaćkih liturgijskih rukopisa. 
Rad Hrvatske akademije znanosti i um jet-
nosti 289. (Zagreb, 1944) 1–109.

31 RADÓ Polikárp: A nemzeti gondo lat kö zép-
kori litur giánk ban. Katholikus Szemle 55. 
(1941) 433; Nagy Lajos dalmá ciai uralmá-
nak em léke egy spalatói kó dexben. Magyar 
Könyv szemle LXVI. Ú. F. 3. (1942) 1–10.

32 VE RESS Endre: Olasz egye temi városok 
ma gyar vonat kozásai. Pécs, 1941; BERKES 

Lász ló: Dalmá ciai magyar emlékek. Dél-
vidéki Szemle II. (1943) 266–241.

33 DERCSÉNYI De zsô: Nagy Lajos kora. Buda-
pest, é. n. [1941] 

 Az idé zett rész: MAROSI Ernô: Elôszó az 
1990. évi ki adáshoz. In: DERCSÉNYI De zsô: 
Nagy Lajos kora. Reprint kiadás. Buda-
pest, 1990. I. 

34 Művé szet I. Lajos király korában 1982. (5. 
jegy zetben i. m.)

35 K. É. (KOVÁCS Éva): Udvari műves ség. 
In: Ma gyaror szági művé szet 1300–1470 
kö rül. I. Szer kesz tette MAROSI Ernô. Buda-
pest, 1987. I. 220–230. (A magyar országi 
művé szet törté nete 2.)

36 LÔVEI Pál: Horvát–magyar művé szet-
tör té neti konfe rencia Zágráb ban (1997. 
má jus 31–június 1.). 2002-ben, Könyves 
Kál mán horvát királlyá ko ronázá sának 
kilenc száza dik év fordu lója alkal mából, 
Zág ráb ban a Horvát Törté neti Intézet és 
az Ma gyar Tudomá nyos Akadé mia Törté-
nettu dományi Inté zete közös konfe renciát 
rende zett. A tudomá nyos üléssel egyide-
jűleg a Horvát Törté neti Múzeum ban 
(Hrvatsi povijesni muzej) Kolomanov put 
(Kálmán útjai) címmel idô szaki kiállí tás 
nyílt meg. (Kata lógusa: Kolomanov put 
Hrvatsi povijesni muzej. Zagreb, 2002.

37 Pél dául: TÖTTÖSY Ernô: Dalmá cia. (Törté-
nelem, diplo máciai törté net, magyar vonat-
kozások.) Bu dapest, 1992; UD VARHELYI Nán-
dor: Magyar emlékek Dalmá ciában. Honis-
meret XXXI. (2003/6.) 68–75. Számta lan 
ér tékes adat közlést tartal maznak még az 
elmúlt tíz év ben megje lent, túlnyo mórészt 
hely színi megfi gyelé sekre támasz kodó hor-
vát országi úti könyvek is.

38 Ki adása: Anjoukori ok mánytár – Codex 
Dip lom. Hungaricus Andegavensis. VII. 
Szer kesz tette TASNÁDI NAGY Gyula. Buda-
pest, 1920. 39–41. Nr. 24. (Magyar Törté-
nel mi Emlékek – Monumenta Hungariae 
Historica. Elsô osztály. Ok mánytá rak) A 
szerda helyi kolos tor alapí tására vonat kozó 
oklevél szövege kiadva: Codex Diplomaticus 
Hungariae ecclesiasticus ac civilis. VIII/4. 
Studio et opera Georgius FEJÉR. Budae. 
1831. 136. Az alapí tás és az ereklye em lít-
ve még: Gregorius GENGYESINUS: Vitae frat-
rum heremitarum ordinis fratrum Sancti 
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Pauli primi heremitae [...] (caput XXI.) 
(Buda pest, Egye temi Könyv tár Kéz irat- 
és Ritka ságtára, A. b. 151c) Kiadása: Do-
cumenta Artis Paulinorum. A magyar rend-
tarto mány kolos torai. I. A – M. Gyűj tötte 
GYÉRESSY Béla. Sajtó alá ren dezte: ifj. ENTZ 
Géza, HENSZLMANN Lilla, SÁRMÁNY Ilona, 
TÓTH Melinda. A be veze tést és az egyes 
fejeze tek elôsza vát írta: HERVAY Fe renc. 
Buda pest, 1975. 216. (A Magyar Tu do má-
nyos Akadé mia Mű vészet törté neti Ku ta tó 
Cso portjá nak Forrás kiadvá nyai X.) Ma gyar 
nyelvű fordí tása: GYÖNGYÖSI Ger gely: I. Re-
mete Szent Pál Re mete Testvé reinek élete. 
Fordí totta P. ÁRVA Vince O. S. P., CSANÁD 
Béla, CSONKA Ferenc. Pilis szán tó, 1998. 
54–55. (21. fejezet) (Va ria Pa u lina III.) Iro-
dalma: KISBÁN Emil: A ma gyar pálosrend 
tör ténete. I. 1225–1711. Buda pest, 1938. 
78–83; MAGYAR Kálmán: A so mogyvári 
apátság Szent Péter titulu sá nak forrá sairól. 
(Adatok a korai magyar egy ház szerve zet 
kérdé séhez.) Somogy Me gye Múltjá ból. VI. 
(1975) 30; GUZSIK TA MÁS–FEHÉRVÁRY Ró-
bert: A magyar pálos ren di építé szet kiala-
kulása, elsô perió dusa. Építés- Építé szettu-
domány XII. (1980) 228; MAGYAR Kálmán: 
A somo gyi XIV–XV. századi mezôvá rosi 
fejlô dés törté netébôl. Somo gyi Mú zeumok 
Közle ményei 5. (Ka posvár, 1982) 70; KERNY 
Terézia: Ada lékok a pálos rend közép kori 
Szent László-tiszte letéhez (1291–1630). 
In: Decus solitudinis – Pálos évszá zadok. 
A Piliscsabán és Buda pesten 2006. október 
16–18 között megtar tott VII. Nemzet közi 
Pálos Rend törté neti tu do má nyos konfe-
rencia tanul mányai. ÔZE Sán dor közre-
működé sével szer kesz tette SAR BAK Gábor. 
Buda pest, 2007. 580. (Műve lôdés törté neti 
Műhely. Rend törté neti Konfe renciák 4/1.)

39 „[...] Noveritis quod cumnos exassumpio 
regiminis nostri officio virorum religio-
so rum deoque contemplativam vitam du-
cen tium, et ecclesie eorum profectibus et 
eurum inerementis invigilare sumpmo 
ope re teneamur, et specilaiter ecclesiam 
frat rum heremitarum ordinis sancti Pauli 
primi heremite ad honorem sancti Ladislai 
regis et confessoris dedicatam de Kekys, 
pb spem et devotionem nostram, quam 
ao tis sime in ipso sancto rege Ladislao ge-

ri mus et hab emus specialem, regalis pre-
he minentie [!] favore speciali prosequi 
eupientes, ad supplicationem et instantiam 
fratrum heremitarum de eadem inclinati 
qu oddam molendium nostrum quodam 
mo do patiens ruinam et desolatum, in 
ri vulo Kekyspataka vocato, in territorio 
vil le nostre regalis Zenthendre vocate 
ha bi tum, et locum alterius molendini in 
eodem rivulo supra predictum molendium 
existentem, ab omni iurisdictione et potesta-
te castri Wyssegradiensis et castellanorum 
eiusdem prorsuset per omnia excepta 
et xemta cum omnibus ipsorum utilitati 
bu set pertinentiis universis auctoritate 
re ga lis excellentie eidem ecclesie sancti 
regis Ladislai et fratribus heremitis in 
ea deo famulatibus, elemosinalem et do-
ta li tiam provisionem facientes, duximus 
concedenda, imo damus et conferimus 
pleno iure per petuo et irrevocabiliter 
possidenda, tenenda pariter et habenda. 
[...]” (Buda pest, Magyar Orszá gos Le-
véltár, Dl 7121) Kiadása: Anjoukori ok-
mány tár 1920. (38. jegyzet i.m.) VII. 
70–71. Nr. 40. [Idé zett rész: 70.] Említve: 
KERNY 2007. (Elôzô jegy zetben i. m.) 581.

40 „Supplicat [...] Lodovicus rex Ungarie, 
qu antinus ad ecclesiam Colocensem a 
pri mogenitoribus suis in honorem beati 
Pauli apos toli fundatam, dotatam ac in 
archiepiscopalem sedem sublimatam, in 
regno Ungarie, indulgentias [...] concedere 
dignemini [...]” (Città del Vaticano, Archivio 
Segreto Vaticano, Regesta Supplicationes 
Innocentii VI. Tom. XXIX. Folio 118verso) 
Kö zölve: Regesta Supplicatorum. A pápai 
kér vény könyvek magyar vonat kozású 
ok má nyai. Avig noni korszak. II. VI. Ince 
pápa 1352–1362. V. Or bán pápa 1362–
1370. VII. Kelemen ellen pápa 1378–1394. 
Össze gyűj tötte és föl dol gozta Dr. BOSSÁNYI 
Árpád. Buda pest, 1918. 332. Nr. CXLII.

