
KÖZLEMÉ NYE K  
Szent László fejereklyetartói*  Horváth Illés  
A szentek tiszteletének már az ókortól kezdve központi alkotóelemét képez-te a földi maradványaik, illetve másodlagos relikviáik (brandeum) megőr-zése.1 Szent László szentté avatását (1192) követően a lovagkirály testét a padlóba süllyesztett sírjából felemelték (elevatio), majd a szertartás alatt a testről leválasztották a fej- és karrelikviáit. Ezután maradványait drága damasztszövetbe csomagolták és ezüst koporsóba fektették, amit később egy márvány szarkofágba helyeztek.2 Ereklyéi a 13. századtól kerültek tisz-teletének középpontjába, és idővel oly nagy szerepet tulajdonítottak nekik, hogy gyakran még az igazságszolgáltatás eszközeiként is felhasználták azokat.3 1241-ben a tatárok ostrom alá vették Váradot. Miután betörtek a várba, feldúlták a Szűz Mária-székesegyházat, s bűnös lábukkal széttapos-ták a szentek relikviáit.4 Szent László ereklyéi azonban csodával határos módon megmenekültek. Koronával ékesített büsztje a 13. század folyamán mindvégig a székesegyházban volt, amelyről a különböző eskütételek és istenítéletek is tanúskodnak. A lovagkirály ereklyéinek kultusza Nagy Lajos király uralkodásának idején kezdett ismét felvirágozni. Lajos donátori tevékenységének köszönhetően készült el Szent László első váradi hermája, amely csakhamar a legendák középpontjába került.5 Ám a Lajos-kori fej-ereklyetartó mellett Szent Lászlónak számos más relikviája is volt. A váradi káptalan statútumai szerint a Szűz Mária-dómban őrizték a szent király karrelikviáit (ad utrumque manum sancti regis) és szemfedőjét (orari-um),6 amelyek a fejereklye mellett ugyancsak nyilvános tiszteletnek ör-vendtek. Csakhogy 1403 körül súlyos tragédia sújtotta az ereklyéket és a díszes ereklyetartókat. A katedrális püspöki sekrestyéjében, ahol a Szent 
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keretében és finanszírozásával valósult meg. 
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László ereklyéit őrizték, egy égve felejtett gyertya miatt tűz támadt, a lán-gok elpusztították a relikviatartókat és a brandeumokat. Jelen tanulmány célja, hogy vizsgálat alá vessük Szent László 1403 után feltűnő első és má-sodlagos ereklyéit, illetve, hogy választ adjunk Szent László hermáinak készítési idejére, emellett azt is meg kívánjuk vizsgálni, hogy Szent László relikviái milyen szerepet játszottak a Zsigmond-kor uralkodói, valamint a főúri reprezentációban. Szent László ereklyéi a 13. századtól kezdve különösen fontos szerepet játszottak az Árpádok hatalmi reprezentációjában,7 valamint a helyi igaz-ságszolgáltatásban. Relikviái közül leginkább a szent király koponyaerek-lyéje tűnt ki, amelyet a szentté avatáskor a két karereklyével egyetemben leválasztottak testéről, és díszes ereklyetartóba vagy thékába helyeztek. E thékát a források tanúsága szerint a váradi Szűz Mária-katedrális sekres-tyéjében őrizték, és az ostensio idején szent király kápolnájában állították ki. Habár vannak olyan elméletek, amelyek ekkor már valamiféle aranyo-zott büszt meglétét sejtetik,8 a korabeli források ezt korántsem támasztják alá. Szent László koponyarelikviáját az oklevelek leggyakrabban Sanctissi-mus Caput Beatissimi Regis Ladislaiként említik, azonban ebből még nem következtethetünk egy Árpád-kori herma meglétére. A tatárjárást követően Lodomér váradi püspök ugyancsak ekképp utalt rá, amikor összehívta jobbágyait és a lovagkirály koponyájára feleskette őket, vallják meg, hogy az általa felsorolt földek a püspököt vagy a káptalant illetik.9 A 14. század folyamán az ereklyék tisztelete jelentősen felerősödött, ami elsősorban az Anjou-dinasztia hatalmi reprezentációjának tulajdonítható.10 Károly Ró-bert (1308–1342) és Nagy Lajos (1342–1382) királyok regnálása alatt a lovagkirály kultusza egy olyan fejlődésen ment keresztül, ami idővel Szent László nemzeti patrónussá válásához vezetett. Az 1340-es évektől Lajos király hatalmi reprezentációja által a szent kultusza, de különösképp Szent László relikviái hatalmas népszerűségnek örvendtek. Lajos királlyá koroná-zását követően maga is Váradra zarándokolt, hogy felkeresse a szent király nyughelyét. Gyanítható, hogy a király ekkor adhatott megrendelést az első aranyozott fejereklyetartó, valamint a karereklyetartók elkészítésére. Az új herma csakhamar a legendák középpontjába került. A Névtelen Minorita krónikája szerint 1345-ben Lajos király tatár harcai során a relikviárium egy alkalommal eltűnt a sekrestyéből, s csupán néhány nap múlva találtak rá úgy átizzadva, mintha élne. Az egyik öreg tatár fogoly elbeszélése szerint a székelyeket és a magyarokat a szent király és Szűz Mária segítette győze-
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roni in coelis exegit a praedictis imnibus corporaliter sacramentum.” FEJÉR, GEORGI-
US: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tom. V. Vol. 2. Budae, 
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lemre.11 Az ereklyék iránti érdeklődést és a hívek számának megnövekedé-sét mi sem mutatja jobban, mint hogy Bátori András püspökségének ide-jén, 1342 és 1345 között12 szükségessé vált a váradi Szűz Mária-székesegyház bővítése, hogy a templom alkalmas legyen a nagyobb töme-gek fogadására is.13 Ugyanakkor Lajos király Nyugat-Európában is terjesz-teni kezdte a három magyar királyszent kultuszát. 1357-ben kápolnát alapí-tott az aacheni Münsterben, ahová Henrik pilisi apáttal megküldte Szent István, Szent László és Szent Imre monstranciáját egy-egy ereklyével.14 Vélhetően ezt megelőzően kerülhetett sor a szent sírjának felnyitására is, ahonnan további csontdarabokat emelhettek ki. Így gyanítható, hogy innen kerülhetett elő egy eddig ismeretlen brandeum, a szent király szemfedője (orarium), amelynek nyilvános tiszteletéről a káptalani statútumok is megemlékeznek.15 Lajos halálát követően leánya, Mária királynő (1382–1387) és férje, Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) vették pártfogásukba Szent László kultuszát. Vélhetően ők voltak a donátorai annak a hatalmas és impozáns lovas szobornak, amelyet még 1390-ben Cudar János püspök rendelt meg a Kolozsvári-testvérektől.16 A szobor ünnepélyes felavatását követően a kirá-lyi pár különböző privilégiumokkal és birtokadományokkal látta el a püs-pökséget. Több jel is arra mutat, hogy e kiváltságok, illetve birtokadomá-nyok mindenekelőtt a katedrális gyors befejezését szolgálták.17 Ugyanakkor a szent királyok ereklyéinek szerepe is megnövekedett, hiszen a király mel-lett az ország főurai, valamint a kisebb lázadó csoportok is használni kezd-ték őket hatalmi törekvéseik legitimálásához. Ékes példája ennek az 1386. évi országgyűlés, amikor is az országnagyok Fehérváron gyűltek össze, és Szent István ünnepének nyolcadán ujjukat az államalapító szent király 
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fejereklyéjére téve megfogadták, hogy megszüntetik maguk között az egye-netlenkedést, és közös akarattal együtt fognak munkálkodni az ország jólé-te érdekében.18 Ezzel egyidejűleg Szent László relikviái is a főúri reprezen-táció eszközévé váltak. 1397-től a királyi hatalomba vetett bizalom fokozatosan megrendülni látszott. Zsigmond királlyá koronázását követően folyamatosan növelte a cseh és lengyel hívei befolyását a magyar udvar-ban.19 Kanizsai János esztergomi érsek a magyar főurak és köznemesség hagyományos idegenellenes hangulatát elég hatásos eszköznek ítélte meg szándékai megvalósítására. Lényegében az ő szavait ismételhette meg Szé-csényi Simon is, aki 1401. április 28-án a főurak fegyveres csoportjának élén azt követelte Zsigmondtól, hogy távolítsa el az országból idegen híve-it.20 Tekintettel arra, hogy a király nem volt hajlandó megválni kegyeltjei-től, Kanizsai és Szécsényi Visegrádon helyezte őrizetbe, majd később Garai Miklósra és Jánosra bízták, akik Siklóson rendeztek be számára szállást, ahol szabadon érintkezhetett híveivel. Az ország lassan két pártra szakadt, és az ellentét olyannyira elmélyült a király és Kanizsai János között, hogy a királyellenes liga bárói megfogadták, Zsigmondot nem tekintik többé kirá-lyuknak, és helyébe Durazzói Károly fiát, Lászlót választják meg. Zsigmond 1406. augusztus 1-én Garai Miklósnak és János számára kiadott oklevelé-ben a következőképpen emlékezett meg erről az eseményről:  „Midőn azonban a Cseh Királyságban testvérünk, a nagy uralkodó, Vencel Úr megsegítésén fáradoztunk bizonyos főpapok, bárók és előkelők, a Ma-gyar Királyságunk nagyobbik része, bűnös tervben bizakodva összeeskü-vést szőtt felségünk gyalázatára és Váradon egybegyűltek és személyesen is esküt tettek Szent László fejére (super capite sancti regis Ladislai), s az volt a szándékuk, hogy megfosztanak bennünket Magyarország […] ural-mától, és kiűznek bennünket.”21  Az oklevél tanúsága szerint Szent László büsztje különösen alkalmasnak bizonyult Kanizsai János királyellenes agitációjához, és ehhez vélhetően más szentek relikviáit is felhasználták. Zsigmond 1406. március 29-én Stiborici Stibornak adott adományleveléből kitűnik, hogy Ludányi Tamás egri püspök, valamint Debrői István az egri vár parancsnoka az ország több pontján kibontva hordozták, és a körmenetre egybegyűlt népet nemcsak a szentek ereklyéire, de még Nápolyi László zászlaira is feleskették. Zsig-mond vonatkozó oklevele a következőképpen emlékezik meg az esemé-nyekről:  „Abban az időben, amikor az országlakosaink közül sokan az aljasság mocskába merülve […] és az arcátlanság szellemétől vezetve lázadásra ve-temedtek, megpróbáltak szembefordulni kegyes akaratunkkal, és álnok tanácskozásba fogtak hogyan taszítsák el maguktól jogos és természetes                                                    
18  BÓNIS GYÖRGY: A székesfehérvári törvénynaptól az „ország szabadságáig". In: 

