
urópa jó néhány országának a heraldikájá-
ban megjelenik a kereszténységet elterjesz-
tõ vagy valamely más cselekedetért szentté

avatott uralkodó alakja. Hogy – távolról sem a tel-
jesség igényével, inkább csak kontinensünk észa-
ki régiójából felhozott – példaként említsük,
Stockholm a 14. században Szent Erik aranykoro-
nás fejét emelte címerpajzsként kék mezejébe; az
ugyancsak svéd város, Norrköping Szent Olaf vö-
rös trónuson ülõ, aranykoronás és hajú, ezüst
dicsfénnyel övezett, kék csatabárddal és országal-
mával megjelenített alakját ábrázolja címerpaj-
zsán; míg a dán Odense az ország védõszentjeként
tisztelt Knut király kékbe öltözött, zászlós-ország-
almás alakját választotta címerképül.1

Szent István király személyisége a középkortól
napjainkig élénken élt – és él ma is – a magyar tör-
ténelmi köztudatban, közgondolkodásban. 

Egyházszervezõ tevékenysége, a magyar állam
központi és területi intézményeinek a kialakítása
egy sereg olyan „újítást” hozott népünk életébe,
amelyek a késõbbi évszázadok hosszú változásai
során továbbfejlõdtek ugyan, többször átformálód-
tak, de lényegükben ma is élnek; a magyar törté-
nelem Szent István óta eltelt csaknem évezre-
dének a számára keretként szolgáltak – és bizo-
nyos értelemben szolgálnak ma is.

Elsõ királyunk címeres megjelenítése már a 14.
század derekán írt Képes Krónikában megfigyelhe-
tõ. A Koppány elleni hadba vonulást elbeszélõ fe-
jezet kezdõ S initialéjában a krónika festõje feje
körül dicsfénnyel megörökíti államalapító uralko-
dónk vörössel és ezüsttel sávozott ruhába öltözte-
tett alakját. István baljában hármashalom közép- 2016/8
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sõjén álló kettõskeresztes pajzsot, jobb-
jában banniére típusú zászlót tart.2 A
kettõskeresztet már a mellén viseli Ist-
ván a következõ oldal, Gyula vezér le-
gyõzését megörökítõ miniatúráján,3 az
azt követõ oldal Keán vezér legyõzését
bemutató képén és az alatta látható P
initialéban.4 A Keán elleni csata képén a
király mellett álló, lova kantárszárát tar-
tó csatlós kezébe ugyancsak vörös me-
zõben kettõskeresztet mutató pajzsot
adott a miniátor, miként a háttérben
megörökített csatajelenet zászlaja is ha-
sonló ábrázolású. A Képes Krónika meg-
festése az élõ heraldika virágkorába
esett, olyan idõszakra, amikor a magyar-
országi címerhasználat már csaknem
két évszázados múltra tekinthetett visz-
sza. Aligha kell hát csodálkozni, ha a

kortársak a legtermészetesebbnek tartották, hogy már Szent István is használt cí-
mert. Ez a – téves – felfogás késõbb elterjedt, s szinte napjainkig megfigyelhetõ. 

Érdekes címerváltozatot mutat be Thuróczy János Krónikája, amely a sávozott-
kettõskeresztes magyar címert nem hasított, hanem négyelt pajzsban ábrázolja Szent
István képe mellett, 1–4. mezejében a zöld hármashalom középsõjén álló ket-
tõskereszttel, 2–3. mezejében a vörös-ezüst sávozattal.5

A Szent István ábrázolásával foglalkozó mûvészettörténeti irodalom forrásfeltá-
rásai alapján újabban többféle értelmezése is megfigyelhetõ a magyar királyi (= mai
fogalmaink szerint egyben állam-) címerábrázolásoknak. 

