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A csíki székelyek, akikre Árpád-
házi királyaink a keleti határok védel-
mét bízták, a lovagkirályban katonás-
kodó életformájuk példaképét vélték 
felfedezni. Talán nem véletlen, hogy 
az egykori Magyar Királyság határvi-
dékeinek középkori templomaiban a 
leggyakoribbak a Szent László-legen-
da ábrázolásai.

A Szent Lászlóval kapcsolatos csí-
ki emlékek csoportját legendák, fal-
képek, szobrok és templomtitulusok 
képezik.

A Csíki-havasok lábainál, a gyi-
mesi országút mentén fekszik Közép-
csík egyik legjelentősebb települése, a 
hajdanán a Gyimesi-szoros felügyele-
tével megbízott plájások (határőrka-
tonák) által lakott Szépvíz, amely ne-
vének keletkezése a legendák homá-
lyába vész. A település a hagyomány 
szerint Szent László korában keletke-
zett, nevét is tőle kapta. Szent László, 
miután megsemmisítette az országba 
betörő kunok egy csapatát, győzelme 
helyén imát mondott, és a falu felett 
északra magasodó Pogány-havas elő-
fokán egy kápolnát építtetett. A győ-
zelemért mondott imája után László 
lovával a kápolna mellett lévő sziklá-
ról, amely ma is őrzi lova patáinak 
nyomát, a völgybe ugratott, ahol ezek-
kel a szavakkal itatta meg lovát: 
„Igyál lovam, mert ez szép víz.” Orbán 
Balázs székelyföldi barangolásai so-
rán ellátogatott a szépvízi gótikus ká-
polnaromhoz is, amelynek méreteit 
12 lépés hosszúságban és 7 lépés szé-
lességben jegyezte le, szentélyét pe-
dig félkör alakúnak találta. A kápolna 
mellett a XIX. század derekán még ki-
rajzolódtak a felhagyott szántóföldek 
mezsgyéi, amelyek azt igazolják, 
hogy Szépvíz eredetileg ezen a hegy-
tetőn feküdt, s lakói csak a békésebb 
időkben költöztek le a völgybe. Bándi 
Vazul a somlyói Római Katolikus Fő-
gimnázium 1898-as értesítőjében ar-

ról tesz említést, hogy iskolaigazgató-
ként tanítványaival ennél a kápolna-
romnál fogadta a pünkösdi búcsúra ér-
kező moldvai csángók keresztaljait. 
Más források szerint az 1567 óta a 
csíksomlyói búcsúra folyamatosan ér-
kező moldvai magyarokat a széphava-
si kápolnaromnál fogadták a csíkiak, 
ahol 2009. június 27-én egy új, Szent 
László király tiszteletére épülő kápol-
na alapkövét helyezték el.

A Szent László-legenda a Székely-
földtől nem túl messze lévő Kerlésen 
László hercegnek a kunok felett 1068-
ban aratott győzelmét követően kelet-
kezett. A székelyek körében oly nép-
szerű Árpád-házi szentünk legendájá-
nak – aki mellesleg a határőrség védő-
szentje is – ez ideig csak egy falképáb-
rázolása ismert Csík területén. A Csík-
szentmihály faluközpontjában álló 
XIV. századi gótikus templom reno-
válása alkalmával, az 1930-as évek-
ben kerültek elő a falfestmények. A 
templom északi oldalán látható fal-
képek, a Szent László-legenda és ke-
resztre feszítés a XVIII. századi átépí-
tések miatt csak töredékeikben látha-
tóak. A feltárást eredetileg nem hozzá-
értő személyek végezték, ezért a fes-
tékréteg jelentősen károsodott. 1997-
ben Lányi József restaurátor a falkép-
ből egy kisebb töredéket tárt fel és 
konzervált. 2005 folyamán aztán sor 
került az összes eddigi feltárt töredé-
kek konzerválására, megtisztítására.