Székesfehérvár évszázadai, 2. Székesfehérvár, 1972. 33. p.; LAUSCHMANN GYULA: 
Székesfehérvár története. IV. Székesfehérvár, 1998. (Közlemények Székesfehérvár 
történetéből.) 339. p. 

19  MÁLYUSZ ELEMÉR: Zsigmond uralma Magyarországon. 1387–1437. Bp., 1984. 14–56. p. 
20  Uo., 49. p. 
21  KRISTÓ GYULA: Középkori históriák oklevelekben. (1002–1410) Szeged, 1992. 261. p. 
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urukat. Ekképpen fondorkodtak, s egyezkedtek arról, hogyan válasszanak más királyt és felségsértő akarattal a néhai Durazzói Károly fia, László személye mellett döntöttek, akinek zászlaját az ország több pontján ki-bontották országlakosainkat pusztulásba sodorva. Ami pedig méginkább kárhozatos bűn a káptalani és templomi helyeken a körmenetre összese-reglett népet arra kényszerítették, hogy az ereklyéken kívül az említett zászlóinknak is tisztelettel adózzanak.”22  Szent László váradi ereklyéinek sorsát illetően a döntő változás a lázadás leverése után következett be. 1403. október 8-án Zsigmond és Garai Miklós nádor a vérontás elkerülése végett általános amnesztiát biztosított a hűség-re visszatérő főurak számára.23 De voltak olyan főméltóságok, mint például Ludányi Tamás püspök és hívei, akik nem kértek a király kegyelméből, s az ország keleti részein továbbra is Nápolyi László zászlait hordozták körbe.24 Emiatt Zsigmond, amit az általános amnesztiával nem tudott elérni, azt személyes jelenlétével kívánta biztosítani. 1406. október 12-én az uralkodó hosszú idő után felkereste Váradot, ahol nem csupán ajándékaival fejezte ki kegyességét, hanem azzal is, hogy leendő nyughelyét a szent király sírja mellett jelölte meg.25 Zsigmond látogatása során – a káptalan beszámolója szerint – egy korábban égve felejtett gyertya miatt a sekrestye leégett, és a benne található kincseket, okleveleket, egyházi kellékeket, valamint Szent László brandeumait s ereklyetartóit a tűz elpusztította, de egy isteni csoda folytán a szent csontjait a lángok érintetlenül hagyták. E tragédiáról Zsig-mond 1406. október 19-én keltezett oklevelében is beszámolt:  „Így tehát, mivel nemcsak a szóban forgó váradi egyházzal történhet meg, hanem úgyszólván mindenki mást, egyháziakat és világiakat egyaránt ér-het az idők folyamán kár és veszteség, kivált pedig, hogy ismeretünk ne maradjon rejtve, jusson tudomására az összes bárónak és főpapoknak alattvalóinknak és sok külföldivel egyetemben, hogy néhány évvel ezelőtt ugyanennek a váradi székesegyháznak a sekrestyéjében, illetve annak őr-zőhelyén, ahol a dicsőséges László király tiszteletre méltó ereklyéit az egyház kincseivel, tudniillik keresztekkel, kelyhekkel, arany és ezüst erek-lyetartókkal, könyvekkel, képekkel, drágakövekkel és oltári díszekkel, mi-seruhákkal és ékszerekkel együtt elhelyezték, s ahol az említett káptalan-nak az adományokról, szabadságokról, javadalmakról, mentességekről és jogairól kibocsájtott privilégiumait a legbiztonságosabb helyre letéve őriz-ték, egy váratlan eset, tudniillik a sekrestyében égve felejtett gyertya miatt a ruhaneműk és fatáblák lángot fogtak, s végül hatalmas tűz keletkezett, és valamennyi itt tárolt, felsorolt kinccsel egyházi készlettel és értékkel együtt a mondott kiváltságlevelek és írásos emlékek – méltán idézik fel a meghallgatáson – elégtek és hamuvá lettek: mert minden ingóságot, amit 
                                                   
22  Uo., 248–249. p. 
23  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. Diplomatikai Levéltár. (továbbiakban: 

DL) 8900. 
24  FEDELES TAMÁS: Az Albeniek a pécsi egyházmegye élén. In: Magyar Egyháztörténeti 

Vázlatok, 2009. 1–4. sz. 117–118. p. 
25  KERNY TERÉZIA: Zsigmond király temetése és temetkezőhelye. In: Sigismundus Rex et 