Az uralkodó magyar voltát jelzi egy, 1508-ból származó esztergomi misekönyv
országcímeres pajzzsal megörökített Szent István-fametszete. Hasonlóképpen István
magyarságát jelzi Mathäus Raderus Münchenben 1638-ban megjelent Bavaria
Sancta címû munkája, ahol felesége, Gizella bajor, István magyar címerrel szerepel.6
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István király hadi díszben, címeres öltözetben
pajzzsal és zászlóval – Képes Krónika (14. század).
Hasonmás kiadás. Magyar Helikon Könyvkiadó,
Bp., 1964. 39. (f. 20/a)

István király legyõzi Keán vezért – címeres öltözetben, katonái címeres pajzzsal és zászlóval –
Uo. 41. (f 21 a)



I. Lipót (1657–1705) legitimációját szolgálja az 1664-ben Frankfurt am Mainban
megjelent Newe Ungarische und Siebenbürgische Chronik (Új magyar és erdélyi kró-
nika) címlapjának az ábrázolása, amely az uralkodó császárt magyar királyként,
Szent István társaságában jeleníti meg. István és Lipót fölé Magyarország címerét he-
lyezték, a még magasabb helyzetben ábrázolt, dicsfénytõl övezett magyar Szent Ko-
ronát két angyal tartja.7

Tarnóczy István 1680-ban Bécsben, Esterházy Pál nádor támogatásával publikált
Idea coronata címû munkája címlapján a trónuson ülõ Szent István elõtt a védelme-
zõ Marsot szimbolizáló páncélos vitéz tartja Magyarország címerét, mellette a könyv
mecénására utaló Minerva Esterházyét.8

Egy 1633-ban megjelent, Magyarország dicsõségének emléket állító könyv ábrája
Szent Istvánt diadalkocsin mutatja be. Legyõzött, végtagjaitól megfosztott ellensége
a földön fekszik, õ maga jobbjában villámokat, baljában magyar kiscímeres pajzsot
tart; fölötte egy angyal zárt koronát készül a fejére helyezni. Az angyal fölött a felhõ-
ben kettõskereszt lebeg.9

Címereslevél ünnepélyességének az emelésére is megjelenítik Szent István alak-
ját Pekh Lipót 1598-ban kelt ármálisában, ahol a négyelt címerpajzs külsõ, építésze-
ti jellegû díszítésében az egyik oldalon õ, a másikon a lovagszent László király lát-
ható. (Mivel nem közvetlenül a pajzs mellett állnak, a közeli címerpajzs ellenére
aligha lehet a két királyalakot pajzstartónak felfognunk.) Hasonló szerepben fordul
elõ Szent István Elsenlander Jakab fél évszázaddal késõbbi címereslevelében is,
1649-ben ugyancsak a korban szokásos, már nem a címerhez tartozó, külsõ
díszítésként.10

Ha hihetünk Szendrei János feltételezésének, a Szent István-ábrázolások tárgy-
körében különös heraldikai csemegének tekinthetjük Miskolc címerében a király-
alak elõfordulását. A településnek, illetve az Avas-hegyi templomnak a 14. század-
ban Szent István király volt a védõszentje. Egy 1389. július 7-én kibocsátott oklevél
rányomott pecsétjén Szendrei még a 19. században liliomos koronájú királyfejet fi-
gyelt meg, s ezt – logikusan – Szent István személyével azonosította. Egy 1433-ban
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Szent István a Thuróczi-krónikában (1488) negyedelt magyar címeres pajzzsal – Helikon Kiadó,
Bp., 1986. Facsimile kiadás, C oldal



kelt másik oklevél pecsétjén a +SIGILLUM
CIVITATIS MISKOLZ körirattal övezve szakál-
las uralkodói mellkép tûnt fel, amelyet (heral-
dikailag) jobbról hatágú csillag, balról félhold
kísért. Szendrei János szerint Zsigmond király
saját arcképét adományozta a városnak, amely
ekkor már „civitas” volt. A város történetének
és címerének neves kutatója egyébként hason-
lónak látta a pecsét királyképét ahhoz a kép-
hez, amelyet Albrecht Dürer festett róla a
nürnbergi városházára, s a pecséten még bizo-
nyos portrészerûséget is megfigyelt. Minthogy
azonban más kutatói vélemény vitatta a meg-
állapításait, bizonyosnak csak azt tarthatjuk,
hogy a város pecsétje a Zsigmond-korban ki-
rályfejet ábrázolt. Hasonló, de más nyomóval
készült s a holdsarlót és a csillagot eltérõ sor-
rendben feltüntetõ királyképet használt Mis-
kolc 1624-ben is a pecsétjén. A 17. század vé-
ge felé aztán különbözõ új pecsétek tûntek fel.
Tán egy kopott pecsétnyomó ábráját félreértve s
a király kétfelé fésült szakállát lábaknak, a
hosszúkás arcot deréknak nézve szétvetett lábú