41 „Item supplicat, quatinus abbatisse et 
sororibus sive minoritis monasterii sancte 
Clare in Veteri Buda, Wesprimiensis dio-
ecesis pro dicto monasterio dignemini con-
ce dere indulgentias, que vestre placuerint 
sanctitati. [...]” (Città del Vaticano, Archivio 
Segreto Vaticano, Regesta Supplicationes 
Innocentii VI. Tom. XXIX. Folio 118verso) 
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Kö zölve: Regesta Supplicationum 1918. 
(Elô zô jegy zetben i. m.) II. 332–333. Nr. 
CXLIII.

42 „Item supplicat, quatinus ad capellam 
Corporis Christi in Buda, Wesprimiensis 
di oecesis noviter fundata, concedere dig-
nemini, indulgentias [...]” (Città del Va ti-
ca no, Archivio Segreto Vaticano, Regesta 
Supplicationes Innocentii VI. Tom. XXIX. 
Folio 118verso) Kö zölve: Regesta Supp li ca ti-
onum 1918. (40. jegy zetben i. m.) II. 333. 
Nr. CXLIV.

43 „Item supplicat, quatinus ad altare quatuor 
evangelistarum in ecclesia omnium sanc to-
rum in Buda, dicte Wesprimiensis diocesis, 
concedere dignemini indulgentias [...]” 
(Città del Vaticano, Archivio Segreto Va ti-
ca no, Regesta Supplicationes Innocentii 
VI. Tom. XXIX. Folio 118verso) Kö zölve: 
Re gesta Supplicationum 1918. (40. jegy-
zetben i. m.) II. 333. Nr. CXLV.

44 „Item supplicat, quantius ad ecclesiam be-
ate Marie Virginis in Cellis Salzburgiensis 
diocesis [...] indulgentias dignemini con ce-
dere [...]”

 (Città del Vaticano, Archivio Segreto Va ti-
cano, Regesta Supplicationes Inno centii 
VI. Tom. XXIX. Folio 118verso) Kö zölve: 
Regesta Supplicatorum 1918. (40. jegy zet-
ben i. m.) II. 333. Nr. CXLVI. A ké rést a 
pá pa jóvá hagyta, s 1359-ben en gedé lyezte 
is a Mariazellbe zarán doklók részére. Ide 
vonat kozóan vö.: SZOVÁK Kornél: Nagy 
Lajos király és Mariazell. In: Mariazell és 
Magyar ország 650 év vallási kapcso latai. A 
„Magna Mater Austriae et Magna Domina 
Hungarorum” nemzet közi konfe rencia 
elô adá sai. Eszter gom (2002. május 6–9.) 
és Mariazell (2002. június 3–6.). Szer kesz-
tette Walter BRUNNER, Helmut EBERHART, 
FAZEKAS István, GÁLFFY Zsu zsanna, ELKE-
HAMMER Lujza, HEGEDŰS András. Eszter-
gom–Graz, 2003. 90. (Strigonium Antiqum 
VI.); KERNY Terézia–SERFÔZÔ Sza bolcs: 
Nagy Lajos „törö kök” elleni csatája. Egy 
le gen da konst rukció eredete. In: Mariazell 
és Magyar ország. Egy za rándok hely em-
lé ke zete. Szer kesz tette FARBAKY Péter és 
SERFÔZÔ Sza bolcs. Buda pest, 2004. 47–48.

45 Buda pest, Orszá gos Széché nyi Könyv tár, 
Kéz irattára. Cod. Lat. 404. 

 Elsô kiadása: TOLDY, Franciscus: Marci 
Chro nica de gestis Hungarorum. Pestini, 
1867. Kriti kai ki adása: Chronici Hungarici 
compositio saeculi XIV. Recensuit Ale-
xander DOMANOVSZKY. In: Scriptores rerum 
Hungaricarum tempore ducum regumque 
stirpis Arpadianae gestarum. Edendo 
po e ri praefuit Emericus SZENTPÉTERY. 
Bu da pestini, 1937. I. 239–505. (Továb bi-
ak ban: SRH) A kró nika szer kesztô jének 
kér dé sérôl leg újabban: HOLLER László: Ki 
ál lí totta össze a Képes Króni kát? Iroda-
lom tör téneti Közle mények 107. (2003) 
210–242.

46 Pi lis, 1358. VI. 14. (Veszp rém, Veszp rémi 
Káp ta lan Ma gánle véltára. Imót 4. Fény-
képe: Buda pest, Magyar Orszá gos Le vél-
tár, Diplo matikai Fény kép gyűjte mény 
200941) Kivo nata: Veszp rémi regeszták 
(1301–1387). Össze állí totta KUMOROVITZ 
La jos Bernát. Szer kesz tette SZÉKELY 
György. Buda pest, 1953. 195. Nr. 490. (A 
Magyar Orszá gos Le véltár kiadvá nyai 
2. Forrás kiad ványok 2.) Jelzet nélkül, 
ma gyar nyelvű fordí tásban idézve: PÓR–
SCHÖN HERR 1895. (10. jegy zetben i. m.) 
256. Ezen a helyen szeret ném megkö-
szön ni Érszegi Géza segít ségét, aki az 
ok le vél pontos jelze tét megadta. A Szent 
György nek tu lajdo nított segít ség mö gött 
talán az a tizen két év vel ko rábbi esemény 
emléke állt, amikor 1346-ban ép pen áp-
rilis 24-én indult Nagy Lajos a velen ceiek 
ellen Zára védel mére. Kiadása: Chronicon 
Dubnicense. Recensuit et praefatus est 
MAT HIAS FLORIANUS. Quinqeecclesiis, 
1884. 144–145. (caput 156.) (Historiae 
Hun garicae fontes domestici I. Scriptores 
III.) Leg újabb magyar nyelvű fordí tása: 
NÉVTELEN MINORITA: Geszta Lajos király-
ról. Fordí totta, az utó szót és a jegy zeteket 
írta KRISTÓ Gyula Buda pest, 2000. 44. (3. 
fejezet) (Mil lenni umi Ma gyar Törté nelem. 
Forrá sok) 

47 A Nagy Lajos-kori udvar Szent László-tisz-
te lete nem légüres térbe érke zett, hanem 
erôtel jesen támasz kodott a Kár oly Ró bert 
aulájá nak szent tiszte letére. Errôl részle-
tesen: KERNY Terézia: „O columpne militat 
christianae/ o firmissima spes tuae gentis”. 
(A nápolyi és ma gyaror szági Anjou dinasz-
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tia Szent László kultu sza 1270–1387.) In: 
Szent László közép kori tiszte lete és ikonog-
ráfiája (1095–1630). Kézirat. [Meg jelenés 
elôtt] 

48 Ki adása: SRH 1937. (45. jegy zetben i. m.) 
I. 263–264. (caput 99.)

49 Ki adása: SRH 1937. (45. jegy zetben i. m.) 
I. 406. (caput 132.)

50  Ki adása: SRH 1937. (45. jegy zetben i. m.) 
I. 432–433. (caput 152.) 

 Dalmá cia 1105-ben lett a Magyar Király-
ság ré sze, s ettôl kezdve szere pelt a „rex 
Dalmatiae” cím a ma gyar királyi titulu-
sok kö zött. A dalmát városok politi kájáról 
és Kál mán hó dításá ról vö.: STEINDORFF, 
Lud wig.: Die dalmatischen Städte im 
12. Jahrhundert. Studien zu ihrer poli-
tischen Stellung und gesellschaftlichen 
Entwicklung. Köln, 1984; STEPHENSON, 
Paul: Byzantium Balkan Frontier. A Po li-
tical Study of the Northern Balkans 900–
1204. Camb ridge, 2000. 197–199. Ez utóbbi 
szerzô vélemé nye szerint a ki rály hódítá sát 
el sôsor ban ke reske delmi szem pontok moti-
válták. Állás pontját eluta sít ja: KÁLSECZ 
Kata: Stephenson, Paul: By zan tium Balkan 
Frontier. A Political Study of the Northern 
Balkans 900–1204 – Bizánc bal káni határ-
vidéke. Politi katör téneti ta nul mány az 
Észak-Balkán ról, 900–1204. Camb ridge 
Univestity Press, Camb ridge, 2000. [Könyv-
ismer tetés] Száza dok 138. (2004) 505.

