
VILÁGTÖRTÉNET (2018) 2:339–352

TA
N

U
LM

Á
N

YO
K
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Szent Móric, a fekete  
katona kultusza  

a Német-római Birodalomban

Szent Móric tisztelete nagy múltra tekintett vissza a Német-római Birodalomban,1 s 
erről a hagyományról számos tanulmány olvasható.2 a burgundiai agaunumból ki-
indulva kultusza gyorsan elterjedt a frank területeken. a Meroving- és karoling-ural-
kodók idején sok templom épült tiszteletére, mint például a trieri egyházmegyében 
található Tholey 634 után, vagy a Bajorországban 741-ben alapított Niederaltaich.3 
az Ottók uralkodása alatt Szent Móric kultikus tisztelete még tovább erősödött. 
Ennek ékes bizonyítéka I. (Nagy) Ottó (936–973) császárrá koronázása, aki azt 
akarta, hogy a pápa a szertartást a római Szent Péter-bazilikában Szent Móric oltára 
előtt végezze. a császár megtette kedves szentjét Szászország védőszentjének, ami 
abban az időben felölelte a mai Vesztfália, az alsó-szászországi vidék, hessen, 
Türingia és Szász-anhalt területét. Móric lett a szlávok lakta vidék meghódításának 
védőszentje, valamint a magdeburgi székesegyház patrónusa, amelyet Ottó az ak-
kori határfolyó, az Elba partján építtetett. Ez a város vált Móric kultuszának új, ki-
emelkedően fontos központjává. a főnemesség a császár példáját követve számos 
templomot emeltetett a birodalom új védőszentjének tiszteletére, s ezeknek az új 
alapításoknak nemritkán Szent Györggyel közösen lett a patrónusa. Szent Gott-
hárd, hildesheim püspöke (997–1022), aki korábban a Duna partján emelkedő 
Niederaltaich apátja volt, hildesheimben is bevezette a szent tiszteletét, s égi párt-
fogásába ajánlott egy újonnan alapított monostort. a Száli-ház császárai és a ho-
henstaufen-dinasztia tagjai is követték az Ottók példáját, és a szent katona kultuszát 
a monostorok alapítására épülő valláspolitikájuk részévé tették.4 Emiatt találhatunk 

*  Művészettörténész, egyetemi tanár, Berlin.
1  a  tanulmány eredeti megjelenése: Suckale-Redlefsen, Gude: Le saint Maurice noir dans l’Empire. In: 

Autour de saint Maurice. Actes du colloque Politique, société et construction identitaire, Besançon-Saint -
Maurice d’Agaune, 29 septembre–2 octobre 2009, Besançon – Saint-Maurice. Textes réunis par Brocard, 
Nicole – Vanotti, Françoise – Wagner, anne. Saint-Maurice-en-Valais, Fondation des archives historiques 
de l’abbaye de Saint-Maurice, 2012.  265–274.

2  Bauerreiss, 1924; Fink, 1928; herzberg, 1936; Brackmann, 1937; kuhn, 1971; köhler, 1986; zufferey, 
1986; Wermelinger, 2005; Näf, 2006; Seeliger, 2006. 

3  Stadtmüller, 1971. 60–66. Münchenben a Bajor Nemzeti Múzeum őriz egy Szent Móricot ábrázoló kőszobrot 
(Inv. Nr. Ma 116.1). az álló, szakállas alak Niederaltaichból származik, és nagyon rossz állapotban maradt meg. 