szerecsent, majd – nem tudván mire vélni a szerecsent – a szerecsenbõl István királyt
csináltak úgy, hogy a félhold és a csillag helyett jogart és országalmát adtak a király ke-
zébe. Ezt követõen hajdú lett a város címerképe, a kezében búzakalászokkal, illetve
szõlõfürttel. Az 1700-as évek elején a hajdús címerpajzs fölé ötágú, nyílt koronát he-
lyeztek, s ez maradt a város címere a 20. század elejéig.11 Az 1909-ben kelt új királyi
címeradomány nyomán a hajdú, az ágaskodó oroszlán és griff pajzstartók által emelt,
pántos sisakkal, sisaktakarókkal és koronával megrajzolt pajzs sisakdíszébe került, ma-
gát a címerpajzsot pedig Szent Istvánnak jobbjában jogart, baljában országalmát, dics-
fénnyel övezett fején Szent Koronát viselõ alakja foglalta el.12

Miskolc a Kádár-korban felvett, rövid ideig élõ címere fekete hullámos sávban há-
rom kék hullámos pólyával vágott pajzsának alsó, történelmi hagyományokat õrzõ me-

zejében a Zsigmond vagy István királyt meg-
örökítõ, kétfelé fésült szakállas királyfejhez tért
vissza, miközben a félhold helyett szõlõfürtöt
helyezett a királyfej bal oldalára, a hajdú alak-
ját pedig martinásszal helyettesítette.13

De nem csupán arra van példa kommuná-
lis heraldikánkban, hogy egy város címerké-
pének a királyalakjában hol Szent István, hol
Zsigmond királyt látták. Elsõ királyunk alakja
Nagy Lajos királyéval is „cserélõdött”. Újbá-
nya (ma Nova Bana, Szlovákiában) városa a
14. században kezdett el pecsétet használni.
Ennek mezejében Szûz Máriát ábrázolta, kar-
ján a kis Jézussal. E régi pecsét szfragisztikai
szempontból is tanulságos, mert a városaink-
nál viszonylag ritkább hatszögletû formát
mutatja. Témánkat tekintve az az érdekes,24
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Erdeodi G. A.: Gloria virtutis Hungariae.
Douay, 1633. címoldal hátlapja

Miskolc jelenleg használatos címere Szent
István-ábrázolással – (internetrõl letölthe-
tõ: „Miskolc címere”)



hogy a Madonna elõtt koronát felajánló, térdelõ királyalak figyelhetõ meg. Ezen
uralkodóban eredetileg bizonyára Nagy Lajos személyét kell látnunk, hiszen a
+SIGILLUM CIVITATIS N[OV]E MONT[ANI]E REGIS köriratnak14 mintegy a foly-
tatásaként a mezõben a király háta mögött lebegõ szalagon – a köriratot kiegészítve
– LUDOWIC olvasható.15 Ezt a körirat értelméhez kötve genitivusnak s így LUDOVI-
CI-nek értelmezhetjük, de ha függetlenül a körirattól nominativusnak s így
LUDOVICUS-nak vesszük is, az eredmény mindenképpen ugyanaz: a várostulajdo-
nos király vagy egyszerûen Lajos király koronát ajánl fel a gyermekét tartó Szûz Má-
riának. Azt igen nehéz lenne feltételezni, hogy a szalagon olvasható LUDOWIC el-
lenére mégsem Nagy Lajos lenne a térdelõ királyalak. Ugyanakkor a pecsétábrázo-
lás így is a leggyakoribb, Szent Istvánhoz kapcsolt jelenetre emlékeztet, s aligha le-
het véletlen, hogy a 18. században, miután a pecsét tipáriuma elkopott, már egyér-
telmûen Szent Istvánt vélték felfedezni a koronát felajánló, térdelõ alakban.16 Mint-
hogy pedig az egyházát és országát az ég királynõjének felajánló Szent István király
személye a Hartvik-legenda révén17 már a 13. század elsõ felétõl jól ismert volt Ma-
gyarországon, aligha kell a Szent Korona-eszme vagy a Regnum Marianum-gondo-
lat tárgykörébe részletesebben belebocsátkoznunk ahhoz, hogy feltételezhessük:
már a koronáját felajánló Nagy Lajos is mint a Szent István utódaként uralkodó ma-
gyar király kerülhetett Nagybánya pecsétjére, s nem is volt szükség nagyobb logikai
csúszásra ahhoz, hogy késõbb a pecsét, majd az annak az ábráját kissé megváltoz-
tató, bõvítõ újbányai címer18 királyalakjában már nem Nagy Lajost, hanem Szent
Istvánt lássák.