Imperator – Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában. Szerk.: Takács 
Imre. Bp., 2007. 475. p. 
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erejével megtalált a falánk tűz, el is nyelt. Egyvalamit mégis – az igen di-cső király érdemeinek tulajdonítandó – a szentség erénye miatt elhagyni kényszerült. Csakugyan egyedülálló csoda, és mindenki számára bámula-tos újság, aminek mindenki, minden században emlékezetesnek kell ma-radnia: a sekrestyében a tűz alattomos növekedéssel elharapózott, anél-kül, hogy bárki is tudott volna róla, bizonyos éghető tárgyakat pusztított, a legszentebb király fejének és ereklyéinek tartóját felolvasztotta, mégis elvesztette természetének sajátosságát, hogy tulajdon erejét meghazud-tolva nemcsak az elégéstől kímélte meg sértetlenül az ereklyét, hanem messze elkerülve még csak füsttel sem illette, érintetlenül hagyta, ahogy egykor Mózesnek a lángoló csipkebokor, mintegy megtisztítva Isten műve által – aki nem csak önmagában, hanem az ő szentjeiben is csodálatos módon működik –, a halandó szemet előtt el nem égve jelent meg.”26  Az oklevél tanúsága szerint a sekrestyében egy égve felejtett gyertya miatt a miseruhák lángra kaptak, a tűz pedig felemésztette a székesegyház kincseit és megolvasztotta a szent király ereklyetartóit. Ám egy egyedülálló csodá-nak, valamint a szent király érdemeinek és szentség erényének köszönhe-tően a tűz épp úgy elveszítette sajátosságát a szent csontjaival szemben, mint egykoron Mózessel szemben. A Zsigmond által közreadott történet jelentősége nem csupán abban rejlik, hogy beszámolt arról, hogy az erek-lyetartók elpusztultak, hanem abban is, hogy ez az egyetlen fennmaradt korabeli Szent László csoda, amelyre a király több ízben is utalt. A tűzben elpusztult első és másodlagos ereklyékről nem rendelkezünk bővebb leírás-sal. Feltételezhető, hogy a katedrális sekrestyéjét sújtó tűzben valamennyi ereklyetartó és másodlagos ereklye a lángok martalékává vált. Így könnyen lehet, hogy Szent László szemfedője is elpusztult a Lajos-kori hermával és karereklyetartókkal együtt. Hogy a brandeumok közül mi veszhetett még oda a lángokban, arról nem számolnak be a forrásaink. Azonban néhány búcsúengedély azt a benyomást kelti, hogy Zsigmond a hermához hasonló-an pótolta a veszteségeket, vélhetően ekkor készülhettek el az új ereklyetar-tók, valamint Szent László különböző brandeumai is visszanyerhették régi fényüket. Ezekről a későbbi inventáriumok tanúskodnak. Egy 1557-ben keltezett leltár szerint Szent László hermája akkoriban a tiszteletére szen-telt kápolnában állt.27 Ekkor feljegyezték, hogy a szent fejereklyetartóján eredetileg korona és drágakőfüzér volt, a nyakáról pedig egy aranylánc lógott, amelyen egy kis ereklyéket tartalmazó tok volt. A szent király kéz-mutatóit, hasonlóan a hermához, aranyozott ezüstből készült tárgyként írták le, melyből arra következtethetünk, hogy kidolgozásukban és stílu-sukban hasonlóak lehettek ahhoz. Az egyik kézmutatót négy aranygyűrű díszítette, s ezekben egy zafír és két smaragd drágakő volt. A másikról úgy tartották, hogy az talán nem is Szent László királyé, hanem Szent Istváné volt. Ennek hüvelykujján smaragdköves aranygyűrűt találtak.28 Emellett egy különös tárgy is feljegyzésre került, amely nem volt más, mint a szent király csatabárdja, amelyet mindvégig a sekrestyében őriztek. Miután az ereklyék katalógusát elkészítették, átszállították azokat Gyulafehérvárra.                                                    

26  László király emlékezete. Vál.: Kurcz Ágnes. Bev.: Györffy György. Bp., 1977. 67. p. 
27  KARÁCSONYI JÁNOS: Szent László király élete. Bp., 1926. (továbbiakban: KARÁCSONYI, 

1926.) 58. p. 
28  KARÁCSONYI, 1926. 59. p. 
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Azonban 1565 májusában a kálvinisták betörtek a várba és elpusztították az ereklyéket. A csodával határos módon a szent király büsztje ismét megme-nekült és visszakerült Váradra. Ám nem sokkal később, 1565. június 22-én a protestánsok a váradi katedrálist is megtámadták, ahol hatalmas pusztí-tást vittek véghez. Csákányokkal és baltákkal verték szét az oltárokat, mi több, még Szent László sírját sem kímélték. A források eltérően nyilatkoz-nak arról, hogy a szent sírját kifosztották-e. Annyi azonban bizonyos, hogy János Zsigmond fejedelem személyesen akadályozta meg a szent király sírjának szétrombolását.29 Különösen érdekes adalék, hogy ekkor tűnt fel először egy addig ismeretlen brandeum, Szent László sisakja, amelyet ké-sőbb Munkácson őriztek.30 1597-ben megtörtént a püspökség restaurációja. Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem Náprágyi Demetert nevezte ki erdélyi püspökké, ám a frissen megválasztott főpap Vitéz Mihály vajda betörései miatt 1600. május 18-án összeíratta, majd pedig elszállíttatta a székesegyház kincseit. A Náp-rágyi által készített inventáriumban a következő tételek szerepeltek: Szent László hermája ezüstből az ő ereklyéivel és négy aranyos virágú ezüstkoro-nájával. Ezt követte néhány templomi felszerelés. Majd a szent király ezüstkürtje és egy aranyozott ezüstszarv. Miután az összeírás megtörtént a főpap feljegyeztette: „Mindezeket a főtisztelendő püspök biztosabb helyre vitte el a közelgő háború veszedelme miatt.”31 Ekkor Náprágyi az ereklyék-kel Prágába utazott, ahol cseh ötvösmesterekkel restauráltatta Szent László relikviáriumát. A koronán található virágokat kiegészíttette tízre, s emellé még készíttetett tíz kisebbet. A hiányzó drágaköveket cseh csiszolt üveggel pótoltatta, a korona belsejébe pedig a következő feliratot vésette: „In ho-norem S. Ladislai Regis Hung[ariae]. Demetrius Napragi Ep[isco]pus et Cancell. Transyl. Renovavit Pragae. Anno MDC.” Naprágyi a szent király ereklyéit és a felújított büsztöt bemutatta II. Rudolf császárnak, ám ezt követően már nem térhetett vissza Erdélybe, ugyanis a püspök meglehető-sen lojális volt a császárhoz, emiatt pedig száműzték hazájából. Rudolf császár kárpótlásul a váradi főpapot pozsonyi préposttá nevezte ki, ahová a néhai püspök személyes tárgyaival együtt magával vitte a relikviákat. Így került feljegyzésre a prépostság 1605. március 15-én készült összeírásában Szent László hermája, valamint az aranyozott ezüstszarv, mellyel a király a háború idején magához hívta hű embereit.32 Csakhogy az ereklyék nem voltak sokáig Pozsonyban, ugyanis Rudolf 1607. április 10-én győri püs-

                                                   
29  Vannak arra utaló nyomok, hogy a szent sírját a támadás előtt felnyitották, majd a 

csontokat elrejtették a Királyfia bástyában, és ennek következtében ezek 
megmenekültek, a protestánsok által felprédált sír pedig Luxemburgi Zsigmondé 
lehetett. BALOGH JOLÁN: Varadinum – Várad Vára. I. Bp., 1982. 40. p. 

30  Szent László sisakja a beszámolók szerint pamuttal volt bélelve, belül pedig arany 
díszítése volt. KOMÁROMY ANDRÁS: A Rákóczyak kincse Munkács várában. In: 
Századok, 1891. 736–750. p. 

31  IPOLYI ARNOLD: Magyar ereklyék. In: Archeológiai Közlemények, 1863. III. sz. 10–21. p. 
32  „Item caput S. Ladislai Regis argentus deauratus cum corona regali salua et integra 