4  Talán Szent Móric-ábrázolás látható a xanteni Szent Viktor-dóm kapuján, illetve Idensen/Wunstorfban a 
régi templom freskóin. London, British Museum, Ms. harley 2889, f. 66v (Siegburgi Lectionarium).
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mindenütt szerte a birodalom területén Szent Móric tiszteletére szentelt templomo-
kat és oltárokat.

a  templomokat elárasztó sok száz Móric-ábrázolás közül csak kevés ma-
radt az utókorra. Többségük a háborúk pusztításának, vagy még inkább a képrom-
bolók dühének esett áldozatul. Szinte teljesen megsemmisültek a kálvinisták és  a 
zwingliánusok uralma alatt álló vidékeken, mint például a Rajnai Palotagrófság és 
anhalt területén, de ugyanez érvényes a svábföldi városokra és a Felső-Rajna vidé-
kére is. a Móric-ábrázolások eloszlása ezért igen egyenetlen. kétségtelen, hogy a 
legfontosabb központokban nagy számban voltak képek és szobrok; a magdeburgi 
katedrálisban például a részleges pusztítás ellenére is több mint tizenöt ábrázolás 
maradt meg. a kereskedőtársaságok, mint például a hanza-szövetség, hozzájárul-
tak a kultusz terjedéséhez, de általánosságban elmondható, hogy Móric a polgár-
ság körében nem bírt különösebb jelentőséggel.

a kora középkorban Móricnak nem volt egységes és végleges ikonográfiája 
a Rajnától keletre. Egyedül csak Burgundiában és a hozzá közeli régiókban ábrázol-
ták egységesen fegyveres, lóháton ülő harcosként.5 az ausztriai seitenstetteni apát-
ságból származó elefántcsont reliefen, amely Milánóban készült 968 körül és ere-
detileg a magdeburgi székesegyház főoltárának részét képezte, a szakállas és fegy-
vertelen szent krisztusnál jár közben a császárért.6 Németországban azonban nem 
ez az ikonográfia terjedt el. az olyan ábrázolások, mint a Prüm monostorában 986 
és 1001 között készült liturgikus énekeskönyvben található illusztrációk7 ritkának 
mondhatók. a 11. századtól kezdve Móric régies páncélzatba öltözött szent lovag-
ként jelenik meg, attribútumai pedig a pajzs és a lándzsa. Így látható a mainzi evan-
géliumos könyv borítóján is.8

annak ellenére, hogy a Móric-ábrázolásokra a sokféleség volt a jellemző, 
egy közös vonás azonban mégis felfedezhető bennük, ami Európában mindenhol 
érvényes volt: sohasem ábrázolták fekete bőrűnek. Pedig Jeromosnál és más ókori 
szerzőknél olvasható, hogy a szent a Római Birodalom Thebais nevű provinciájából 
származott, amely a mai Egyiptom és Szudán határvidékén található, s amelynek a 
központja Théba. ha ez igaz, akkor Móricnak afrikainak, mégpedig fekete bőrűnek 
kellett lennie. Ráadásul a keresztes háborúk és a kereskedelmi kapcsolatok révén 
ismertté váltak az afrikai ember testi jellegzetességei. a fekete rabszolgák nagy fel-
tűnést keltettek Nyugat-Európában, például Laonban, ahol a püspök szolgálatában 
álló hóhér afrikai származású volt.9 

5  Lóháton, lovagként ábrázolja őt a hirsaui monostorban őrzött zwiefalteni passió egyik iniciáléja 1120–
1140 körül (f. 105 r.). Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Bibl. f. 56.; Boeckler, 1923. 5., 89.; 
Suevia Sacra, 1973. nr. 175a–c.

6  New york, The Metropolitan Museum of art, George Blumenthal ajándéka, Inv. Nr. 41.100.157.; Puhle, 
2001. II. 364. nr. V. 35a. 

7  Párizs, Bibliothèque nationale de France, lat. 9448, Prümi Tropár, 986–1001 között (f. 69v–70r., vértanú-
ságának harmadik jelenete); avril–Delaunay–Rabel, 1995. 61. nr. 54.