Szent Istvánt a barokk kortól kezdve (de olykor már korábban is) leggyakrabban
abban, a Hartvik-legenda által megörökített jelenetben ábrázolják a mûvészek, ahol
elsõ királyunk Magyarország Patrónájának felajánlja az országát. E jelenet kísérõ tár-
gyai között az uralkodói jelvények, a kereszt, a templom és az ország térképe mellett
az országcímer is szerepelni szokott.

Egy Schoenvisner István által készített rézmetszeten a gyõri egyházat ajánlja fel
a térdelõ király, a felhõn ülõ Madonnával szemben az országcímert egy puttó tartja.19

A koronafelajánlást ábrázolja egy vászonterítõn látható, ismeretlen szerzõ által ké-
szített, Bártfára került fametszet is. Heraldikai érdekessége, hogy a térdelõ király lá-
bánál látható hasított címerpajzs a megszokottal ellentétben az elsõ mezõben ábrá-
zolja a kettõskeresztet, s a másodikban a négy pólyát.20 A szombathelyi püspöki pa-
lota 1759-re datált, ismeretlen festõ által készített, Szent István felajánlását ábrázo-
ló fogadalmi képén a féltérdre ereszkedõ, dicsfénnyel övezett fejû királyalak a kezé-
ben tartja a Szent Koronát, lábánál az országcímer látható.21

A székesfehérvári jezsuita templom Franz Caspar Sambach (1715–1795) által
1748-ban festett Szent István-freskóján a Szûz Máriának felajánlott Magyarországot
a magyar királyi korona szimbolizálja, az ország címere csak másodlagos szerepet
kap: a kazettás látszatkupola felett megnyíló égbolton, a képtér középpontjában Má-
ria angyalok társaságában felhõkön trónol. Jobbra, kissé lejjebb Szent István térdel
Mária felé fordulva, s az egy angyaltól párnán tartott Szent Koronára mutat. A kép
bal szélén Szent Imre herceg látható zászlóval és az ország címerével, míg lent, kö-
zépütt hatalmas angyal lebeg.22 A soproni Stornó-gyûjtemény 1750-re datált,
Schaller István által festett képén Szent István és Szent Imre (a lábuknál fekvõ kirá-
lyi, illetve hercegi koronával) együtt hódolnak a Szentháromság elõtt, közöttük a ma-
gyar országcímert puttók emelik a magasba.23 Tischler Antal 1770-es évekre datált
rézmetszetén Szent István, Szent László és Szent Imre herceg (az egyháztörténeti ha-
gyományban a Háromkirályok) veszik körül a gyermek Jézust tartó Szûz Máriát, aki-
nek fejét dicsfényben PATRONA HUNGARIAE körirat övezi, fején korona, lábánál a
magyar országcímer látható.24 Az országát a Szent Koronával és az ország (egyben a
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király) címerével felajánló Szent István mellett tehát a hódoló Szent Imre herceg és
Szent László király is megjelenik a barokk kori mûvészetben.