decem lapidibus maioribus et decem minoribus exornata, cum theca sua. Item cornu 
argenteum deauratum, quo utebatur praedictus rex tempore belli. PÓR ANTAL: A 
pozsonyi társas-káptalani egyház leltára 1605-ből. In: Történelmi Tár, 1885. 774. p. 
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pökké nevezte ki Náprágyit.33 Ezért a pozsonyi inventáriumban az ereklyék mellé csakhamar bejegyezték, hogy „ezeket Naprágyi Főtisztelendő elvitte”. Ami a későbbi idők inventáriumából kirajzolódik, az az, hogy Szent László ereklyéi közt a következőket tarthatjuk számon: elsődleges ereklyéi közé sorolhatjuk a hermát, amelyen eredetileg, vélhetően a készítésétől fogva, egy aranylánc volt, s melyen egy kisebb ereklyetartótok függött, továbbá idesorolhatjuk Szent László karereklyéjét vagy mutatóját négy aranygyűrű-vel, amelyekbe egy zafírt és két smaragdot foglaltak. A brandeumok közé tartozott a szent kürtje, kétélű csatabárdja, amelyet eredetileg a székesegy-ház sekrestyéjében őriztek, valamint a szent király szemfedője. Ez utóbbiak közé tartozhatott még az a sisak is, amelyet a szent király sírjának feltörése után találtak, majd később Munkács várában őriztek. A felsorolt elsődleges és másodlagos relikviák közül – a sisak kivételével – valamennyi ereklye érintett lehetett az 1403 és 1406 közé tehető tragédiában, és természetsze-rűleg még mások is, azonban a fennmaradt dokumentumok csupán ezekről adnak számot. A későbbi inventáriumokban megjelenő karereklye minden bizonnyal a hermával azonos időben készülhetett. Arról, hogy a brandeu-mokat milyen mértékben érte kár, csak feltételezéseink vannak. A kürtöt, a csatabárdot, valamint a szemfedőt nem említik a forrásaink, pusztán csak annyit tudunk róluk, hogy mindegyiket a sekrestyében őrizték. Elképzelhe-tő, hogy e három ereklye is megsemmisült a tűzben, és ezeket is Zsigmond király pótolta. Annyi azonban bizonyos, hogy a kürt és a láncon függő erek-lyetartó a herma tartozékát képezte, és ezekkel együtt mutatták fel a zarán-dokoknak. Azt, hogy 1412-re elkészült-e az új ereklyetartó, nem tudjuk. Annyi azonban biztos, hogy a kérdéses évben II. Ulászló lengyel király Zsigmonddal együtt zarándokolt el Váradra, Szent László sírjához, ahol tizenöt napot töltöttek, és a zarándokút emlékére a székesegyház egy relik-viadarabot adományozott Ulászlónak, amelynek őrzésére a lengyel király később egy saját fejereklyetartót készíttetett.34 A későbbi időszakból mind-össze egy búcsúengedély ismert, amelyben Szent László ereklyéire utalhat-nak. IV. Jenő pápa 1433. január 21-én kelt bullájában búcsút engedélyezett mindazok számára, akik Szent László ünnepén a szent király ereklyéinek felmutatásakor (ostendatur) felkeresik a székesegyházat.35 Ahogy a későbbi iratokból láthatjuk, a sekrestye nem csupán az ereklyék őrzésére volt hiva-

                                                   
33  MERÉNYI-METZGER GÁBOR: Az aradi címzetes prépostok onomasztikonja. (1581–

1945) In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2002. 1–4. sz. 171–196. p., 177.p.; 
BÉKEFI REMIG: A pilisi apátság története. II. Pécs, 1892. 19–20. p.; RIMELY, CAROLUS: 
Capitulum insignis ecclesiae collegiate Posoniensis ad S. Martinum Ep. olim SS. 
Pozsony, 1880. 240. p.; BUNYITAY VINCZE: A váradi püspökség története, 4. Debrecen, 
1935. 57–58. p. 

34  „feria quinta Wladislaus rex Polonie limina sancti Wladislai Hungarie regis, cuius 
corpus in Varadino requiescit, honoraturus pedibus iter conficiebat, Sigismundi rege 
Hungarie eum equestri itinere precendente. Quindecim deibus reges ambo aput 
Varadinum morati Pascha.” DLUGOSS, JOHANNES: Historiae Poloniae Libri XII. 
Lipsiae. 1711. 326. p.; KARÁCSONYI, 1926. 65. p. 

35  „supplicationem Sigismundi imperatoris concedit indulgentiam ecclesiam 
Wararadiensem in festo S. Ladislai regis, quando corpus eiusdem Sancti ostendatur, 
visitantibus.” LUKCSICS PÁL: XV. századi pápák oklevelei. II. Bp., 1938. 333. sz. 
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tott, hanem ez volt az ostensio pontos helyszíne is az 1443-as földrengé-sig.36  A Zsigmond-kori herma A váradi székesegyházat sújtó tűzeset után készült el az az impozáns Szent László herma, amelyet ma a győri székesegyház Héderváry-kápolnájában őriznek. Noha sem a keletkezésének idejét, sem pedig a készítő személyét nem ismerjük, annyit biztosan tudunk, hogy a Zsigmond-kor terméke, továbbá, hogy a készítése mögött Zsigmond donátori tevékenységét való-színűsíthetjük. Az elmúlt két évszázad folyamán számos elmélet született a herma készítését érintő kérdésekre. Elsőként Ipolyi Arnold vizsgálta meg a tárgyat, aki a következő konzekvenciákat vonta le. Szent László Zsigmond-kori hermája elsősorban olyan műalkotásokkal rokonítható, mint például Nagy Károly aacheni, Szent Dénes párizsi, Szent Zsigmond prágai és polki hermája. Ám Ipolyi szerint egyvalamiben mégis élesen elhatárolható a felsorolt ereklyetartóktól, az pedig nem más, mint a filigrán zománctechni-ka, amely Szent László hermáját jellemzi. Ipolyi megállapítása szerint e technika rendkívül elterjedt volt az udvarban, és számos analógiáját láthat-juk az esztergomi székesegyház kincstárában. Részben emiatt, részben pedig a kidolgozása folytán a kortárs külföldi szakértők úgy vélték, hogy a sodronyzománc technika a magyar ötvösség kizárólagos sajátossága volt. Ipolyi azonban készítésének helyét és idejét nem tudta megállapítani, de a szent király profiljával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a műkincs alapve-tően német igényeket tükröz, utalva ezzel Zsigmond hatalmi reprezentáció-jára és az ő donátori tevékenységére.37 E gondolatmenet mentén haladt tovább Horváth Henrik is, ám ő a Zsigmond-képmások tekintetében vizsgálta a hermát. Az általa feltárt áb-rázolások alapján arra a következtetésre jutott, hogy a herma és a király arcvonásai közt olyan nagyfokú a hasonlóság, hogy szinte lehetetlen megál-lapítani azt, hogy a király igazította-e a saját profilját a díszes ereklyetartó-hoz, vagy a Kolozsvári-testvérek rekonstruálták Zsigmond arcvonásai nyomán a szent király hermáját.38 A műremeket szintén a Kolozsvári-testvérek munkájának tulajdonította Divald Kornél. Alapvető információk-kal nem gyarapította az ismereteinket, azonban a hermáról úgy vélte, hogy a Kolozsvári-testvérek korábbi munkájukat, Szent László váradi lovasszob-rát vették alapul megalkotásához. Véleménye szerint műhelyük már a 14. század vége óta használta a sodronyzománc technikát.39 Marosi Ernő az előzőektől merőben eltérő álláspontra jutott. A lovag-király hermájával kapcsolatban igen találóan úgy fogalmazott, hogy az elevenség esztétikájának egyik legmagasabb rendű bizonyítéka.40 Marosi szerint a műtárgy valamikor az 1420-as években készülhetett, amit egy 
                                                   
36  FEDELES, 2012. 173. p. 
37 IPOLYI ARNOLD: Reliquiaria Hungarica. In: Publicationes Archeologicae Academiae 

Scientiarum Hungaricae. Pestini, 1868. 67–127. p. 
38  HORVÁTH HENRIK: Zsigmond király és kora. Bp., 1937. (továbbiakban: HORVÁTH, 

1937.) 38–59. p. 
39  DIVALD KORNÉL: Magyarország művészeti emlékei. Bp., 1927. 34–67. p. 
40  MAROSI ERNŐ: A Kolozsvári bronzöntő testvérektől Kolozsvári Mártonig és Györgyig. 

In: Korunk, 2001. 2. sz. 6–14. p. 
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egymást keresztező tendenciákból adódó hálóval indokolt: 1.) a herma elképzelhetetlen a budai szobrok ismerete nélkül, 2.) illeszkedik a sodrony-zománc inkunábulumai közé, mint például az 1425-ben Frigyes meisseni őrgrófnak adományozott kard hüvelye. Ezen összefüggések nyomán elve-tette a herma helyi eredetét, és készítésének helyét a budai udvar ötvöscé-hei közt jelölte meg. Majd kiemelte az ereklyetartó úgymond franciás voná-sait és hasonlóságát Szent Lajos fejereklyetartójával, illetve az émail de plique technikájában gyökeredző sodronyzománc technikát. Emellett felvetette annak lehetőségét, hogy a mű elkészítése kapcsolatot mutat a Zsigmond által Párizsból Budára rendelt ötvösmesterek munkái-val. Nézete szerint, habár Zsigmond 1420-ban elhagyta Budát, a francia műhelyek tovább működhettek, s továbbra is az ország luxusipari forrását és normáját jelentették.41 A sodronyzománc Zsigmond-kori megjelenéséről Kiss Etele értekezett részletesebben. A technika megjelenését a szoros itáliai-magyar kapcsola-toknak, a 15. századi egyetemjárásnak, a Scolari-családnak és Ozorai Pipo működésének tulajdonította.42 Megállapításai nyomán Prajda Katalin ve-tette fel annak lehetőségét, hogy a herma megrendelésében különösen nagy szerepet játszhattak Andrea Scolari váradi püspök kapcsolatai az észak-itáliai kereskedőkkel, valamint ötvösműhelyekkel.43 Noha a herma készítésével kapcsolatban valamennyi fent említett el-méletnek komoly realitása van, azonban néhány adalékkel mégis ki kell egészíteni azokat. A sodronyzománc technikája már Nagy Lajos király uralkodásának idején is ismert volt a hazai ötvösműhelyek számára, amely-ről a korunkra maradt kelyhek is árulkodnak. A technika itáliai, de legin-kább velencei közvetítéssel érkezett hazánkba.44 A Nagy Lajos korabeli udvari műhelyek a király halálával nem szűntek meg, a céhek továbbra is 
                                                   
41  MAROSI ERNŐ: Reformatio Sigismundi. Művészet és politikai reprezentáció 

Luxemburgi Zsigmond környezetében. In: Sigismundus – Rex et Imperator. 
Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, 1387–1437. Kiállítási katalógus. 
Szerk.: Takács Imre. Bp., 2006. 24–37. p., 35. p. 