8  Steenbock, 1965. 97. ábra; Thurre, 1992. 147.
9  Nogent-i Guibert elbeszélésében olvashatjuk, hogy Gaudry, Laon püspöke fekete szolgáját használta arra, 

hogy egy lázadó városi vezetőt megvakíttasson, mert tudta, hogy a város lakói a fekete embertől való félel- 
 mükben úgysem mernek tiltakozni ellene. Nogent-i Guibert, 1981. 336.
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Miért nem ábrázolták a művészek ebben a korban Móricot afrikai arcvo-
násokkal? hiszen lehetőségük lett volna rá, a kor művészete pedig a realizmus 
felé hajlott. a jelenségnek két oka van: a fekete színnel kapcsolatos előítéletek, 
valamint az afrikai arcvonások iránti megvetés. a fekete az ördög és a gonoszte-
vők színe volt. Úgy tartották, hogy az afrikaiak fekete bőre Noé fiának, kám bün-
tetésének következménye, aki az afrikaiak ősatyja. kámot ugyanis, miután kigú-
nyolta a részegségében mezítelenül fekvő Noét, apja megátkozta. Fia, kánaán a 
következő ítéletet vonta magára: „Legyen a legkisebb szolga testvérei között!” 
(Ter 9,25). Emiatt egyesek az afrikaiak arcvonásaiban az eszményi arc torzulását 
látták. Így tehát egy színes bőrű szent teljességgel elképzelhetetlen volt. a „fekete-
ségtől” és a hozzá kapcsolódó negatív képzetektől való félelem még ma is tetten 
érhető az olyan kifejezésekben, mint a „feketehumor”, a „feketegazdaság” vagy 
a „feketézés”.

A magdeburgi ikonográfiai forradalom

a tabut 1240 körül Magdeburgban döntötték le azzal a csonkaságában is rendkívüli 
Szent Móric-szoborral, amely a székesegyház szentélyében látható.10 a  szobrász 
olyan merész volt, hogy a katedrális és az egyházmegye fővédőszentjét nemcsak 
fekete bőrűnek ábrázolta, hanem valósághű, afrikai arcvonásokat is faragott neki. 
a szent lovag egy a fejet is beborító, mellvérttel megerősített páncélinget visel, amit 
kívülről bőrkötény takar. a két láb alsó része és a talpazat hiányzik. Elveszett a lán-
dzsa is, amely minden bizonnyal a szobor jobb kezében volt, akárcsak a baljában 
tartott pajzs. a szobor eredetileg teljes felületén festett és aranyozott volt. a jelen-
leg fellelhető festékmaradványok mindebből vajmi keveset őriznek. a szent határo-
zottan tekint le az őt szemlélő látogatóra. Sajnos semmit sem tudunk arról, hogy ez 
a szobor eredetileg hol lehetett, és milyen céllal készülhetett (1. kép). 

10  Devisse, 1979. 160.; Suckale-Redlefsen, 1987. 18.; Flühler-kreis, 2003. 16–22.; Suckale-Redlefsen, 
2009a. 199–207.; Puhle, 2009. II. nr. III. 25.;. Brandl, 2009. 59., 210.

1. kép. Szent Móric  
szobra a magdeburgi  

székesegyházban
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a nagy horderejű ikonográfiai fordulattal kapcsolatban sok kérdés merül 
fel. Biztosan közrejátszott benne albrecht von käfernburg érsek, aki II. Frigyes 
császár tanácsadója volt. a történetírók egyöntetűen arról számolnak be, hogy a 
császár kíséretében feltűnő fekete afrikaiak nagy hatással voltak a népre. Ugyanak-
kor azzal is számolni kell, hogy az ősi művészeti központokhoz képest a „peremvi-
dék” sokkal szabadabb volt, hajlott arra, hogy semmibe vegye a már-már kánonná 
vált ősmintákat, s hogy hallatlan újításokra ragadtassa magát. a  13. századból 
ugyanis nem maradt fenn más olyan ábrázolás, amely ezt az új modellt követné, s 
joggal gondolhatjuk, hogy ez nem azért van, mert a többi hasonló alkotás elveszett.