51 Kiadása: uo. [caput 146.]
52 Mad rid, Escorial, Ms a III 12. Folio 42recto 

Perga men, tempera. Kö zölve: BRÄM, And-
re as: Zur Rezeption der Anjou-Mo nu men-
talkunst in der Buchmalerei. In: Medien 
der Macht. Kunst zur Zeit der An jous in 
Italien. Herausgegeben MICHALSKY, Tanja. 
Berlin, 2001. 299–300. (Képe: 299.)

53 Cod. Lat. 404. 46verso A mini atúrára vo nat-
kozóan vö.: KERNY Terézia: Az an gyali 
ko ro ná zás mo tívuma Szent István király 
ikonog ráfiá jában. Ars Hungarica 31. 
(2003) 6–7; KERNY, Terézia: Das En gels krö-
nungsmotiv in der Ikonographie König Ste-
phans des Heiligen. Acta Ethnographica 
Hun garica 49. (2004) 315–316. 

54 RÉTHY, László: Corpus nummorum Hun-
ga riae – Magyar Egyete mes Éremtár. 
Bu da pestini, 1907. II. 64a, b (A to vábbi 

rö vidí tése: CNH) Az ekkor kibo csátott de-
nárokra is Szent László-ábrázo lása ke rül: 
CNH – II –94a; 95a; 96; 97. E rész ben kény-
szerű ségbôl (tudni illik Firenze nyoma té-
kos tilta kozá sára) történt áttérés abszo-
lút te litalá latnak és zse niális ötlet nek 
bi zo nyult, hi szen a legha táso sabb vizuá lis 
pro pa ganda volt, s ugyan akkor beveze tése 
a nemzet közi monetális pia con is zökke-
nô men tesen sike rült. A pén zekre vésett 
áb rázo lás ugyanis rendkí vül gyorsan és 
rendkí vül széles körben terjedt el. Mo bili-
tása fölül múlta minden más képter jesztô 
eszkö zét. Kibo csátot tak egy garast is még 
ebben az év ben (CNH – II – 68), melynek 
elôlap ján I. Lajos trónon ülô alakja, hát-
ol  dalán négyka réjos keretelésben pe dig 
a magyar–Anjou címer látható „+ DAL-
MACIE : CROACIE : ETC” fel irattal. 
La jos maiestas kép mását 1364-tôl Szent 
László hasonló típusú ábrázo lása vál totta 
föl a garaso kon (CNH – II – 67). 

 Az 1358-as „pénz reform ról”: POHL Artúr: 
Pénzve rés Nagy Lajos korában. Nu miz-
matikai Közlöny LXXX–LXXXI. (1981–
1982) 74. 

55 A legje lentô sebb közülük: Regiae Sanc-
ti tatis Illyricanae Foecunditas a JOANNI 
TOMKO MARNEVITIO Bosnensi Editza. Ro-
mae, 1630. Össze sen hu szonkét szent 
élet rajzát közli. Szent László élet törté-
ne tére vonat kozó adatait (233–246. p.) a 
tör té nettu domány már rég megcá folta. 
A kö tetre vonat kozóan vö.: MARGALITS 
1900. (19. jegy zetben i. m.) I. 105–110; 
GAL LA Ferenc: Marnavics Tomkó János 
bosz niai püspök magyar vonat kozásai. 
Bu da pest, 1940; BENE Sándor: Egy ka no-
nok három király sága. Ráttkay György 
hor vát histó riája. Buda pest, 2000. (Iroda-
lomtör téneti füzetek 148.); BENE Sándor: 
A Szil veszter-bulla nyomá ban. Pázmány 
Péter és a Szent István-hagyo mány 17. 
századi fordu ló pontja. In: Szent István és 
az állam alapí tás. Szer kesz tette VESZPRÉMY 
László. Buda pest, 2002. 150. (Nemzet és 
em lékezet); BENE Sándor: A Szil veszter-
bulla nyomá ban. Pázmány Péter és a 
Szent István-hagyo mány 17. századi fordu-
ló pontja. In: „Hol vagy István király?” 
A Szent István-hagyo mány évszá zadai. 
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Szer kesztette BENE Sándor. Buda pest, 
2006. 101. További alap vetô feldol gozás: 
FARLATI, Da niel S. J.: Illyrici sacri tomi 
VIII. Venetiis, 1751–1819.

56 Erre a je len ségre egy más aspek tusból már 
Bá lint Sándor is föl figyelt. BÁLINT Sándor: 
Ünnepi kalen dárium. A Mária ünnepek 
és je lesebb napok hazai és kö zép-eu rópai 
ha gyo mányvi lágából. Buda pest, 1977. I. 
496.

57 A Sirmiumban vérta núha lált szenve dett 
Anasz táziát, akinek erek lyéit Kons tanti ná-
polyba vitték, Hevenesi Gábor is föl vette 
a „magyar szentek” közé élet rajz gyűjte-
ményé nek függe lékébe: HEVENESI, Gabriel 
S. J.: Ungaricae Sanctitatis Indicia Sive 
Brevis quinquaginta quinone Sanctorum, 
Beatorum, [...] Tyrnaviae, 1737. Appen-
dix, pagina nélkül. (Magyar nyelven: 
HE VENESI Gábor: Régi magyar szent ség, 
avagy ötvenöt magyar szent és bol dog 
[...] Nagy szombat, 1737. A latin kiadás 
szö ve gét le fordí totta és át igazí totta SINKÓ 
Ferenc. Buda pest, 1988. 238.) 

58 Vö.: KERNY Terézia: Szent Kálmán és 
Köny ves Kálmán kultu száról. Ars Hun ga-
rica 29. (2001) 14–18. 

59 KERNY Terézia. Sala mon ki rály ábrázo lásai-
ról (XIV–XIX. század). In: Roman tikus 
kas tély. Ta nulmá nyok Komárik Dénes 
tisz te letére. Szer kesz tette VADAS Ferenc. 
Bu da pest, 2004. 33–51.

60 A dalmá ciai egyház törté net máig megke-
rülhe tetlen földol gozása: FARLATI 1751–
1819. (55. jegy zetben i. m.)

61 Ilyen ajándék lehe tett például az a votív 
korona is, amelyet Kotromanić Er zsébet 
adomá nyozott a Ráb szigeti (ma: Rab, 
Horvát ország) Szűz Mária székes egyház-
ban (Riz nica katedrale) ôr zött Szent 
Kristóf fej  erek lyetar tójára. HAUSER 1892. 
(17. jegy zetben i. m.) 669–670; Ivan 
KUKULJEVIć Izvještje o putovanju kroz 
Dalmaciju u Napulj i Rim. Ark. című 
munkája nyomán (IV. 305–392) említve 
még: MARGALITS 1900. (19. jegy zetben i. 
m.) I. 57; KNIEWALD, Dra gutin: Relikvijarij 
sv. K ristofora na Rabu. Bogoslovka 
smotra XVIII. (1930) 261. SZÖVÉRFFY Jó-
zsef, akihez a hazai Szent Kristóf-tisz telet 
máig legala posabb földol gozása fűzôdik 

(Szent Kristóf. Der Heilige Christophoros 
und sein Kult. Buda pest, 1943. [Német 
Nép rajzta nulmá nyok – Forschungen zur 
deutschen Volkskunde X.]), nem em lítette 
meg könyvé ben ezt a foga dalmi ajándé-
kot. A Rab szigeti erek lyetar tón je lenleg 
egy ké sôbbi foga dalmi diadém látható. 
Ta kács Imre szíves szóbeli közlése 2004. 
áprili sában, a hely színen tett megfi gyelése 
alapján. Az eredeti ko ro na holléte isme-
retlen. A helyi szentek erek lyéirôl: MUNK, 
Ana: Pallid Corpses in Gol den Coffins: 
Relics, Reliquaries and Art of Relic Cults 
in the Adriatic Rim. University of Wa shing-
ton. Wa shing ton, 2003.

62 Pél dául a traui (ma: Trogir, Horvát ország) 
Szent Lôrinc-kated rális számára, szin tén 
Bosnyák Erzsé bet ki rályné tól, egy ezüst 
kéz mosótál és kancsó adomá nyozása. 

63 HUSZÁR, Lajos: Münzkatalog Ungarn von 
1000 bis Heute. Buda pest, 1979. 91. Kat. 
556; POHL 1981–1982. (51. jegy zetben i. 
m.) 76. 