42  KISS ETELE: A sodronyzománc kezdetei. In: Sigismundus – Rex et Imperator. 
Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, 1387–1437. Kiállítási katalógus. 
Szerk.: Takács Imre. Bp., 2006. 279–283. p. 

43  PRAJDA KATALIN: Kultúraközvetítő firenzeiek. A Scolarik megrendeléseit teljesítő 
ötvösműhelyek. In: Egyházi műveltség a régi Magyarországon. Pécs, 2009. 
(Konferencia-kötet.) 248–250. p.; UŐ: Goldsmiths, Goldbeaters and Other Gold 
Workers in Early Renaissance Florence, 1378–1433. In: Craftsmen and guilds in the 
medieval and early modern periods. Ed. Jullien, Eva – Pauly, Michel. Stuttgart, 2016. 
(Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Bd. 235.) 195–220. p.; UŐ: 
Unions of Interest. Florentine Marriage Ties and Business Networks in the Kingdom 
of Hungary during the Reign of Sigismund of Luxemburg. In: Marriage in Premodern 
Europe. Italy and Beyond. Ed.: Murray, Jacqueline. Toronto, 2012. 147–166. p.; UŐ: 
Andrea Scolari váradi püspök (1409–1426) és firenzeiek a Zsigmond-kori Erdélyben. 
In: Táguló horizont. Tanulmányok a fiatal művészettörténészek marosvásárhelyi 
konferenciájának előadásaiból. Szerk.: Kovács Zsolt – Orbán János. Marosvásárhely–
Kolozsvár, 2013. 21–32. p. 

44  CSÁNYI KÁROLY: Az Iparművészeti Múzeum egyházművészeti kiállítása. Ötvösművek. 
In: Magyar Művészet, 1930. 301–310. p. 
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az udvari, valamint az egyházi igényeket szolgálták, néhol az egyházi kul-tusz, néhol pedig egy-egy szent oltárának ápolása mellett csoportosultak.45 A századfordulótól a budai ötvöscéh által használt sodronyzománc techni-ka világhírűvé vált.46 Munkájuk minőségét a Budai Jogkönyv is szavatolta, hiszen a 99. szakaszban előírta, hogy céhmesterek hetenként kötelesek ellenőrizni a tagok munkáját.47 Valószínűsíthető, hogy a budai céh készít-hette el azt a kardot (Kurschwert) és sodronyzománc hüvelyét, amelyet Zsigmond 1425. augusztus 1-én Harcias Frigyes szász választófejedelemnek adományozott.48 Sőt, az 1430-as években szintén Budán készülhetett Szent Dorottya fejereklyetartója, amelyre a Frigyes kardján található szőlőmotí-vum azonossága enged következtetni. Az ereklyetartóban megtalálható a szent állkapcsa, valamint a koponyacsont egy darabja. Emellett Szent Ta-más, Szent Bálint, Szent Márta, Szent Skolasztika, Szent Lőrincz és Szent Lázár egy kisebb ereklyéje, illetve II. Pius pápa csodás Agnus Dei ostyája, amely vélhetően a későbbiekben kerülhetett a díszes ereklyetartóba. A szent fejereklyetartója jelenleg Boroszlóban található, feltételezhető, hogy Zsigmond adományozta a városnak, hiszen a huszita háborúk kapcsán sokszor támaszkodott Boroszlóra.49 Nyilván a budai céh számára nem je-lenthetett nagy gondot egy-egy impozáns herma elkészítése, hiszen az eh-hez hasonló fejereklyetartók gyakorta szerepeltek Zsigmond ajándéklistá-in.50 A budai vár néhai ötvös utcáját már az Anjou-korban is magyar és itá-liai mesterek műhelyei tarkították, a Zsigmond-korban pedig francia ötvö-sökkel bővült az udvar.51 Így aligha lehet kétségünk afelől, hogy a Szent László herma elkészítéséhez ne lett volna meg a megfelelő szakmai poten-ciál. Ám az, hogy pontosan mikor keletkezhetett a tárgy, további kérdése-ket vet fel. A herma elkészítésének idejét vélhetőleg 1427 és 1437 közé te-hetjük, ugyanis a Lajos-kori herma 15. század eleji pusztulását követően nem ismerünk egyetlen forrást sem, amelyben Szent László fejére tett es-küre köteleztek volna bárkit is. Ezen adatok hiánya egyúttal a herma hiá-
                                                   
45  ELEKES LAJOS: Buda, Mátyás király birodalmi székvárosa. In: Városi Szemle, 1940. 42. p. 
46  GEREVICH LÁSZLÓ: Budai kelyhek. In: Budapest Régiségei, 1945. 335–378. p. 
47  Buda város jogkönyve. Közread.: Blazovich László, ford.: Schmidt József. Szeged, 

2001. (Szegedi középkortörténeti könyvtár) 367. p.; ZOLNAY LÁSZLÓ: Buda és a régi 
magyar ötvösművészet. In: Budapest, 1969. 38. p. 

48  Mihalik Sándor szerint a kardon található egy futó farkas céh jegy, melyből arra 
következtethetünk, hogy egy Budán dolgozó kassai mester készíthette. MIHALIK 
SÁNDOR: A zománc. In: Az iparművészet könyve. III. Szerk.: Ráth György. Bp., 1912. 
315. p.; UŐ: Denkmäler und Schulen des Ungarischen Drahtemails im Ausland. In: 
Acta Historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae, V. Bp., 1958. 71–106. p.; 
UŐ: Emailkunst im alten Ungarn. Bp., 1964. 42. p.; ASCHBACH, JOSEPH: Geschichte 
Kaiser Sigismunds. I-IV. Haburg, 1838–1845. III. 455. p. 

49  KOVÁCS ÉVA: Kopfreliquiare des Mittelalters. Liepzig, 1964. 20. p. 
50  HORVÁTH, 1937. 187. p. 
51  Zsigmondkori Oklevéltár. V. (1415–1416.) Szerk.: Mályusz Elemér – Borsa Iván. Bp., 