Sajátos problémát vetnek fel Szent Móric és bajtársa, Ince (Innocentius) 
szobrai, melyek a székesegyház szentélykörüljárójában, a kórus oszlopain a szó-
szék magasságában állnak.11 E monumentális szobrok eredeti helye ismeretlen. az 
azonban biztos, hogy a fekete Szent Móricnál korábban készültek, sőt az is lehetsé-
ges, hogy korábbiak a székesegyháznál is, amit 1209-ben kezdtek építeni. Bár a 
bőrük fekete, arcukon nem fedezhető fel afrikai vonás. Sőt igazából az sem bizonyí-
tott, hogy a jelenlegi szín azonos az eredeti festéssel. Mindenesetre az ikonográfia 
eltérő: Móric lándzsa helyett kardot tart a kezében, fején koronás sisak, pajzsán 
pedig a birodalmi sas és egy kereszt látható. Valószínűleg ugyanez volt Szent Móric 
elveszett pajzsán is.

a 13. századból származó összes szászországi ábrázoláson megfigyelhető 
egyfajta óvatos kísérletezés. Ezek közül a legfontosabb a naumburgi katedrális 
szent lovagokat ábrázoló festett üvegablakán feltűnő thébai szent (1245–1255 kö-
rül).12 az eredeti arc összetört, de a kezek lilás tónusa, valamint a göndör haj arra 
utalnak, hogy eredetileg afrikai lehetett. a magdeburgi szoborhoz képest a legfon-
tosabb különbség, hogy a fején hercegi korona van, s nincs fegyverzete. Nem egy-
szerű lovas katona, mint Magdeburgban, hanem egy légió hadvezére. akárcsak a 
székesegyház híres alapítóinak szobrai, Móric is a francia udvar viseletét imitáló 
ruhában jelenik meg. a pajzs ikonográfiája a fehér alapon vörös kereszttel az agau-
numi Szent Móric-monostor hagyományát követi, szemben a Naumburg felett érse-
ki hatalmat gyakorló Magdeburgban ábrázolt birodalmi sassal.

az alsó-szászországi hollern templomában látható faszobor arca és kezei 
feketék, de a szobor jelenlegi festése restaurálás eredménye, s nem biztos, hogy 
összhangban van az eredetivel.13 Móric álló alakos szobra egy lovagot mintáz, aki 
nagyméretű kardját maga előtt tartja. az egykori Szászország művészei fenntartá-
sokkal fogadták a magdeburgi újítást: ennek nyomaival találkozhatunk két női ko-
lostorban is. az ebstorfi Szent Móric-monostor egyik illusztrált krónikájában találha-
tó miniatúra a szent lovagot és társait ábrázolja.14 Mindannyian fehérek és szőkék. 
afrikai eredetükről csak az árulkodik, hogy pajzsukon egy néger feje látható. 
Ugyanitt, Ebstorf monostorában őrzik a védőszent 13. századi, nagyméretű szob-

11  Suckale-Redlefsen, 2009a. 203.; Brandl, 2009. 151., 226.
12  Suckale-Redlefsen, 1987. 64., 161.; Suckale-Redlefsen, 2009a. 204–205.
13  Suckale-Redlefsen, 1987. 81., 162.; Suckale-Redlefsen 2009a. 204–205.
14  Suckale-Redlefsen, 2009a. 205.
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rát, melynek megmaradtak értékes, hímzett ruhái is.15 arcvonásai nyugati lovagot 
mintáznak, hajviselete francia, s udvari viseletben jelenik meg, akárcsak a naumbur-
gi szobor. a négerfejekkel díszített pajzs későbbi hozzátoldás.

az afrikai lovag megdöbbentő újszerűsége még magában Magdeburgban 
sem volt feltétlenül elfogadott. Egy 1276-ból származó zsoltároskönyv miniatúrá-
ján, melyet egykor a metzi városi könyvtárban őriztek, s amely elpusztult a második 
világháborúban, Móric a megszokott módon, fehér bőrrel jelent meg.16