Szent István alakja természetszerûen a nagy uralkodó temetkezési s egyben közép-
kori utódai koronázási helyén és annak a környékén élt leginkább a köztudatban.
Amikor I. Lipót király 1694-ben a török uralom alól felszabadított Fejér megyének pe-
csétet adományozott, annak az ábrája is István királyt s a gyermek Jézussal a karján
megjelenített Máriát mutatta. Az eredeti, 1695-ben kihirdetett címeradománylevelet
a Bach-korszakban elégették. Ennek okát – miként már a problémát egy évszázaddal
ezelõtt vizsgáló Rexa Dezsõ sem tudta kideríteni – ma sem tudjuk.25

A megsemmisített címereslevél ábrázolása minden bizonnyal azonos lehetett an-
nak a pecsétadománynak az ábrájával, amelyet 1837-ben kapott Fejér megye, hiszen
ez utóbbi kiállítására csupán a régi SIGILLUM COMITATUS ALBENSIS latin nyelvû
körirat magyarításának, FEJÉR MEGYE PETSÉTJE alakban való szerepeltetésének az
engedélyezése céljából került sor.26 Annak ellenére, hogy itt nem címer-, hanem pe-
csétadományról van szó, funkcióját tekintve mégis címeres pecsétnek kell tekinte-
nünk Fejér megye 17. század végi és 19. század közepi pecsétjét egyaránt, hiszen a je-
lentõsebb, közhitelû pecséttel rendelkezõ városok, hiteles helyek esetében a címer- és
a pecséthasználat összefolyt.27 A székesfehérvári káptalan 1777-bõl származó pecsét-
je ugyanabban a gondolatkörben fogant. A káptalani tagok jelvényén is a koronát
ajánlja fel a király. A jelvény keresztje a koronával fedett kiscímeren látható.28

Ugyancsak fontos szerepet kap s Magyarországot reprezentálja az országcímer
Franz Anton Maulbertschnek (1724–1796) egy, az Ernszt-gyûjteménybe került fres-
kótervezetén. Itt – a székesfehérvári káptalan pecsétjéhez hasonló kompozícióban –
ugyancsak a (két angyal által tartott) koronátlan kiscímerre mutat István király, s a
koronázási jelvények a freskóterv bal sarkában láthatók.

A freskóterv és a káptalani pecsét ábrái annyira hasonlók, hogy szinte egymás
utánérzésének tekinthetõk. (A leglényegesebb különbség: a pecséttel szemben a fres-
kóterven Mária és István fejét nem övezi dicsfény.)

Csak a koronázási jelvényeket (a Szent Koronát, jogart, keresztet) ajánlja fel a fel-
hõben lebegõ, kezében gyermeket tartó, koronás Szûz Máriának a féltérdre ereszke-
dõ Szent István a szatmári káptalan 1838-as címeres pecsétjén.29 A budai
koronázótemplomban Lotz Károly (1883–1904) is felhasználta a heraldikai ábrázo-
lásmódban rejlõ mûvészi lehetõségeket, amikor a fõhajó bal oldalán úgy örökítette
meg Szent Istvánt, amint a Konrád császár ellen való hadba vonulása elõtt magát
Szûz Mária oltalmába ajánlja. A kompozíció közepén látható Mária-oltár lépcsõjén
térdel István, kezében a magyar címerpajzzsal. Balról a magyar, jobbról a német se-
reg látható.30

Valamennyi, nagy királyunk alakját címerrel megörökítõ s így köztük az ország
Szent István által való felajánlását bemutató címeres ábrázolásnak, freskónak van
egy komoly heraldikai hibája: a régebbi mûvészek, pecséttervezõk és festõk nem
gondoltak rá (de mi már tudjuk): nemcsak hogy a hasított mezejû, vörös-ezüst
sávozatot, illetve a zöld hármashalom középsõjén álló kettõskeresztet ábrázoló, két
pajzsfélbõl összetett magyar kiscímer nem létezett még Szent István korában, hanem
a címerek is ismeretlenek voltak még a 11. század elsõ felében Európa-szerte.31

Ugyanakkor az is tény, hogy a pecsétnyomók megtervezõi, illetve a freskófestõk még-
is tán ösztönösen – bizonyos fokig heraldikus gondolkodásmóddal is nyúltak tár-
gyukhoz, amikor csak a sávozatot és a kettõskeresztet, azaz hazánk kiscímerét s nem
a különbözõ társországok és melléktartományok címereire is utaló címeregyüttest
(az úgynevezett középcímert) hozták összefüggésbe államalapító királyunkkal.