64 CNH – II. 104. Átmé rôje: 15 mm, elôlap-
jának fel irata: „MOnETE. IADRE”, hát-
lap jának fel irata: „S. LA. R. VnGARI.” Kö-
zölve még: HUSZÁR 1979. (Elôzô jegy zetben 
i. m.) 91. Kat. 556. Az érem mezô közepén 
elmo sódva Szent László három negyedes 
alak ja látható frontá lis né zetben. Vise lete 
hosszú ujjas tunika, amelyre palást borul. 
Kö nyökbe szorí tott jobb kezében éllapjával 
ki felé fordí tott rövid nyelű bárdot tart. 
Közölve: HUSZÁR 1979. (63. jegy zetben i. 
m.) 38. Nr. 556.

65 Év szám nélkül közölve: CNH – II – 102a; 
HUSZÁR 1979. (63. jegy zetben i. m.) 90. 
Kat. 554; CNH – II – 103. (HUSZÁR 1979. 
[i. m.] 91. Kat. 555.)

66 A törté neti munkák ban en nek idô pontja 
nem egyér telmű. A város törté netére máig 
alap vetô: JELCIć, J.: Memorie storiche delle 
Boche di Cattaro. Zara, 1880.

67 „Die XVIII. Junij. In dictu Consilio iuit 
pars, quod elegantur tres Nobiles, qui va-
dant ad dominum Ducem, notificatum ei 
excerssus et offensiones per eius familiam 
comissios in Jadrenses, supplicando ei, 
quatenus degnetur currigere delinquentes, 
ita quod de ceteo talia non comitantur; et 
dicendo, quod intencio Consilii est, hui us-

01Kerny_5_54old.indd   4601Kerny_5_54old.indd   46 2010.08.24.   17:15:192010.08.24.   17:15:19



47

modi exressus notificare Regie Maiestati.” 
Magyar diplomácziai emlékek az An jou-
korból. III. kö tet. 1876. (1. jegy zet ben i. 
m.) 99. Nr. 84.

68 Buda pest, Orszá gos Széché nyi Könyv tár 
Kéz irat tára, Clmae. 334. 

 Könyvé szeti leírása: BARTONIEK, Emma: 
Codices latini medii aevi. Buda pest, 1940. 
293–294. Nr. 334.

69 A spalatói domi nikánu sok a magyar rend-
tarto mány alá he lyezett, 1345-ben meg-
szerve zett dalmá ciai kötelé kébe tartoz tak 
1378-ig, amikor az egy telje sen önálló tar-
to mánnyá alakult.

70 Folio 168verso

71 Folio 191retro–191verso

72 Folio 203verso–204retro

73 „A székes egyház ban Szent István nak, 
Szent Imrének és Szent László nak már a 
kö zépkor ban kü lön ká polnája volt, benne 
a három szent király fára festett képei vel” 
Forrás nélkül közölve: KARSAI 1938. (26. 
jegy zetben i. m.) 254.

74 „Supplicatio Valen tini Blasii de Wu as, 
clerici Tiniensis d. pro nova pro vi si one 
archidiaconatus Lapacensis ac ca no ni-
ca tus et praebendae necnon rectoratus 
altaris B. Ladislai in ecclesia catedrali 
Thiniensi vacantium per obitum Tho-
mae, ultimi eorum possessoris, quae 
be ne fica ad praesentationem Wladislai 
regis Hungariae Michael vicarius dictae 
ecclesiae Thiniensis in spiritualibus ge ne-
ralis auctoritate ordinaria exponenti iam 
contulit. Florentiae. XV.” (Città del Va ti-
ca no, Archivio Segreto Vaticano, Regesta 
Supplicationes Eugenii IV. Regesta Supp li-
ca tionum 369. Fol. 92.) 

 Kivo nata: XV. századi pápák okleve lei. II. 
IV. Jenô pápa (1431–1447) és V. Miklós 
pá pa (1447–1455). Kiadja LUKCSICS PÁL. 
Buda pest, 1938. II. 194. Nr. 706. (Olasz-
országi Magyar Okle véltár II.)

75 „Raguzában a székes egyház kincs tárában 
Szent László nak is van egy erek lyetar tója: 
lábszárcsonja, amelyet lábat for máló ezüst 
erek lyetar tóban ôriznek.” TAR CZAI 1930. 
(24. jegy zetben i. m.) 96.

76 Szent László kéz erek lyetar tóját a székes-
egyház Szent László-kápol nájában ôrizték 
1557-ig. Az itt ôr zött egyházi felsze relések 

1557. július 17-én fölvett jegy zéke szerint: 
„Duae manus argenteae deauratae altera 
Sancti Regis Ladislai in cuius digitis 
sunt quatuor annulli aurei cum saphyris 
duobus et smaragdo uno, [...]” (Buda pest, 
Magyar Orszá gos Le véltár. F2, Gyula fe-
hér vári Kápta lan Or szágos Levél tára. Pro-
to colla, XIX. kötet {Misere mei Do mine} 
390. p. [288. tétel]) Kiadása: MIKÓ Árpád 
– MOLNÁR Antal: A kö zépkori váradi szé-
kes egyház kincs tárának inven táriuma 
(1557). Művé szet törté neti Érte sítô LII. 
(2003) 316. 

77 Szent István kéz erek lyéjére vonat kozóan 
vö.: MOLNÁR Antal: A Szent Jobb és 
Raguza. Turul LXXXVI (2003) 7–11.

78 Szent Chrysogonus mártír Aquileiában, 
Dioc  letianus császár alatt (304 körül) 
szenve dett vérta núha lált. Ünnepét a latin 
egyház novem ber 24-én tartja.

79 Az erek lye tartó bizo nyos motívu mait 
Me yer Alfred Gotthold a Szent Simeon-
szarko fág dí szítmé nyeivel rokoní totta: 
„Vo na lozott alapon levô, helyenkint ma-
darak kal élénkí tett indadí szítmé nyének 
kes keny, szabálytalanúl és mé lyen csipké-
zett levelei bizo nyos analogiákat tüntet-
nek föl a ko porsó levéldiszítményéhez 
(kü lö nösen a záradákot ké pezô leve lekhez 
a szög letek ben felül, a ciborium olda lain a 
„temp lom”-dombor művön [6. jegyzet]) és 
a szent nek kettôs vésett, részben zo máncz-
olt áb rázo lása – egyszer állva, bal karján 
pajzzsal, jobb kezében Zára zászló jával, 
egy szer lóháton, lán dzsával elôre vág tatva 
– a rajz kitűnô ségére nézve alig marad mö-
göt te a ko porsó legjobb dombor művei nek. 
[...]” MEYER 1894. (11. jegy zetben i. m.) 
60–61. 

 Újabb rövid ismer tetései: KREŽLA, Miroslav: 
Der Gold uund Silberschatz von Zadar 
und Nin. Fach-und Katalogbearbeitung 
Ma rijan GRGIć. Zagreb, 1972. 140. Kat. 31; 
N. J. (Nikola JAKčIč:) Bras-reliquiare de 
saint Chrysogone. In: L’Europe des Anjou. 
Aventure des princes Angevins du XIIIe au 
XVe siécle. Ed. Stephanie MÉSÉGUER. Pa-
ris, 2001. 347. Kat. 131.

80 Az ide vo natkozó forrá sok kö zölve: BIAN-
CHI, Frederigo: Istoria della insigne reli-
quia di San Simeone Profeta che si venera 
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in Zara. Zara, 1855. II. 146., 445. Nyomá-
ban em lítve még: MEYER 1894. (11. jegy-
zetben i. m.) 61.

081 FRAKNÓI Vilmos: Szent László király kar-
erek lyetar tója Raguzában. Archaeologiai 
Érte sítô Ú. F. XVIII. (1898) 193–195. 
Fény képe közölve még: TARCZAI 1930. 
(24. jegy zetben i. m.) 91., 94. kép. Újabb 
isme retter jesztô írások az erek lyetar tóról: 
Szent Ist ván és Szent László törvé nyei. 
Össze ál lí totta VIKOL Katalin. Buda pest, 
1988. L. n. [45.] (Magyar évszá zadok); 
LUDWIG Ká roly: Raguza – Dub rovnik. 
Magyar erek lyék a kolos torok ban. Horvát-
országi Ma gyar ság 5. (1999/3–4.) 7.

082 Pél dául így pusztí tották el a velen ceiek a 
spalatói (ma: Split, Horvát ország) székes-
egy ház bejára tát dí szítô, a ha gyomány sze-
rint magyar uralko dókat (?) áb rázoló dom-
bor műveket. 

083 Lel tári szám nélkül.
084 Füg gelék 2. 
085 Füg gelék 3; 4; 5. E másolat jelen legi holléte 

isme retlen.
086 RADISICS 1895. (14. jegy zetben i. m.)
087 RADISICS 1895. (14. jegy zetben i. m.) 50.
088 Uo.
089 Dr. CZOBOR Béla: A keresz tény arche olo gu-

sok elsô kong resszusa. Felol vasta tott a tud. 
és irod. osztály 1894. október 18-án tar tott 
ülésé ben. Külön lenyo mat a Kat ho li kus 
Szemle 8. kö tetébôl. Buda pest, 1895. 6.