A 14. század és a 15. század eleje

a színes bőrű Szent Móric csupán elszigetelt és múló jelenség lett volna, ha IV. ká-
roly (1316–1378) és tanácsadói nem tették volna le mellette a voksukat. a Luxem-
burgi-dinasztia hercegét, aki a francia udvarban nevelkedett, 1347-ben koronázták 
királlyá, és 1355-ben lett a birodalom császára. Prágát világvárossá fejlesztette, s 
gyakran időzött új székesegyháza közelében a hradzsinban. károly az egész világ 
uralkodójának érezte magát, sajátos elképzeléseket táplált a világról és annak törté-
nelméről, s ebben az afrikaiaknak különleges szerep jutott. Ennek köszönhető, 
hogy a karlštejni vár Szent kereszt-kápolnájában megjelenő szentek között egy fe-
kete Szent Móric is helyet kapott (2. kép). a festményt más szent lovagok képeivel 
együtt az udvari festő, Theodorik mester készítette 1360 és 1364 között,17 aki a 

15  kroos, 1970. 50., 119.
16  Metz, Bibliothèque de la Ville, Ms. 1200, f. 174r.; Braun-Niehr, 2009. 221–233.
17  Devisse, 1979. 117.; Suckale-Redlefsen 1987. 58., 164.; Suckale-Redlefsen, 2009b. 328–345. 

2. kép. Magister Theodoricus:  
Szent Móric (1360 körül)
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magdeburgi székesegyház oszlopainak felső részében álló szobrok régi ábrázolás-
módjához visszatérve a szentet lándzsa helyett karddal ábrázolta. a lándzsa egyre 
inkább egybemosódott a Szent Lándzsával, amellyel Longinus átszúrta krisztus ol-
dalát, és amely körül egy külön kultusz volt kialakulóban.

az afrikaiak iránti érdeklődés más területeken is megjelent. a  császár 
1353–1354 körül megbízta a szintén udvari festőnek számító, strasbourgi Nikolaus 
Wurmsert, hogy a karlštejni vár egyik termében fesse meg uralkodóházának család-
fáját egészen Noéig visszamenőleg.18 Ezen a festményen kám, Noé fia kitüntetett 
helyet foglal el. annak ellenére, hogy atyja átka sújtotta, a családfán pozitív szere-
pet kapott, mert a császár nemcsak az afrikaiak ősatyját vélte felfedezni benne, 
hanem a szlávokét is. Ezenkívül nagyon sok néger jelenik meg a Vencel királyhoz 
kötődő asztrológiai gyűjteményben is, melyet ma Münchenben őriznek.19 Ez azzal 
magyarázható, hogy IV. károly és fia, Vencel, különösen vonzódtak az okkult tudo-
mányokhoz, főleg az asztrológiához.

IV. károly külpolitikájának egyik fő csapásiránya a tenger felé való kijutás 
biztosítása volt, s ennek részét képezte az Elba folyó mentén fekvő területek feletti 
uralom megszilárdítása. Emiatt Magdeburg érseke különösen fontos szerepet töl-
tött be. a császár elérte a pápánál, hogy a püspöki székbe saját udvarából való, 
csehországi emberek kerüljenek. a császári befolyás nyugati irányba való kiterjesz-
tése, valamint Szilézia és Brandenburg területének annektálása együtt járt a fekete 
Szent Móric-ábrázolás elterjedésével, s ebben a folyamatban szerepet vállaltak a 
hanza- városok és a Német Lovagrend tagjai is. Ennek ellenhatásaként ugyanakkor 
a lengyelek és azon népek szemében, melyeket a császári terjeszkedés fenyegetett,  
Móric ellenséges szentté vált.