Míg a nagyobb városoknak, egyházi testületeknek, hiteles helyeknek adományo-
zott pecséteket többnyire nyugodtan címereknek tekinthetjük akkor is, ha a vonat-26
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ko zó ki rá lyi ado mány le vél eset leg expressis verbis nem be szél kü lön az il le tõ pe csét
cí mer ként va ló fel hasz nál ha tó sá gá ról, a ki sebb fal vak pe csét je i nek az ese té ben már
óva to sab ban kell el jár nunk, ha nem szfragisztikai, ha nem he ral di kai em lé kek után
ku ta tunk. Eze ket ugyan is csak rit káb ban fog lal ták ural ko dói ado mány le vél be, s ha
nem is me rünk olyan áb rá zo lást, amely az il le tõ hely ség pe csét ké pét cí mer pajzs ban
mu tat ja, nem tud hat juk bi zo nyo san, hogy va ló ban heraldikus áb rá zo lás sal ál lunk-e
szem ben. Így ezért e he lyen in kább csak meg em lít jük, hogy jó né hány ki sebb hely -
ség pe csét jé nek a me ze jé ben sze re pel ál lam ala pí tó ki rá lyunk. Matejóc (Hernádmáté,
ma Matejovce) már a 14. szá zad óta Szent Ist vánt te kin ti szim bó lu má nak, Oszlány
(ma Oslany) Ist ván ra uta ló pe csét je le het, hogy még a Moh ács elõt ti idõ szak ból da -
tál ha tó. Cseklész (Bernolákovo) Ist ván ki rályt áb rá zo ló pe csét je a 16. századból,32

Osztró (Ostrov),33 Henck (Henckovce) és Cserenye (Cerenany)34 ugyan csak ide von -
ha tó pe csét jei a 17. szá zad ból szár maz nak. Csabb (Čab) pe csét me ze je azt a már több
cí me res pe csét áb ra kap csán tár gyalt je le ne tet áb rá zol ja, ami kor Szent Ist ván fel ajánl -
ja a ko ro nát Szûz Máriának.35 Bozók (Bzovik) pe csét jé nek az áb rá ját cí mer ként is
hasz nál ták: ré geb bi vál to za tá ban a tró nu sán jo gar ral, or szág al má val ülõ, ko ro nás
Szent Ist vánt áb rá zol ta, újabb vál to za tá ban a féltérdre eresz ke dõ dics fé nyes ki rály -
ala kot, amint a ke zé ben tar tott pár ná ra he lye zett Szent Ko ro nát fel ajánl ja a cí mer -
pajzs jobb fel sõ sar ká ban ülõ, gyer me két tar tó Szûz Máriának.36

A trón ján ülõ Szent Ist vánt lát hat juk a Veszp rém me gyei Bakonyszentkirály
1998-ban fel vett (név)címerében.37 Ákosfalva (Acãþari, Ma ros me gye) 18. szá zad ban
ala pí tott ka to li kus plé bá ni á ja kör ala kú pe csét jén az or szá gát Szûz Má ri á nak fel aján -
ló tér de lõ Szent Ist vánt örö kí tett meg38. Csíkszentkirály (Sâncrãieni, Har gi ta me gye)
plé bá ni á já nak a pe csét jén ol tár elõtt tér del a ki rály Ma don na-áb rá zo lás elõtt.39 A
mikházi (Cãlugãreni, Ma ros me gye) fe ren ces ko los tor 1739-bõl szár ma zó pe csét jén
tér del ve ajánl ja fel az ural ko dó or szá gát Szûz Máriának.40

Ha a ré geb bi mû vé szek nek fel rót tuk, nap ja ink
Szent Ist ván-áb rá zo lá sai lát tán is össze kell von -
nunk a szem öl dö kün ket, ami ért ne megy szer ma is
cí me rek kel kí sér ve je le ní tik meg ál lam ala pí tó ki rá -
lyun kat. A Ma gyar Pos ta négy és fél év ti zed del ez -
elõtt ki bo csá tott SZÉ KES FE HÉR VÁR 1972 bé lyeg -
so rá ban kü lön bö zõ cím le tek (60 f, 80 f, 1,20 Ft, 4
Ft) alatt nyom ta tott ki bé lye ge ket Szent Ist ván
alak já val, il let ve az õ ko rá ból. E bé lye ge ken nem
csu pán Szé kes fe hér vár jó val ké sõb bi (a 13. szá zad -
nál sem mi kép pen sem ré geb bi), há rom tor nyos vár -
ka pu jú cí me rét je le ní tet ték meg, ha nem az Ár pá -
dok 13. szá za di kü lön bö zõ (vö rös sel és ezüst tel sá -
vo zott, il let ve a vö rös sá vok ban arany paj zsocs kák -
kal és orosz lá nok kal áb rá zolt) cí me re it is anak ro -
nisz ti kus mó don ve tí tet ték vissza a 10–11. szá zad
for du ló já ra, sõt az azt meg elõ zõ idõre.41