090 Dr. CZOBOR Béla: Egyházi emléke ink a 
XIV. század ból. In: CZOBOR 1897. (16. jegy-
zetben i. m.) 159. 

091 Az ide vo natkozó publi kációk felso rolása: 
GENTHON István: Magyar műkin csek és 
emlékek kül földön. (27. jegy zetben idézett 
kézirat) Jugo szlávia. L. n. [3127. tétel]

092 Zára 1918-tól 1945-ig Olaszorszához tarto-
zott. 

093 a. b.: La suppelletile serica ed aurea dell, 
arca di San Simeone Zara. Archivio Storico 
per la Dalmazia. VII. (1932–1940) 8.

094 Pél dául: PRAGA, Giuseppe: Documenti in-
tor no all’arce di S. Simeone in Zara e al 
suo autore Francesco de Milano. Archivio 
storico per la Dalmazia XIII. 7. (Roma, 
1932) 81., 82.

095 CECCHELI, Carlo: Zara. In: Catalogo delle 
cose d’arte e di Antichitá d’Italia. Roma, 
1932. 130. 

096 DERCSÉNYI, De zsô: The tresaures of Louis 
the Great. The Hungaryan Quarterly V. 
(1940) 128., 130; DERCSÉNYI 1941. (30. jegy-
zetben i. m.) 165–166.

097 BANFI 1941. (28. jegy zetben i. m.) 190.
098 Genthon István 1940–1943 között a Ró-

mai Magyar Intézet igazga tója volt. Olasz-
országi kikül detése alatt rend szere sen 
gyűj tötte az anyagot hatal mas vállal kozásá-
hoz, a Magyar műkin csek és emlékek kül-
föl dön című adattá rához (27. jegy zetben 
idé zett kézirat).

099 KREŽLA 1972. (79. jegy zetben i. m.) 130. 
Kat. 21. 

100 K. É [KOVÁCS Éva]: I. La jos ki rály címeres 
kelyhe Zárában. In: Művé szet I. Lajos ki-
rály korában 1982. (5. jegy zetben i. m.) 103. 
Kat. 9., 4. tábla., 9. fe kete-fehér fény kép.

101 KOLBA Judit: Ötvös ség. In: Mű vészet I. La-
jos ki rály korában 1982. (5. jegy zetben i. 
m.) 298.

102 KOVÁCS 1987. (35. jegy zetben i. m.) 225.
103 Zadarsko zlatarstvo. Beograd, 1971; KLAIć, 

Nadja–PETRICIOLI, Ivo: Zadar u strednjem 
vijeku do 1409. Zadar, 1976. 542–543., 
LI. tábla. (Prošlost Zadra–Knjiga II.); Ta-
u send Jahre Kunst in Zadar. Zadar, 1988. 
XVIII. lap, 86. színes kép (Négy nyelven); 
Gold und Silber von Zadar und Nin. Samm-
lungen sakraler Kunst in Zadar und Nin. 
Geschichte – Kultur – Kunst. Zagreb, 2001. 
(Bibliothek Tourismus und Kulturerbe 
19.) 20., 24. 

104 N. J. [Nikola JAKčIć]: Calice avec armoires 
angevines. In: Anjou 2001. (79. jegy zetben 
i. m.) 353–354. Kat. 141.

105 BIANCHI, Carlo Frederico: Zara Christiana. 
I. Zara, 1877. 354. (Rep rint kiadása: Zadar, 
1977.)

106 Ez az el járás, némileg meg késve ugyan, 
szintén a prá gai Szent György-szobor XIX. 
század végi kuta tástör téne tére emlé keztet. 
Ide vo natko zóan vö.: KERNY Terézia: Már-
ton és György kolozs vári szobrá szok prá-
gai Szent György szobrá nak ha zai má so-
la tai. El hang zott a 100 éves a kolozs vári 
Szent György szobor című tudomá nyos 
ülés szakon. Kolozs vár, 2004. szep tember 
25. Kézirat. [Meg jelenés elôtt]

107 Zadar, Samostana sv. Frane. XIV. század 
második fele. Magas sága: 56 cm, széles-
sége 31 cm. Aranyozotz ezüst. A keresztôl 
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leg újabban: KOVAčEVIć, Marijana: Ophodni 
križ– još jedan anžuvinski ex voto u Zadru. 
Radovi Instituta ta povijest umjetnosti 31. 
(2007) 29–42.

108 CNH – II – 64A-B
109 Bu dapest, Orszá gos Széché nyi Könyv tár 

Kéz irat tára, Cod. Lat. 404. folio 47recto 

300×210 mm A mini atúra az egyik leg-
gyak rabban publi kált képzô művé szeti áb-
rá zo lás, ezért még vázla tos iro dalmi felso-
rolásá tól is elte kintek. 

110 Aa chen, Domkapitel (Szűz Mária) Déli, 
ún. ma gyar, vagy Szent László-kápolna. 
Arany, rész ben aranyo zott ezüst. Öntött, 
vert, vésett, cizel lált, zomán cos munka, 
22×16 cm. Fonto sabb iroda lom és for rá-
sok: Ludovici I. regis Hungariae sump tibus 
erectae capellae Hungaricae Aquisgranensis 
(Aachen) memoria. H. n., é. n. [XVIII. 
század] (Buda pest, Orszá gos Széché nyi 
Könyv tár Kéz irat tára, Fol. Lat. 2569.)

 TÖMÖRY Edit: Az aa cheni magyar kápolna 
törté nete. Buda pest, 1931. 56; K. É. 
(KOVÁCS Éva): I. La jos ki rály címerei 
Aachen ben. In: Mű vészet I. La jos ki-
rály korában 1982. (5. jegy zetben i. m.) 
107–108. Kat. 14; MAROSI, Ernô: Das 
gros se Münzsiegel der Königin Maria 
von Ungarn. (Zum Problem der Serialität 
mittelalterlichen Kunstwerke.) Acta 
His to riae Artium XXVIII. (1982) 10; 
G. V. (VARGA, Gábor:) Ungarischer Wap-
pen schild als Buchschmuck. In: Ba yern 
– Ungarn Tausen Jahre – Bajor ország 
és Ma gyaror szág 1000 éve. Katalog zur 
Ba yerischen Landesaustellung 2001. 
Ober hausmuseum, Passau. 8. Mai bis 28. 
Oktober 2001. Herausgegeben Wolfgang 
JAHN, Christian LANKES, Wolfgang PETZ 
und Evamaria BROCKHOFF. Regensburg, 
2001. (Veröffentlichungen zur Bayerischen 
Geschichte und Kultur 43/2001.) 37. Kat. 
I. 6. [Könyv tábla borító jaként megha tá-
roz va.]; T. I. (TAKÁCS Imre): Két cí meres 
ékszer. In: Sigismundus rex et imperator. 
Mű vészet és kul túra Luxem burgi Zsig-
mond korában 1387–1437. Kiállí tási ka ta-
ló gus. Szer kesz tette TAKÁCS Imre. Buda-
pest, 2006. 101–102. Kat. 1.19; KERNY 
Te rézia–TAKÁCS Imre: Két cí meres ékszer 
a három magyar szent király szob rocská-

ival. In: Szé kesfe hérvári Egyház megyei 
Múzeum Szent Imre 1000 éve című kiállí-
tásának kataló gusa. Szer kesz tette: KERNY 
TERÉZIA. Szent Imre 1000 éve. Multi médiás 
DVD-ROM a szé kesfe hérvári millen niumi 
emlékév és ki állítás doku mentu mairól. A 
Székes fehér vár, 2007. Kat. * 28

111 Szent Márton római katoli kus plébá nia-
templom (Kostol sv. Martina), a Szent Ber-
ta lan-mellék oltár jobb oldalán. Al fresco, 
160×100 cm. 

 Zolnay László egyik hipoté zise szerint a do-
ná tor maga a király, aki 1380-tól a Cse rényt 
is magába foglaló véglesi várura dalom ura 
volt: ZOLNAY László: (Nézzük meg együtt) 
a cse rényi templom műemlékegyüttesét! 
Művé szet XX. (1979/9) 28–31.