A fekete Szent Móric-ábrázolás elterjedése

a színes bőrű Móric-ábrázolás meggyökerezését nemcsak a cseh hatás erősítette, 
hanem az is, hogy Európában általánosan elterjedt divattá vált az egzotikum. aho-
gyan múlt a feketeségtől való félelem, a napkeleti bölcsek egyikét is fekete bőrűnek 
kezdték ábrázolni, s ez az újítás nem csak a birodalom határain belül jelent meg. 
Ezzel a „black is beautiful” tendenciával szemben ugyanakkor ellenállás is tapasztal-
ható volt, aminek egyik legismertebb példája az 1467-re datálható alabástrom 
Móric- szobor a magdeburgi székesegyházban.20 

a kortárs leírások ódákat zengtek ennek az értékes szobornak a szépségé-
ről. S joggal kérdezhetjük, vajon nem annak szólt-e a lelkesedés, hogy az afrikai vo-
nások alig jelennek meg az alkotáson. a szobor egyébként nagyon hasonló a bur-
gund hercegi udvarban III. (Jó) Fülöp és Merész károly uralkodása idején született 

18  a családfát kizárólag csak az 1574–1575-ös Codex Heidelbergensisből ismerjük: Prága, archiv Národní 
galerie v Praze, aa 2015.; Fajt–hörsch–Langer, 2006. 62.; Suckale-Redlefsen, 2009b. 10. ábra.

19  München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 826, f. 11v, 14r, 15r, 16r, 17r–v; Fajt–hörsch–Langer, 2006. 
159. nr.17.; Suckale-Redlefsen, 2009b. 11. ábra.

20  Suckale-Redlefsen, 1987. 75., 186.
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műalkotásokhoz, azzal a különbséggel, hogy 
ott csak a szolgákat és a hóhérokat volt szokás 
négernek ábrázolni. Mindazonáltal a magde-
burgi szobor öltözetén is felfedezhetők olyan 
egzotikus elemek, mint a sál vagy a kisméretű 
diadém. amíg tehát a 13. században a művé-
szek vonakodtak afrikai vonásokkal ábrázolni a 
szenteket, addig a 15. szá zad közepén már elfo-
gadott, hogy létezhet néger szent, csak épp a 
bőrének feketeségét próbálják meg lehetőség 
szerint egy kissé kifehéríteni. Míg Magdeburg-
ban ez a megoldás egyedi esetnek mondható, 
addig Svábföldön számos példát láthatunk rá.

a 15. század végére a fekete Szent Mó-
ric szinte mindenhol megjelent a birodalom te-
rületén. Ragyogó pompában ábrázolták, egzoti-
kus ruhákban, hallatlan gazdagsággal, néhol 
még fülbevalóval is ellátták. Bizonyos művé-
szeknél az afrikai vonások egyre inkább keve-
redtek török és más keleti elemekkel. az afrikai 
szent ábrázolása a művészek számára lehetősé-
get kínált képzeletbeli és szürreális ruhák és ki-
egészítők kitalálására. Ennek a kornak példa-
értékű személyisége volt Brandenburgi albert 
bíboros a hohenzollern-dinasztiából.21 hatalma 
kiterjedt a magdeburgi, a halberstadti és a main-
zi püspökség területére is (1513–1541). a kor 
legnevesebb művészeitől rendelt Móric-képe-
ket, köztük Lucas Cranachtól és Matthias Grü-
newaldtól (3–4. kép).22 a bíboros büszkeségét 
hatásosan fejezi ki Grünewald táblaképe, mely 
eredetileg halle székesegyházának készült, de 
jelenleg Münchenben látható. a  festményen 
anakronisztikus jelenet látható: Szent Erasmus 
fogadja Szent Móric látogatását.23 Erasmust, a 
brandenburgi ház védőszentjét a festő a meg-
rendelő bíboros vonásaival örökítette meg. 
a  művész kiemeli a túlsúlyos egyházfő és a 

21  Tacke, 2006.
22  New york, Metropolitan Museum of art, illetve München, alte Pinakothek. 
23  München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, alte Pinakothek, Inv. 1044.; Devisse, 1979. 187.; 

Suckale-Redlefsen, 1987. 94., 153., 214. 