1997. (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II. Forráskiadványok. 27.) 1661. sz.; 
CSERNUS SÁNDOR: Francia források Zsigmond párizsi tartózkodásáról (1416. március) 
In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk.: 
Koszta László. Szeged, 1995. 103–140. p. 
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nyára enged következtetni. Még Borbála királyné esetében is az látható, hogy Zsigmond Szent László sírjánál teteti le vele a hűségesküt (1419).52 Horváth Henrik elméletéből kiindulva, amely szerint a herma Zsigmond kriptoportréját rejti, elkészítésének idejét megközelítőleg Kolozsvári Tamás Kálvária oltárképének készítési, valamint a Castello della Mantaban (1433 k.) által megfestett Hősök sorozata Julius Caesar alakjának keletkezési idejéhez igazíthatjuk. E képek már közelebb állnak a herma stílusához, azonban a valódi bizonyságot valahol Sienában kell keresnünk, ahol az uralkodó 1432 júliusa és 1433 áprilisa között tartózkodott.53 Zsigmond, ahogy Európa más városaiban, úgy Sienában is igyekezett maga köré gyűjteni tehetséges kortárs tudósokat, művészeket és mestere-ket, akik rendre követték őt budai udvarába. Nem volt ez másképp a tehet-séges Mariano di Jacopoval (ismertebb nevén: Taccola) sem, aki ekkoriban még csupán a sienai Domus Sapientiae kamarása volt. Az elsősorban mér-nöki tervekkel és gépezetekkel foglalkozó Taccola Zsigmondban épp olyan eszményi uralkodót látott, mint egykoron Dante Alighieri VII. Henrikben,54 vagy Francesco Petrarca IV. Károlyban. Így nem véletlen, hogy 1432. no-vember 18-án az uralkodó elé terjesztette szándékát annak érdekében, hogy Zsigmond familiárisa lehessen.55 Taccola pályája Zsigmond mellett gyorsan ívelt felfelé. Az uralkodónak tett szolgálataiért 1433. szeptember 24-én Zsigmond comes palatinus címmel tüntette ki.56 Ezért Taccola hálá-ból De ingeneis című kéziratának III. és IV. könyvét a császárnak ajánlot-ta.57 E könyvek számos technikai újítást tartalmaznak, azonban Zsigmond reprezentációjának szempontjából négy különösen érdekes tollrajzot kell kiemelnünk. Az első Szent György harca a sárkánnyal (vol. IV. fol. 76r). Itt 
                                                   
52  WENZEL GUSZTÁV: Okmányi adalék Borbála és Erzsébet királynék birtokáról. In: 

Magyar Történelmi Tár. XII. Pesten, 1863. 268–287. p., 282. p. 
53  ENGEL–C.TÓTH, 2005. 127. p.; E. KOVÁCS PÉTER: Zsigmond király Sienában. Bp., 

2014. 12–240. p. 
54  VESZPRÉMY LÁSZLÓ: Illusztrált technikai és haditechnikai kéziratok Zsigmond 

korában. In: Művészet Zsigmond király korában. I–II. Szerk.: Beke László – Marosi 
Ernő – Wehli Tünde. Bp., 1987. 216–220. p.; HORVÁTH ILLÉS: The Role of Trial by 
Poison in the Representation of the Power of the Luxembourg Dynasty. Attempts on 
the Lives of Emperors of the Luxembourg Dynasty, 1313–1437. In: Specimina Nova 
Pars Prima Sectio Mediaevalis IX. Szerk.: Kiss, Gergely – Barabás, Gábor. Pécs, 2017. 
135–139. p. 

55  RI. XI. 2. 9307. sz. 
56  RI. XII. 2. 9678. sz. 
57  „In dei nomine amen anno MCCCCXXX(.) tempore adventus principis Sigismundi 

regis buen(!) romanorum se(m)per augusti. Hic liber continet in se multas questiones 
apositas mihi per stren(u)issimum principem ac invictissimum romanorum regum 
dominum donimum Sigismundum favente de spe(c)tans ipsum diadematis imperii 
coroneatum quas quidem questiones habentes in se cum corcino mensuras cospicio 
et ubi ingenium capacitatis mentis mee ingnoraret ab eo sisto increpari atque semper 
docieri in rebus mihi deficientibus et in omnibus aliis ponderibus et mensuris et cum 
ommni debita reverentia petitur a me M. indulgentia quod parcendim mihi sit si 
autem esse(m) nimis audaciem in superdictis et singulis omnibus.” PRAGER, FRANK D. 
– GUSTINA, SCAGLIA: Mariano Taccola and His Book De Ingeneis. Cambridge, 1972. 
(továbbiakban: PRAGER-GUSTINA, 1972.) Fol. 27r. 



 Szent László fejereklyetartói      15 

 

a megalomártír alakjában Zsigmond rejtett portréja ismerhető fel. A jele-netsor pedig egy allegorikus utalás a király Sárkányos Társaságára. A má-sodik kép Szent Dorottyát (Sancta Dorothea) és a kis Krisztust ábrázolja. Mellettük balra pedig a következő felirat olvasható, amelyet a szenten ke-resztül juttat kifejezésre:  „Érted felséges fejedelmemért, Zsigmond, mindenkor felséges római kirá-lyért, kérem a mindenható Istent és az Atya Igéjét, aki által mindenek te-remtettek, hogy őrizzen téged a hitben, hosszú egészségben és szeretet-ben, hogy harcolhass ellenségeink ellen és ellenük győzelmet arathassál és megszerezhesd az egész világ koronáját, és a végső napon vigyen be téged az örök életre. Ámen. Fenségednek mindig ajánlom Ser Mariano di Jaco-pot, a sienai Domus Sapientiae kamarását, aki ezt a könyvet szerezte és engem lerajzolt. És őt udvari familiárisaidnak egyikévé méltóztattál tenni, és kiváltságleveled erejével őt megerősítetted, mint a vízi építkezések mesterét. Az ő szándéka pedig az, hogy magyarországi birtokaidon lakjék és ott végezze be napjait, és felügyeljen minden vízi építkezésre, és a kó-dexekben néked Magyarország királyának és a te elődeidnek minden tet-tét és viselt dolgát leírja, ahogyan csak tudja, bármely helyről összegyűjtse s az említett kódexekben a lapszélén lerajzolja, és miniálja a jelenete-ket.”58  A harmadik ábrázolás Zsigmond profilja oldalnézetből, amely a könyv borítóján kapott helyet. A negyedik képen pedig a császár egész alakos képe (vol. III. fol. 27v) látható. Taccola páncélban, karddal és pajzzsal a kezében ábrázolta az uralkodót, ahogy éppen egy vicsorgó oroszlán farkára tapos. Az oroszlán itt Firenzét vagy Csehországot szimbolizálja. Mindkét lehetőség adott. Ahogy Taccola írta, akkoriban Siena és Firenze rossz szomszédokként viselkedtek (Senenses et Florentini mala viciniam para-gebant). Csehországgal kapcsolatban pedig a huszita felkelés kontextusá-ban értelmezhető a vicsorgó kétfarkú oroszlán. Vélhetően emiatt is kerül-hetett Zsigmond alakja fölé Krisztus profilja, ami egy felhőben jelenik meg. Taccola pedig a következő sorokat adta a szájába: „Oltalmazd juhaimat, akik közül téged védelmezővé választottalak” (defende oves meas ex quibus te costudem elegi). Ám visszatérve Zsigmond arcvonásaira látható, hogy Taccola az idős királyt örökítette meg. Jellegzetes kettéfésült szakállát a szokottnál dúsabban ábrázolta, szemei dülledtek, tekintete komor. Fején 
                                                   
58  „Pro te Sirenissimo principe Sicismundo romanorum rege semper augusto rogo deum 