112 Kur rens iro dalma: ZSÁMBÉKY Monika: A 
veleméri freskó vise lettör téneti elem zése. 
Savaria 17–18. (1988) 443–460; WEHLI, 
Tün de: Ikonographische Bemerkungen 
zu den Werken des Johannes Aquila. In: 
Jo han nes Aquila und die Wandmalerei 
des 14. Jahrhunderts. Tagungsbeiträge 
und Dokumente aus den Sammlungen des 
Lan desdenkmalamts Bu dapest. Redak tor 
Ernô MAROSI. Buda pest, 1989. 78; HÖFLER, 
Janez–BALAŽIC, Janez: Johannes Aquila. 
Murska Sobota: Pomurska zalozba, 1992. 
114–117; MAROSI Ernô: Kép és hason más. 
Mű vé szet és valóság a 14–15. századi Ma-
gyar orszá gon. Buda pest, 1995. 57. (Mű-
vé szet törté neti Füzetek 23.); POSZLER 
Györ gyi: Az Árpád-házi szent kirá lyok a 
ma gyar közép kor száza daiban. In: Törté-
ne lem – kép. Szemel vények múlt és mű-
vé szet kapcso latából Magyar orszá gon. 
Szer kesz tette MIKÓ Árpád–SINKÓ Katalin. 
Buda pest, 2000. 178. (A Magyar Nemzeti 
Galéria kiadvá nyai 2000/3.); DERCSÉNYI Ba-
lázs: Szent három ság templom – Velemér. 
In: DERCSÉNYI Ba lázs–MAROSI Ernô: Temp-
lo mok Ma gyaror szágon. Szer kesz tette 
DER CSÉNYI Ba lázs. Buda pest, 2002. 102; 
JÉ KELY Zsombor: A veleméri temp lom 
fal ké pei. In: Velemér múltja és je lene. 
Szer kesz tette HORVÁTH Sándor. Velemér, 
2004. 108–121; KERNY Terézia: A veleméri 
Szent László-freskó XIX. századi feltá-
ma dása. (Ipolyi Arnold, Rómer Flóris és 
Czobor Béla kisérlete Szent László-iko-
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nog ráfiá jának „meg újítá sára”.) Elhang-
zott a Képzô művé szeti Egyetem által 
ren de zett „Imitá ció és kreáció”. Má solat, 
rep lika, para frázis a kép zôművé szetben 
a kö zépkor tól napja inkig című tudomá-
nyos konfe rencián 2004. október 29-án. 
Ha son ló címmel, kibô vítve megje lent: Ars 
Hungarica 33. (2005) 331–362.

113 Az 1372-es pápai okle vélben emlí tett ko-
los tort I. Lajos és édes anyja, Łokietek Er-
zsébet alapí totta. Elsô ismert lenyo mata 
1494-bôl is mert. Jólle het a rajta lévô 
Szent László-ábrázo lás a XV. század elsô 
év ti ze deinek stílu sát tükrözi, alig hanem 
az ala pítás kori típust követi. Zöld viasz, 
függô, átmé rôje: 53 cm, Buda pest, Magyar 
Orszá gos Le véltár, Dl 93640 

 Iro dalma: TAKÁCS Imre: A magyar országi 
kápta lanok és kon ventek közép kori pecsét-
jei. Művé szet törté neti tanul mány és ka ta-
ló gus a Magyar Tudomá nyos Akadé mia 
Mű vé szet törté neti Kutató Inté zete és a 
Buda pesti Törté neti Múzeum máso lat-
gyűj te  ménye alapján. Buda pest, 1992. 
49–50. Kat. 7; REGÉNYI-KUND, Miklós: Die 
ungarische Konvente der oberdeutschen 
Karmelprovinz im Mittelalter. Buda-
pest–Heidelberg, 2001. 41–45. (METEM–
Bücher 31.)

114 A XIV. századi, iko nográ fiai szem pontból 
még nem telje sen megszi lárdult Árpád-
házi Szent Erzsé bet-áb rázolá sokon a szent 
kezében a leg külön bözôbb attri bútumok 
(könyv, rózsa, edény) fordul nak elô. Vise-
lete éppen ilyen válto zatos ságot mutat. 
Koro nája általá ban nincs, néha viszont 
rózsa koszo rút hord fején (Nápoly, Santa 
Maria di Donna Regina falképe). A kehely 
Szent Erzsé bet-vé setének általam ismert 
legkö zelebbi párhu zama Johannes Aquila 
1390 körül festett mártonhelyi falképe. A 
kö zépkori Szent Erzsé bet-ikonog ráfiá ról 
kor szerű össze fogla lás hi ányában máig 
alap vetô: I. A. (IPOLYI Arnold): Ma gyaror-
szági Szent Erzsé bet ké pei. (Magyar 
iko nog raphia) Egyház művé szeti Lap 2. 
(1881) 33–38., 65–70., 97–104., 129–136; 
SCHMOLL, Friedrich: Die heilige Elisabeth 
in der bildenden Kunst des 13. bis 16. 
Jahrhunderts. Marburg in Hessen, 1918. 
(Beiträge zur Kunstgeschichte Hessens un 

des Rhein-Main-Gebietes. III. Band) [Külö-
nösen annak befe jezô része (Die heilige 
Elisabeth in der italianischen Kunst, 
107–111.) tartal maz szóbajöhetô minta-
képeket; KAFTAL, Georg: Iconography of 
the Saints in Tuscan Painting. Fi renze, 
1950; Kaftal, Georg: Iconography of 
the Saints in Central and South Italian 
Schools of Painting.) Iconography of 
the Saints in Ita lian Painting from Its 
Beginning to the Early XV th Century, 
II). Firenze, 1965; KLANICZAY 2000. (5. 
jegy zetben i. m.) 297–298. A XIII–XIV. 
századi emlékek újabb össze fogla lása a 
korábbi iroda lom alap ján: MAGYAR Zoltán: 
Árpád-házi Szent Erzsébet. Történelem, 
kultúra, kulturtörténet. Budapest, 2007. 
39–43. Leg újabb át te kintés: Elisabeth von 
Thüringen – Eine europäishe Heilige. I. 
Aufschätze. II. Katalog. Herausgegeben 
von BLUME, Die ter und WERNER, Matthias. 
Petersberg, 2007. 

115 MAROSI Ernô: A Képes Krónika király port-
réi. In: BASICS Beatrix–GALAVICS Géza–
MAROSI Ernô–WEHLI Tünde: A kö zépkori 
magyar kirá lyok arcké pei. Szer kesz tette 
FÜLÖP Gyula. Székes fehér vár, 1996. 5., 6., 
7. (A Szent István Király Múzeum Közle-
ményei D. so rozat 243. szám)

116 Ez a szokás aligha nem V. István elsô gyer-
meke (†1314), Ma gyaror szági Mária test-
vére révén hagyo mányo zódott tovább. 
Ka ta lin Dragutin Ist ván szerb fejede lem 
fe le sége lett, s így ô volt a déd nagy anyja 
Kotromanić Er zsébet nek. Calab riai Ká-
roly elsô fele sége „Auszt riai” Habs burg 
Ka ta lin Károly Róbert édes anyja volt. 
Ká roly Róbert második házas ságából szár-
mazó elsô szülött leánya, emiatt kapta a 
ke reszt ségben Katalin nevet. I. Jo hanna 
szicí liai ki rálynô második házas ságából 
szár mazó két le ány gyer meke közül az egyi-
ket szintén Kata linra keresz telték. 

117 „Anno domini millesimo trecentissimo 
quin quegesimo tercio cum ibidem rex 
Lodovicus in crastino beate Katherine 
vir gi nis venaretur in Zolio, ecce occurit ei 
ur sus feraliter implagatus, [...]” Kiadása: 
Chronicon Dubnicense 1884. (46. jegy-
zetben i. m.) 166. [caput 171.] Leg újabb 
magyar nyelvű fordí tása: NÉVTELEN MI-

01Kerny_5_54old.indd   5001Kerny_5_54old.indd   50 2010.08.24.   17:15:202010.08.24.   17:15:20



51

NO RITA: Geszta Lajos király ról 2000. (46. 
jegy zetben i. m.) 62. [18. fejezet] A té mát 
egy másik aspek tusból tár gyalja: SZABÓ 
Péter: „Pannonis Ursa.” Nagy Lajos király 
medve vadá szata ürügyén. Had törté nelmi 
Közle mények 116. (2003) 582–591. 

118 Ez zel kapcso latosan azonban érdemes föl-
hívni a figyel met arra is, hogy a kápolna 
titulu sának kivá lasztá sában IV. Károly 
karlštejni Szent Katalin-kápol nája is szol-
gálha tott repre zentá ciós minta képül I. La-
jos számára.

119 Pél dául a váradi székes egyház Ale xand riai 
Szent Katalin-ol tára, amelyet 1375 körül 
szere pelt elôször. Az oltár közvet lenül 
Szent László sírja mellett állt: „[...] altare 
sancte Katherine virginis iuxta sepulchrum 
sancti regis Ladislai [...]” Kiadása: A vá-
ra di kápta lan legré gibb Statutumai. A 
váradi kápta lan megbí zásából közre bo csát-
ja BUNYITAY Vince. Nagyvá rad, 1886. 70. 
Rubrica XXXIX.