3. kép. Id. Lucas Cranach: Szent Móric (1520–1525)
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Móric karcsúsága közötti kontrasztot. a különbséget még inkább kihangsúlyozzák 
a bíboros fényűző és nehéz liturgikus ruhái, szemben a gáláns lovag élettel teli, 
könnyed eleganciájával.

albert bíboros leglátványosabb megrendelése egy életnagyságú faszobor 
volt: Móricot V. károly császárnak az az ezüstpáncélzata borította, amelyet a fla-
mand városokban tartott diadalmenete és aacheni koronázása során viselt.24 a csá-
szár ajándéka volt az érsek számára, cserébe a megválasztása körül nyújtott támo-
gatásáért. a szobor a hallei katedrálisban egy párnázott alapzaton állt. Jobb kezé-
ben a császári zászló volt, rajta a homokszínű birodalmi sassal és a téglavörös 
burgundi címerrel, míg bal kezében egy nagy kardot tartott, melynek gazdagon 
díszített hüvelyét drágakövek ékesítették. a szent az aranygyapjas rend nyakékét 
viselte, valamint egy másik nyakláncot, amely egy hatalmas ékszert foglalt magá-
ban. a fején széles karimájú kalap volt látható, melyet strucctollak díszítettek. a szo-
bor olyan kifejező volt, mintha élne, ezért nagy tömegek zarándokoltak halléba. 

24  Devisse, 1979. 150.; Suckale-Redlefsen, 1987. 89., 216.; Timann, 2006. 255–283.

4. kép. 
Matthias Grünewald: 
Szent Móric 
és Szent Erasmus
 (1517–1523)
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(Nem csoda, ha Luther Márton tüzet okádott a „hallei bálvány” ellen. Nem egészen 
húsz évvel később maga a bíboros volt kénytelen szétbontani a szobrot, hogy adós-
ságait ki tudja fizetni.) az így ábrázolt Móric már nemcsak a magdeburgi egyház-
megye védőszentje, hanem az egész birodalomé. albert Németország prímási  
címére tartott igényt, azaz a pápa után a katolikus egyház legmagasabb tisztségére 
tört, miközben a birodalom kancellárja is volt.

1500 körül a szent ikonográfiája tovább gazdagodott. Marx Reichlich egyik 
táblaképén, amely az 1500-as évek legelején készült a salzburgi Szent Péter-apát-
ság számára (5. kép), Móricot az 1440-es évek divatjának megfelelően rózsaszínű 
páncélban láthatjuk.25 a szent bőre barna, arca azonban inkább arab vagy török 
vonásokat hordoz. Szakálla és turbánja egyáltalán nem jellemző a thébaiakra. Para-
dox módon tehát egy olyan országban, amelyet akkoriban oszmán hadjáratok fe-
nyegettek, a védőszent Móric keleti katonaként jelent meg. Ez a törökös ábrázolás 
pedig kezdte egyre inkább kiszorítani az afrikait.

a szentről egyre több kép és szobor készült, s ezzel együtt a címertani kü-
lönbségek is egyre inkább láthatóvá váltak. Münster környékén és Vesztfáliában 

25  Bécs, Museum Mittelalterlicher Österreichischer kunst, Unteres Belvedere, Inv. 4367.; Suckale-Redlefsen, 
1987. 154., 233.

5. kép.  
Szent Móric  

Marx Reichlich 
táblaképén  

(részlet)
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Móric pajzsán tövisek jelentek meg, míg a Duna mentén, Bajorországtól Magyaror-
szágig a hármas halom vette át a korábbi jelképek helyét. a birodalom területén 
nem alakult ki egységes ikonográfia. Így például kölnben, annak ellenére, hogy a 
napkeleti bölcsek közül a legfiatalabb királyt következetesen feketének festik 
meg, Szent Móricra ugyanez nem érvényes. Ennek oka pedig abban keresendő, 
hogy a városban elterjedt volt „Mór Szent Gergely” kultusza, aki a hagyomány 
szerint a thébai légió egyik altisztje volt, s kölnben – legalábbis a 13. század vé-
gétől kezdve – csak őt volt szokás feketének ábrázolni.