omnipotentem Et verbum patris per quem omnia facta sunt. te conservet in fide 
sanitate longeva atque karitate ut pugnare possis contra hostes nostros ac de ipsis 
victoriam reportare possis atque accipere imperii coronam totius mundi. Et fine 
seculi producat te ad vitam eternam. Amen. Maestati sacre tue Ser Marianum Iacobi 
camerarium Domus Sapientie de Senis qui libellum hunc conposuit et me designavit 
semper recomando. Et ipsum in familiarem unum ex illis vestre curie dignemini 
recipere ac ingeniorum super aquis magistrum approbare autoritate vestri privilegi 
cuius ententio est in partibus vestris Ungarie habitare et ibidem dies suos finire. Et in 
omnibus aquarum edifitiis attendere et in condicibus omnia facta et gesta per vos 
reges Ungarie et anticessores vostros descibere iusta suum posse de quolibet loco 
recoligere. Et in dictis codicibus in principio marginis designare ac miniari storias”. 
PRAGER-GUSTINA, 1972. Fol. 69r. 
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kucsmát visel, felette pedig a magyar Szent Koronára emlékeztető diadém látható, amelyen négy virágdísz vonalai rajzolódnak ki. Így valószínűleg az akkoriban négy aranyos virággal díszített Zsigmond-kori Szent László herma stílusjegyei körvonalazódnak rajta. Taccola a herma készítésében játszott szerepe források hiányában sajnos nem állapítható meg. Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy „sienai Archimedesként” emlegetett mester a kor vízműinek szakértője volt. Vélhetően, ahogy maga is írta, Budára utazott az uralkodóval, és elképzelhető, hogy ő maga fejezte be, vagy éppen tökéletesítette a Hartmann-féle vízrendszert.59 Habár budai működéséről további információ nem áll rendelkezésre, feltételezhető, hogy az udvarban töltött ideje alatt az uralkodóról készített rajzai alapozták meg a herma stílusát és ikonográfiáját.  Az úgynevezett „trencséni herma”, avagy Szent László elveszett hermája Az úgynevezett „trencséni herma” 1813-ban került a trencséni városházáról a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe. A hermát akkoriban „Trencsé-ni Csák Máté protomájaként” azonosították, azonban 1915-ben Ernyey József a fejereklyetartóban Szent László egy elveszett büsztjét vélte felfe-dezni, amelyet még 1403-ban Stibor vajda rabolt el Esztergomból. Ernyey nézete szerint a relikviárium eredetileg Szent Zsigmond ereklyéinek tárolá-sára készült, amely Nagy Lajos ajándéka lett volna III. (Nagy) Kázmér lengyel királynak, aki ekkoriban súlyos lovasbalesetet szenvedett. Tekintet-tel arra, hogy a lengyel uralkodót balesetét követően súlyos láz gyötörte, Lajos király Szent Zsigmond váradi ereklyével kívánta enyhíteni Kázmér fájdalmait. Mivel a lengyel király 1370. november 5-én elhunyt, a herma Demeter esztergomi érsekhez került, aki Szent László alsó állkapocscsont-ját helyezte el benne,60 és Esztergomba vitte.61 Habár Ernyey végkövetkez-tetése, jelesül, hogy a Nemzeti Múzeum gyűjteményében található fejerek-lyetartó azonos lenne a Stibor vajda által elrabolt esztergomi hermával igaz, eredetét illetően okfejtése már kevésbé verifikálható. Ugyanis az általa említett Szent Zsigmond-oltár, valamint a burgundi szent király ereklyéi csupán a Zsigmond-korban tűnnek fel a huszita veszély miatt.62 Így a relik-viárium bizonyosan eredetileg is Szent László alsó állkapocscsontjának tárolására készült. 

                                                   
59  BALOGH JOLÁN: A művészet Mátyás király udvarában. Bp., 1966. I. 66. p.; ZOLNAY 

LÁSZLÓ: Buda középkori vízművei. In: Történelmi Szemle, 1961. 16–26. p. 
60  CDH. IX/4. 91. p. 
61  ERNYEY JÓZSEF: A Csák Máté herma történetéből. In: Az Országos Magyar Régészeti 

Társulat 2. Évkönyve. (1923–26) Bp., 1927. (továbbiakban: ERNYEY, 1927.) 206–222. p. 
62  „[…] Postea anno Christi 1424 Sigismundus Romanus rex et Hungariae filius eius [sc. 

Caroli] ob Hussitarum metum in Hungariam in civitatem Baradiensem deferri fecit, 
ubi ipse Imperator postea sepultus est. […]" GEORG LEIDINGER: Veit Arnpeck. 
Sämtliche Chroniken. München, 1915. IV. Lib. Cap. 7., 200. p.; HORVÁTH ILLÉS: „Ó, 
micsoda tiszteletreméltó, drága és leírhatatlan ajándék, gyengeség teljes megsegítője, 
Szent Zsigmond teste!” In: Vallástudomány Szemle, 2016. 2. sz. 44. p.; UŐ: Szent 
László kultusza Luxemburgi Zsigmond uralkodói reprezentációjában. In: Aetas, 2017. 
3. sz. 135. p. 
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A herma története valamikor az 1350-es években kezdődik. 1357-ben Piast Erzsébet IV. Károly német-római császárral és feleségével, Schweid-nitzi Annával Aachenbe zarándokolt (1357), ahol a királyné és fia, Lajos király magyar kápolnát alapított az aacheni Münster mellett. E kápolnát tíz évvel később Nagy Lajos király Szent István, Szent Imre, valamint Szent László ereklyéivel, illetve egyéb kincsekkel gazdagon megajándékozta.63 Vélhetően az alapítást követően nyithatták fel Szent László sírját, melyből különböző ereklyéket emeltek ki, majd szállítottak Aachenbe. Feltételezhe-tő, hogy ekkor választhatták le László király alsó állkapocscsontját a kopo-nyáról, s ennek tárolására készülhetett a királyi udvarban, Budán a tren-cséni herma, amely Demeter érsek birtokába került. Nyilvános tiszteletéről nem szólnak a források, így feltételezhető, hogy Demeter az esztergomi érsekség kincstárában tartotta. A herma legközelebb Kanizsai János érsek-sége alatt került a figyelem középpontjába. Miután Kanizsai és Zsigmond között viszály támadt, az esztergomi érsek Szent László ereklyéit használta fel királyellenes agitációjához. Így történhetett meg, hogy 1403 januárjában a királyellenes liga tagjai Váradon gyülekezve Szent László fejereklyéjére esküdve fogadták meg, hogy Zsigmondot nem tekintik többé királyuknak és helyébe Nápolyi Lászlót segítik trónra. Ezt követően Kanizsai visszatért Esztergomba, majd székvárosát hátrahagyva, a szent ereklyék kíséretében Zárába utazott, hogy fogadja az ellenkirályt. A királyhű bárók értesítették Zsigmondot, hogy azonnali hatállyal térjen vissza Csehországból. Eközben Garai Miklós és János Stiborici Stiborral egyetemben a király mellé állt. Míg az uralkodó király távol volt, Stibor szövetséget kötött Péter nyitrai püspökkel, valamint Hinkó zobori apáttal, hogy tartsák féken a felvidéket, különösképp Bebek Detrét, aki 1403. február 10-én szövetséget kötött Zsigmond ellenségével, Jodokkal.64 A királyhű bárók azonnal összeszedték minden erejüket, és hihetetlen gyorsasággal támadásba lendültek. Stibor vajda Garai Jánossal végigvonult a Vág-völgyén és elfoglalták Jókő, Krako-vány és Korompa várát.65 Majd egyesülve Szaniszló és Garai Miklós nádor csapataival, elfoglalták Győrt,66 Pápóc mellett pedig szétverték Nápolyi László híveit. A királyhű liga bárói nemsokára Szántai Lack Jakab csapata-ival kiegészülve tovább haladtak, bevették Komáromot, Székesfehérvárt és Budát. Zsigmond Szent Jakab éjjelén, július 24-én érkezett meg Pozsony-ba, ahol fogadta a Garai testvérpár és Stibor hűségesküjét, majd Budára mentek.67 Augusztus 5-én Kanizsai, valamint Acciaioli bíboros és pápai legátus jobb híján egy ideiglenes koronával királlyá koronázta Nápolyi Lászlót.68 Az Esztergomból sietve távozó Kanizsai érsek számára csupán egy fejdísz volt elérhető, amely alkalmas volt arra, hogy Nápolyi fejére helyezze, ez pedig nem lehetett más, mint a „trencséni herma” diadémje. A királlyá 
                                                   
63  DL 36.460.; PÓR ANTAL: Erzsébet királyné aacheni zarándoklása. In: Századok, 1901. 

1–14. p.; KLANICZAY, 2000. 272–273. p. 
64  CDH. X/4. 253. p. 
65  DVOŘÁKOVÁ, DANIELA: A lovag és királya. Pozsony, 2009. (továbbiakban: DVOŘÁKOVÁ, 