120 MEZÔ András: Patrocíniumok a kö zépkori 
Magyar orszá gon. Buda pest, 2003. 162–
169. (METEM Könyvek 40.)

121 A közép kori magyar országi Alexandiai 
Szent Katalin-ábrá zolások teljes ségre 
tö rek vô össze gyűj tése mind máig nem tör-
tént meg. A vonat kozó korszak emléke ire 
vö.: RADOCSAY Dénes: Falké pek a kö zép-
kori Magyar orszá gon. Buda pest, 1954; 
BÁ LINT 1977. (56. jegy zetben i. m.) II. 
501–502; PROKOPP, Mária: Italian Tre-
cento Influence on Murals in east Central 
Europe particularly Hungary. Buda pest, 
1983; WEHLI Tünde: Temati kai és ikonog-
ráfiai jelen ségek. In: Ma gyaror szági művé-
szet 1987. (35. jegy zetben i. m.) 212.

122 A Képes Krónika frontespiciumán sze rep-
lô Szent Katalin-ábrá zolás ról ér dem ben: 
DERCSÉNYI, De zsô–VAJAY, Sza bolcs: La ge-
ne si della Chronica Illustrata Ung he re se. 
Acta Historiae Artium XXIII. (1977) 1–20; 
DERCSÉNYI De zsô: A Képes Krónika és 
kora. In: Ké pes Krónika. For dította BEL LUS 
Ibolya. A kísé rôta nulmá nyokat DERCSÉNYI 
De zsô, KRISTÓ Gyula, CS. GÁRDONYI Klára, 
a jegy zeteket KRISTÓ Gyu la írta. Buda pest, 
1986. 401–403.

123 Bu dapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Ré-
gé  szeti Tár. Ltsz.: 58.172. C A ke helyrôl 

mind ez idáig a legala posabb leírást PÓSTA 
Béla tette közre: A vizaknai ke hely. Dolgo-
zatok az Er délyi Nemzeti Múzeum Érem- 
és Ré giség tárából. VI. (1915) 141–191. 
Újabb rövid közlé sek: KJ (KOLBA Judit:) 
Kehely Vizaknáról. In: Mű vészet I. La jos 
ki rály korában 1982. (5. jegy zetben i. m.) 
312–313. Kat. 171; E. K. (KISS, Etele:) 
Ca lice. In: An jou 2001. (79. jegy zetben i. 
m.) 356. Kat. 105; K. T. (KERNY Terézia:) 
Ke hely. In: Sigismundus 2006. (109. jegy-
zetben i. m.) 104–105. Kat. 1.23.

124 A telepü lésrôl: GYÖRFFY György: Az Ár-
pád-kori Magyar ország törté neti föld rajza. 
IV. Liptó, Máramaros, Moson, Nagy sziget, 
Nógrád, Nyira, Pest és Pilis megye. Buda-
pest, 1998. 125–126. A falké pekrôl: RÓMER 
Flóris: Régi falké pek Ma gyaror szágon. 
Bu da pest, 1874. 88–94. (Monumenta Hun-
ga riae Archeologica III.); RADOCSAY 1954. 
121. jegy zetben i. m.) 172. A XVI. század-
ban a refor mátusok kezére jutott templo-
mot a XIX. század végén lebon tották.

125 A farag ványok ról újabban: G. LÁSZAY Ju-
dit: A szécsényi fe rences kolos tor orató-
ri uma. (A szécsényi fe rences kolos tor ku-
ta tása. I.) In: Horler Miklós hetve nedik 
szü le tésnap jára. Tanul mányok. Szer kesz-
tette LÔVEI Pál. Buda pest, 1993. 129. [28. 
jegyzet] (Mű vészet törté net – Műem lékvé-
de lem IV); G. LÁSZAY Judit: A szécsényi 
fe rences templom építés törté nete a 17. 
szá zad végéig. In: Koldu lórendi építé szet a 
közép kori Magyar orszá gon. Szer kesz tette 
HARIS Andrea. Buda pest, 1994. 492. (Művé-
szet törté net – Műem lékvé delem VII.)

126 Leg újabb össze fogla lása: LUKÁCS Márta: 
Árpád-házi Mária ki rályné és ma gyar 
szent jeinek törté nete. Buda pest, 2003.

127 Ide vonat kozóan leg újabban: MUNK, Ana: 
The Queen and Shrine: An Art historical 
Twist on Historical evidence concerning 
the hungarian Queen Elisabeth, née Kot ro-
manic do nor of the Saint Simeon Shrine. 
Hortus Artium Medievalium 10. (2004) 
253–262. A megle hetôsen egyol dalú és elfo-
gult tanul mányra Wehli Tünde hívta fel a 
figyel memet, amit ezen a helyen szeret nék 
megkö szönni.

128 Az ado mányle velében Lajos ren dezte a 
ma gyar király szentek tiszte letére szen telt 
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kápolna jogi helyze tét, amely bôl az alapí-
tás inditóoka is kiderül. Narratiójában 
ugyanis az ol vasható, hogy a ká polnát 
a saját és szü lei lelkiüdvéért, továbbá 
Szűz Mária, vala mint királyi ôseinek: 
Szent István nak, László nak és Imrének 
a tisz tele tére s irántuk érzett hálájá nak 
a ki fe je zésére – azért épít tette, mert segít-
ségük kel minden (hadi) vállal kozását 
gyô ze del me sen haj totta végre, országa 
ha tá rait pedig csodá latos módon nemcsak 
biz to sí totta, hanem minden irány ban ki 
is ter jesz tette: „[...] in eadem civitate [ti. 
Aachen ben] cira capellam beate virginis 
ibi dem constructam propriis nostris sump-
ti bus et expensis constructi fecimus et 
fun dari pro duobus capellanis in cadem 
iugi ter degendis ob reverentiam dictorum 
[...] nostrorum progenitorum, quorum suff-
ra gantibus meritis nobis usque ad haec 
tempora victoriose triumphantibus cuncta 
prospera successerunt et succedunt de pre-
senti, confiniaque regni nostri, cui auctore 
domino feliciter presidemus, longe lateque 
diffusa et mirifice existunt dilata, necnon 
pro nostra nostrorumque parentum ani-
ma rum salute perpetuis redditibus et ob-
ven tionibus dotavimus [...]” (Buda pest, 
Ma gyar Orszá gos Le véltár. Dl 36460; 
67284 XVI. századi máso lata: Aachen, 
Stadt archiv, Urkunden D 89 1/2. Egyéb 
kópiái: Aachen, Archiv des Marienstifts 
II. Ab 8. Nr. 4; Bu dapest, Magyar Orszá-
gos Le vél tár, Dl 36460; Buda pest, Magyar 
Orszá gos Le véltár, Magyar Kancel láriai 
Levél tár. A 1. Originales Referedae. 68. 
csomó, 1768. Nr. 188.) Kiadása: Codex 
Diplomaticus 1834. (38. jegy zetben i. m.) 
IX/4. 215. Nr. XXIII. A to vábbi másola tok 
felso rolása ko ráb bi iroda lommal: TÖMÖRY 
1931. (110. jegy zetben i. m.) 8. [2. jegyzet]) 
Em lítve még: KUMOROVITZ La jos Bernát: 
I. La jos ki rályunk 1375. évi ha vasal földi 
hadjá rata (és „török”) hábo rúja. Száza dok 
117. (1983) 960; MAROSI Ernô: Mariazell és 
Magyar ország művé szete a közép korban. 
Buda pest, 2004. In: Mariazell és Magyar-
ország 2004. (44. jegy zetben i. m.) 28–29.

129 Megjegzendô azonban, hogy konkrét épí-
té si adat nem is mertes ide vo natko zóan, 
csupán a ha gyomány tartja Nagy Lajos ala-

pí tásának. GYÉRESSY Béla Ágoston adattá-
rában például egyál talán nem szere pel: 
Do cu menta Artis Paulinorum 1976. (38. 
jegy zetben i. m.) 1. fü zet. 171. Az alapí tás 
ha gyomá nyáról: MEZÔ 2003. (120. jegy zet-
ben i. m.) 164. GUZSIK Tamás: A pálos rend 
építé szete a közép kori Magyar orszá gon. 
Bu da pest, 2003. 213.

130 A tanul mány utat a Közép kori magyar 
ural ko dók em lékei című, T 034209 számú 
OT KA program támoga tása tette lehe-
tôvé.

131 „[...] post quam utramque Pan noniam et 
ad positam in altera Danubii ripa Daciam, 
Histriam, quoque et Liburniam atque 
Dal maciam, [...] Einhardi Vita Caroli 
Magnum. (caput 15.) In: http://www.gmv.
edu/departments/fld/CLASSICS/ein.html 
(2008. III. 13.)