A reformáció után

a reformáció törést jelentett a műalkotások történetében. a protestáns országok-
ban szentábrázolások már csak kivételes esetekben születtek. a katolikus területen 
a megrendelések megritkultak, kivéve talán azokat a vidékeket, ahol a képrombolás 
teljes pusztítást végzett, mint például Münsterben vagy augsburgban. a  legtöbb 
helyen csak néhány síremléket vagy oltárképet újítottak fel. Bajor országban a kato-
likus megújulás kísérletet tett a középkor nagy hagyományainak felelevenítésére.  
V. albert bajor herceg hans Mielich nevű udvari festőjét azzal bízta meg, hogy az 
ingolstadti Miasszonyunk-templom számára készülő nagyméretű oltárt a késő góti-
kus szárnyas oltárok mintájára készítse el. az oltárt 1572-ben szentelték fel, egy 
évvel a törökök felett aratott lepantói győzelem után.26 a templom az ottani jezsui-
ta egyetemhez tartozott, az átalakítást meghatározó ikonográfiai program pedig a 
tridenti zsinat határozataira épült. Szent Móric szerepe a kompozícióban ugyanak-
kor másodlagos, alakja másik három szent társaságában jelenik meg az oltárképen, 
mint a Niederaltaich anyamonostorához tartozó ingolstadti Szent Móric-kolostor 
védőszentje. a korabeli páncélzatban ábrázolt szent egyik kezével egy hármas ha-
lommal díszített pajzsot tart, míg a másikban kard látható. a  fején török módra 
turbánt visel, akárcsak Marx Reihlich már említett Móric-képén, amely a bécsi Bel-
vedere galériában látható.

a  nyugati és török elemek ilyetén ötvözésére azonban nem várt nagy 
jövő. Bajorországban az ingolstadti Szent Móric-ábrozolás volt az utolsó, ame-
lyen a szent sötét bőrrel jelent meg, annak ellenére, hogy a háromkirályok egyike 
továbbra is megmaradt feketének. a  barokk szobrok bajor földön, akárcsak a 
többi katolikus országban, Móricot teljesen fehérnek ábrázolják. a fekete Szent 
Móric egyedül csak Németország északi részén élt tovább, s ott is csak olyan te-
rületeken, ahol a katolicizmus és a protestantizmus egymással kölcsönhatásban 
létezett. hildesheimben, Münsterben és Magdeburgban a katolikus és a protes-
táns megrendelők egyaránt ragaszkodtak ehhez az immár hagyományossá vált 
ábrázolási módhoz. a szent öltözete azonban már se nem korabeli, se nem egzo-
tikus, hanem inkább színpadi kosztüm jelleggel az ókori római katona páncélját 
utánozza. a  Magdeburghoz közeli ammensleben egykori katolikus kolostor-

26  Suckale-Redlefsen, 1987. 115., 265.; Wimböck, 1998.
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templomában található Móric-szobor, mely a Mária-kápolna oltárképét őrzi, leg-
inkább operetthősre emlékeztet.27 Teljesen hiányzik belőle a szentre jellemző 
méltóság, egyáltalán nem képes áhítatot kelteni. Így ért véget egy fekete szent 
különleges története, akinek mintegy kétszázötven ábrázolása maradt fenn a Né-
met-római Birodalom területén. 

Fordította: Baán Izsák OSB
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GUDE SUCkaLE-REDLEFSEN
ThE CULT OF SaINT MaURICE, ThE BLaCk SOLDIER IN ThE hOLy ROMaN EMPIRE 

OF ThE GERMaN NaTION

First represented as a black soldier in 1240 at Magdeburg Cathedral, the “Moor” Saint Maurice 
became a resounding success in Germany: between the thirteenth and the sixteenth century, the 
black Saint Maurice was an extravagant, gallant soldier, often wearing breathtakingly luxurious 
outfits. The paper surveys and contextualizes some of the 250 extant images produced in these 
three hundred years, and discusses the transformations of the black soldier into an arab or 
Turkish one in the fifteenth century.    
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