Ami a heraldikus Szent Ist ván iko nog rá fi á ját il -
le ti, az nem tér el az egyéb for rá sok ban meg szo kot tól. Így az egyé ni vo ná sok el ha -
nya go lá sá val, a val lá si ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en egy szent ki rály alak ja je le nik
meg elõt tünk. Fel tû nõ, hogy – fõ leg a ba rokk kor tól – mennyi re sab lo nos ez a cí me -
re ken lát ha tó, il le tõ leg heraldikus kör nye zet ben sze rep lõ ki rály alak: vég sõ so ron a
temp lo mok ki rály szob ra it, fal fres kó it, a fel sé gi pe csé tek ural ko dói jel vé nyek kel meg -
je le ní tett ki rály áb rá zo lá sa i nak a mell ké pe it min táz za, il let ve több sze rep lõs je le net -
ként – Ma gyar or szág Szûz Má ri á nak va ló fel aján lá sát mu tat ja be. 
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Szent Ist ván tér de lõ alak ja a Ma don na
elõtt Csíkszentkirály egy ház köz sé-
g ének a pe csét jén – Jel ké pek a Szé -
kely föl dön. Szerk. Mi há lyi Já nos.
Csík sze re da, 2011. 273. 10. áb ra



A szentet a fej körüli nimbusz, a királyi méltóságot általában a korona, a jogar és
az országalma fejezi ki, azaz olyan uralkodói jelvényekkel jelenítik meg elsõ kirá-
lyunkat, amilyeneket a középkori, kora újkori mûvészek elképzeltek. Ugyanakkor a
királylándzsa, amelyrõl pedig tudjuk, hogy István jelvénye volt, nem szerepel a
heraldikus Szent István-képek, pecsétek insigniológiájában. A címeres ábrázoláso-
kon is – mint általában – a komolyság, az öreges arc, a hosszú haj és szakáll jellem-
zik államalapító uralkodónkat. Ezen nincs is mit csodálkoznunk, hiszen a magyar cí-
merfejlõdésre általában jellemzõ természetes ábrázolásmódra törekvés magától érte-
tõdõen közel hozta egymáshoz a heraldikában és azon kívül szereplõ Szent István
alakját. A címerek, egyes késõbbi korból származó koronázási jelvények anakronisz-
tikus visszavetítését a 11. századra jórészt menti a már korán kialakuló hagyomány
s az István személye iránt folyamatosan megmutatkozó tisztelet: a címeres, jogaros,
országalmás királyábrázolási mód már a középkorban kialakult, a középkori István-
ábrázolásokon szereplõ abroncskoronát pedig méltán helyettesíthette a késõbbi mû-
vészet a(z általa elképzelt) Szent Koronával, hiszen a legújabb korig az volt az ural-
kodó nézet, hogy a Szent Korona azonos azzal, amellyel államalapító királyunkat
megkoronázták.42

Végsõ konklúzióként megállapíthatjuk tehát, hogy Szent István alakja a magyar
heraldikában különbözõ korokban, a legkülönbözõbb jelenetekben kerülhetett meg-
örökítésre. Az egy évezred alatt koronként találkozunk gyakrabban választott Szent
István-képekkel (így a barokk korban az egyházi mûvészetben elõszeretettel ábrázolt
országfelajánlással), de a király alakja a heraldikában is mindig annak, az immár év-
ezredes, folyamatos tiszteletnek megfelelõen formálódott, amely személyét a keresz-
ténység elterjedését követõen hazai történelmünk során mindvégig övezte.
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