2009.) 85. p. 
66  DVOŘÁKOVÁ, 2009. 86. p. 
67  ENGEL–C.TÓTH, 2005. 80. p. 
68  DVOŘÁKOVÁ, 2009. 87. p. 
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koronázások történetéből ismert egy hasonló aktus. 1440. július 17-én Szécsi Dénes Szent István-hermájának fejdíszét használta arra, hogy meg-koronázza I. Ulászló magyar királyt, hiszen a Szent Koronát korábban Kot-tanner Jánosné elraboltatta Visegrádról és Erzsébet királyné kezére juttat-ta.69 Így feltételezhető, hogy Kanizsai János is arra kényszerült, hogy a kincstárában található Szent László-herma diadémjét használja fel ideigle-nes koronaként. Mivel a koronázási ceremónia illegitim volt – ugyanis a koronázás nem Fehérváron történt, a ceremóniához pedig nem Szent Ist-ván koronáját használták –, Zsigmond nem volt rest ezt gyakran kihangsú-lyozni. Egyes okleveleiben e koronát hamis és illetlen koronának (falsa et inepta corona),70 más okleveleiben pedig ámításra jó homlokpántnak (cum quodam serto fictitio)71 titulálta. De akad olyan diploma is, amelyben va-lamiféle koronaszerűségnek nevezte, amely szerinte egyfajta bálványimá-dáshoz használatos homlokpánt csupán (cum quodam serto idolstri effigi-em corone habente).72 Amikor Zsigmond tudomást szerzett László ellenkirállyá koronázásáról, kíséretével nyomban Visegrádra vonult, ahol hívei előtt fejére helyezte Szent István koronáját, ezzel reprezentálva, hogy ő a legitim uralkodó,73 majd Stibor vajdával és Garai Miklóssal tovább vo-nult Esztergom alá. Stibor hősiességének köszönhetően szeptember 7-én74 elfoglalták a várat.75 Az ostrom után az uralkodó Kanizsai vagyonának egy részét szétosztotta,76 magánvagyonának és az érsekség birtokainak kezelés-ével pedig Stibort bízta meg.77 Gyanítható, hogy ekkor kerülhetett Stibor-hoz Szent László hermája, amit a vajda rögvest Beckó várába vitt. Helyi tiszteletéről nincs adatunk, azonban feltűnő, hogy Stibor ez idő tájt alapí-totta meg Csejte Szent László templomát, majd Beckó vára mellett Szent István tiszteletére is kőtemplomot emelt. Rokona, Szaniszló pedig 1405-ben követte a vajda példáját, és Zsolnalitván létesített egy parokiális temp-
                                                   
69  MOLLAY KÁROLY: A korona elrablása. Kottanner Jánosné emlékiratai, 1439/1440. Bp., 

1978. 5–80. p. 
70  CDH. X/VIII. 469. p. 
71  DL 8904. 
72  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. Diplomatikai Fényképgyűjtemény 

(továbbiakban: DF) 200.413. 
73  Zsigmondkori Oklevéltár. II. (1400–1410.) Első rész. Szerk.: Mályusz Elemér. Bp., 

1956. (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II. Forráskiadványok. 3.) 
(továbbiakban: ZsO. II/1.) 2636. sz. 

74  ZsO. II/1. 2602. sz. 
75  „Eclesia Strigoniensis fuit plures violenter capta et ab inimicis spoilata, maxime eo 

tempore, quo magnificus Stibirius Vaivoda Transsylvaniae castrum Strigoniense 
tenuit, quia tunc sacristia in nocte fuit confracta et multae res eclesiasticae et 
privilegia ablata” KOLLÁNYI FERENC: Visitatio capituli e. m. strigoniensis anno 1397. 
In: Történelmi Tár, 1901. 71–106., 239–272. p.; „Stibor eques Polonus ac 
Transsylvaniae Vojvoda expilari fecit sacristiam venerabilis Capituli, ubi dip. omata 
ludibrio ventorum relicta, sacra vero supellectilia periere.” MÁTHES, JOANNES: Veteris 
arcis Strigoniensis, monumentorum ibidem erutorum, aliarumque antiquitatum 
lythographicis tabulis ornata descriptio. Strigonii, 1827. 30. p. 

76  DL 90.943. 
77  CDH. X/4. 218. p.; ZsO. II/1. 2698. sz.; C. TÓTH NORBERT: Az esztergom–szentistváni 

prépostság második vizitációja. In: Egyháztörténeti Szemle, 2014. 3–23. p., 9. p. 
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lomot Szent László tiszteletére. 1424. július 10-én pedig ifjabb Stibor a csejtei uradalomhoz tartozó Vagyócon engedélyezte egy kőtemplom felépí-tését, mellette pedig egy temető kialakítását, amelyet szintén Szent László titulusára szenteltek fel.78 A hermáról pedig néhány évvel később, ifjabb Stibor 1431-ben keltezett végrendeletében történt említés:  „Hasonlóképpen ezüst ereklyéinkről így rendelkezünk, Szent László ara-nyozott feje és a másik ereklye, az az ezüstből készült, aranyozott négy-szögletes tábla, az egyik oldalán kristály és mindkét felől négy kő díszíti, valamint a másik, bíbortokban levő aranyos ereklye, ez mind gyermeke-ink számára maradjon Beckó várában a két ezüst gyertyatartóval együtt.”79  Ifjabb Stibor halála után az ereklye továbbra is Beckó várában maradt, ám a vár 1437-ben a Bánffiak birtokába jutott. A 16. század folyamán a fejerek-lyetartóból eltűnt Szent László alsó állkapocscsontja, amely nem sokkal később Bolognában jelent meg. Vélhetően valaki kimenthette az ereklyét a hermából, hiszen 1549-ben Szkhárosi Horvát András protestáns prédikátor Szent László-ellenes versei felbuzdították a helyi lakosságot. Beckó várká-polnájának sorsa megelőzte a váradi tragédiát, ám a hermának nem esett bántódása. Az ereklye nélküli herma már ideje korán profanizálódott, és gyakran emlegették Stibor fejeként (kopf des Stibor), de még gyakrabban Csák Máté hermájaként. Megmenekülésével kapcsolatban Ernyey a követ-kezőképpen fogalmazott:  „A profanizált herma mellől lassan elpusztultak a kincsek, kipusztult a második és harmadik örökös család is, de jó maga, mint kopott régiség megmaradt, a sikerült névváltoztatása megmentette a további veszede-lemtől. Mert az ősi emlékben, Csák Máté, vagy Stibor vajda képében, ki kereste volna az egyházi emléket? Így mint profán emlék még valami nimbust is nyert.”80  Összefoglalva tehát a forrásokból megállapítható, hogy az 1403-ban bekövetkezett tűzeset következtében a Lajos-kori herma mellett a két kézereklyetartó és a szent király szemfedője is elpusztult. Azonban Zsig-mond donátori tevékenységének tulajdonítható, hogy ezen ereklyetartókat még uralkodása alatt pótolták. Taccola rajzai alapján nagy valószínűséggel állítható, hogy a herma és tartozékai a kürt, a herma nyakába akasztható ereklyetartó 1430 és 1435 körül készülhetett Budán. A szent király csata-bárdja is vélhetően ez idő tájt készült el, ám erről csupán a 16. századi in-ventáriumok tesznek említést. Ugyanakkor a Zsigmond-kor folyamán Szent Lászlónak létezett egy kevésbé ismert hermája is, amelyet ma a Nem-zeti Múzeumban őriznek. Ezt a hermát az esztergomi érsekség kincstárá-
                                                   
78  DF 286.302. 
79  „Item de reliquiis nostris argenteis sic committimus et volumus quod caput Sancti 

Regis Ladislai deauratum et reliquie nostre argentea deurate in parua tabula 
quadrangulari ab una parte cum cristallo et in qualibet parte quatuor lapillos habens 
et etiam reliquie nostre aurea in bursa purpurea et candelabra duo argenta quod 
remaneant pueris nostris in castro nostro Beczkow.” DL 88.061. 

80  ERNYEY, 1927. 221. p. 
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ban őrizték. A herma Kanizsai János érseksége alatt került a figyelem kö-zéppontjába, amikor az érsek és hívei elsősorban a királyellenes agitáció-jukhoz használták azt. Kanizsai vélhetően az esztergomi Szent László her-májának diadémját vitte Zárába, hogy megkoronázhassa Nápolyi László ellenkirályt. Az illegitim koronázási szertartást követően Zsigmond híveivel Visegrádra vonult, és a nagyközönség előtt a fejére helyezte Szent István koronáját, ezzel reprezentálva saját legitimitását. Majd ezt követően a ki-rályhű liga báróival Esztergomba vonult és bevette a várost. A hűtlenné vált érsek kincseinek kezelését Stiborra bízta, aki Szent László hermáját Beckó várába szállíttatta. Habár ennek nyilvános tisztelete nem dokumen-tált, azonban a relikvia gyaníthatóan erősítette Stibor uradalmában Szent László kultuszát, amely a patrociniumok választásában is kifejezésre ke-rült. Stibor halálát követően a herma a várban maradt, ám a reformáció idejére lassan profanizálódott, és legtöbbször Stibor vagy Csák Máté pro-tomájaként emlegették, s vélhetőleg ennek köszönhetően vészelhette át a reformációt követő éveket.   