132 Ka talin nem csupán a bete gek és haldok-
lók, de a szop tatós anyák védô szentje is 
volt, annak okán, hogy legen dája szerint 
le fe je zé sekor vér he lyett tej folyott ki a 
se bé bôl. Ezen a he lyen szeret ném meg kö-
szön ni Spekner Enikô (Buda pesti Törté-
neti Múzeum) ide vo natkozó szíves szóbeli 
infor mációit (2004. március 10.). 

133 „Item unum aliud dossale pro dicto (maiori) 
altari de synode volato, ornatum de novem 
ymaginibus: videlicet cum nostra domina 
in medio et la dextris eius sanctus Paulus, 
Sanctus Stephanus rex Ungariae, sanctus 
Errictus, dux Hungariae, et sanctus Lod oy-
cus; et sinistris sanctus Petrus, et sanctus 
Ladislaus rex Ungariae, sancta Helisabeth 
filia regis Ungariae, sancta Margarita fi lia 
regis Ungariae, cum spicis aureis dupp li-
catis inter ipsas ymagines et in circuitu 
una vitis de auro in sindone rubeo cum 
ro sis aureis [...]” Kiadása: Archivo della So-
cie tá Romana di Storia Patria. VI. Roma, 
1883. 14. Ez a prog ram szintén a di naszti-
kus repre zentá ciót tük rözte, amely egy-
részt utalt a katoli kus anya szent egyház 
alap vetô hitté teleire, az egyete mes és re-
gi o nális szentek tiszte letének össze kapcso-
lásával, de benne volt a római bazi lika vé-
dô szent jeire való figyel mes em lékez tetés, 
va la mint a magya rok Szűz Mária iránti 
meg kü lönböz tetett tiszte lete is. Ki fejezte 
to váb bá az An jouk családi prefe renci-
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áit, amely ben vé gül, ha áttéte lesen is, de 
ha tá ro zottan megfo galma zódott Árpád-
há zi Margit szentté avatási eljárá sának 
is mé telt sürge tése. Alap vetô iro dalma: 
MÜNTZ, A.–FROTHIGHAM, L: Il Tesoro della 
Basilica di S. Pietro in Vaticano. Archivo 
del-la Societá Romana di Storia Patria. VI. 
Roma, 1883. 14. Leg újabb össze fogla lása: 
KERNY Terézia: Antependium. In: Szent 
Im re 1000 éve. Multi médiás DVD-ROM 
2007. (24. jegy zetben i. m.) Kat. *104. 

134 Wien, Österreichischen National bib li o-
thek, Handschriften und In ku na bel samm-
lung, Cod. 1921. A hónap- és ál latje gyeket 
leszá mítva, kötet ben húsz egész, huszon-
két félla pos mi niatúra és ti zennégy inici-
álé ta lálható. A mi niatú rák mé retei: 172 
x 127 mm. A hazai kutatás mind ez idáig 
nem foglal kozott jelen tôségé hez mérten 
a hóráskönyvvel. A sacramentarium-
rész tizen hét mi niatú rája (Szűz Mária 
elôtt imád kozó I. Johanna, Ilona, Dénes, 
IX. La jos, Toulouse-i La jos, Árpád-házi 
Erzsé bet stb.) olyan tudatos ikonog ráfiai 
össze állí tást tükröz, amely nem csupán 
az An jouk szicí liai, hanem annak magyar 
ága is követ kezete sen al kalma zott repre-
zen tá ciójá ban és devóciójában. A kódex 
alap vetô feldol gozása: RIEGL, Alois: Ein 
an gio vinisches Gebetbuch in der Wi ener 
Hofbibliothek. Mitteilungen des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung 
7. (1887) 438–448. Újabban: SAGGESE, 
PER RICCIOLI, ALESSANDRA: L`Enluminure 
à Naples au des Anjou (1266–1350). In: 
An jou 2001. (79. jegy zetben i. m.) 130; 
E. I. (IRBLICH, Eva:) Livre des pričres dit 
de Jeanne Ire d’Anjou, seine de Neaples 
(latin). In: Anjou 2001. (79. jegy zetben i. 
m.) 310–311. Kat. 59. [Rész letes korábbi 
iroda lommal]

135 A bulla szövege közölve: FARLATI 1769. 
(55. jegy zetben i. m.) V. 107.

136 Em lítve: MEYER 1894. (11. jegy zetben i. 
m.) 20.

137 Uo.
138 I pvnzoni dell’Argenteria e Oreficiera 

Veneta ovvero Breve compendio di Bolli 
e Marche dell’ Argenteria e Oreficiera 
Ve ne ta e alcune notizie al loro rigurado 
considerate a partire dalle origini di Ve-

ne zia fino alla caduta della Repubblica 
Aristocratica, e più esattamente, fino si 
giorno di Natale del 1810 quando ces sa 
ufficialmente il sistema veteto di pun zo-
na tura compilato da Piero Pazzi in Pietas 
Julia Pola Anno Domini MDMXCII. Tomo 
II. Lo stato Veneto. 229–238. Ezen a he-
lyen szeret ném megkö szönni Végvári 
And rás támoga tását, aki a Takács Imre 
által lefény képe zett ötvös jegyrôl a kuta-
tás számára is hasz nálható digitá lis na-
gyítást készí tett. Köszö nettel tarto zom 
to váb bá Grotte András nak, aki azonnal és 
ön zetle nül si etett a segít ségemre egy részt 
az alig látható ötvös jegy felol dásához, más-
részt rendel kezé semre bocsá totta annak 
idehaza teljes séggel fölle letlen szak irodal-
mát. 

139 KERNY Terézia: Szent László közép kori tisz-
te letének lengyel és lit ván képzô művé szeti 
emléke irôl. (Vázlat) In: Az Idô rostá jában. 
Tanul mányok Vargyas Lajos 90. szüle tés-
nap jára. II. Szer kesz tette ANDRÁSFALVY 
Ber ta lan, DOMOKOS Mária, NAGY Ilona. Bu-
da pest, 2004. 457–478.

140 A Magyar Királyi Vallás- és Köz okta tás-
ügyi Minisz térium ide vo natkozó iratai 
a bu dai vár 1945-ös ostro makor, majd az 
1956-os forra dalmi esemé nyek követ kez-
té ben el égtek. Az anyag ról ma csupán 
a Valkó Arisz tid ál tal még 1951–1953 
kö zött kijegy zetelt regeszták áll nak a 
ku tatók rendel kezé sére. (BIBÓ István–
KERNY Terézia–SERFÔZÔ Sza bolcs: A Ma-
gyar Tudomá nyos Akadé mia Mű vészet-
tör té neti Kutató Intéze tének Levél tári 
Regesztagyűjteménye. Reper tórium. Szer-
kesz tette KERNY Terézia, SERFÔZÔ Sza-
bolcs. Buda pest, 2001. 16–18. [A Ma gyar 
Ki rályi Vallás- és Köz okta tásügyi Minisz-
térium Művé szeti Ügyosz tályá nak iratai, 
A – I – 4.])

141 Az intéz mény korai kor szakára vonat-
ko zóan: MEZEY Alice–SZENTESI Edit: Az 
ál lami műem lékvé delem kezde tei Ma gyar-
or szágon. A Cental-Commission zur Er for-
schung und Erhaltung der Bau den k male 
magyar országi műkö dése (1853–1860) In: 
A magyar műem lékvé delem kor sza kai. Ta-
nul  mányok. Szer kesztô BARDOLY Ist ván, 
HARIS Andrea. Buda pest, 1996. 47–68. 
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(Mű vé szet törté net – Műem lékvé delem 
IX.)

142 A mind a törté nészek, mind a művé szet tör-
té nészek számára rendkí vül fontos, jó részt 
még feldol gozat lan, hatal mas mennyi ségű 
irat ha gyaté kát az Orszá gos Széché nyi 
Könyv tár Kéz irat tára ôrzi. 

 Életére vonat kozóan: WAKTOR Andrea: 
„Ke gyelmes Büzérnagy! ... Én áb rándo-
zom a bécsi szép napok ról”. Thallóczy 

La jos és köre Bécsben. Buda pesti Negyed 
XII. 4. (46.) sz. (2004. Tél) 435–456. (Tema-
tikus szám: Társas élet Pesten és Bu dán) 
Legújabban Csaplár Degovics Krisztián 
fog lalkozik Thallóczy balkáni politikai sze-
re pével. (Thallóczy Lajos szerepe az al bá-
ni történeti önkép alakulásában. Elô adás 
a Magyar Tudományos Akadémia Tör té-
nattudományi Intézetében 2009. de cem-
ber 15-én.)
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