A Szent László-legenda falképso-
rozat a következő jelenetből áll: kivo-
nulás Váradról, üldözés, birkózás, le-
fejezés és pihenés. A jelenetek közül a 
részleges feltárások miatt nem látható 
mind az öt a csíkszentmihályi temp-
lomban, így például Szent László és a 
kun vitéz birkózásának jelenetéből je-
lenleg nem ismerünk egyetlen részle-
tet sem. A többi jelenet is nagyon hiá-
nyos. A csata és az üldözés jelenetei-
ből kibontott, illetve fennmaradt rész-

letek is csak a lovon ülő Szent László 
vértbe burkolt lábát, valamint lovának 
mellső lábait ábrázolják, továbbá két 
földre bukott, megölt harcos látható. A 
falképnek egy nemrég feltárt töredéke 
a győztes herceg alakját ábrázolja a 
lefejezés jelenetéből; felsőteste és ar-
ca finom ecsetvonásokra vall. A kép-
mező jobb szélén egy fa alatt csak 
László gyöngysoros glóriájának pere-
me maradt fenn épen, de elhelyezésé-
ből tudhatjuk, hogy itt a csatát követő 
pihenés lehetett megfestve. A jelenet 
analógiáját a szakemberek Székely-
derzsben vélték felfedezni, ahol épeb-
ben maradt fenn, a szentmihályi töre-
déken ellenben tisztábban látható a 
lány ölében fejét pihentető László her-
ceg mögött a legyőzött kun vitéznek a 
levágott és dárdára tűzött feje.

Balogh Jolán művészettörténész 
az általa tanulmányozott részletek 
alapján a szentmihályi falképet stiláris 
és motivikus szempontból a székely-
derzsi ciklussal hozta kapcsolatba, sőt 
ugyanannak a mesternek, festőmű-
helynek tulajdonítja. Az apró részle-
tességgel megfestett jelenetek, az em-
ber- és állatalakok élethű ábrázolása 

nem mindennapos képességű mester 
munkájára vallanak.

A csíkszentmihályi falkép mellett 
a csíksomlyói Salvator kápolnában 
találunk még egy XVIII. században 
készült Szent László ábrázolást. A 
kápolna karzatának ötkazettás mell-
védjén Szent László a Patrona Hun-
gariae feliratú Madonna és Szent Ist-
ván király társaságában van megfest-
ve.

A számos emlék ellenére is a meg-
lepetés erejével hat az a tény, hogy a 
középkorban egyetlen csíki templo-
mot sem szenteltek Szent László tisz-
teletére. Talán nem járunk túlságosan 
távol az igazságtól, amikor úgy vél-
jük, hogy amikor 1192-ben, III. Béla 
uralkodása alatt Lászlót szentté avat-
ták, a középkori csíki plébániatemplo-
mok már álltak – legalábbis erre en-
gednek következtetni a régészet legú-
jabb eredményei. Csíkszék első temp-
lomát, amelynek Szent László lett a 
patrónusa, 1823–1835 között építet-
ték Szentsimonban az Endes Miklós 
alkirálybíró által az egyháznak ado-
mányozott telken. Szentsimon és a 
szomszédos Csatószeg 1959-ig egy 
egyházközséget alkottak. A plébánia-
templom Csatószegen volt, míg 
Szentsimonban egy Szent László tisz-
teletére emelt kápolna állt. Helyére 
épült a XIX. század elején a már emlí-
tett templom. A magyar honfoglalás 
millenniumi évében Szépvízen szen-
teltek egy másik templomot, azt Szent 
László király védelmébe ajánlva.

Végül meg kell említenünk Árpád-
házi királyunk emlékét megörökítő 
legújabb alkotásokat is, a szentsimoni 
és a szépvízi Szent László-szobrokat. 
Csík első szabadtéri Szent László-
szobrát 2007. június 24-én avatták fel 
László herceg királlyá koronázásának 
930. évfordulóján. A három méter ma-
gas, több mint egy tonna súlyú, szürke 
vulkanikus gránitból készült mellszo-
bor Dóczy András csíkszeredai kőfa-
ragóművész munkája. A Szépvíz köz-
pontjában 2009. június 27-én leleple-
zett, egész alakos, bronzba öntött 
Szent László-szobor pedig a szovátai 
Bocskay Vince szobrászművész mun-
káját dicséri.

Forró Albert

Szent László Csíkban

Szent László király kultusza a középkortól napjainkig elevenen él Erdély-
szerte. Emlékét számos legenda, ének, ima, falkép, kút, forrás, tiszteletére 
szentelt templom és kápolna őrzi, amelyek mind azt bizonyítják, hogy évszá-
zadok során kiemelkedő szerepet játszott népünk képzeletvilágában. Lovag-
szentünk tiszta erkölcsének, daliás termetének, fizikai erejének, országszer-
vező tevékenységének, illetve a keleti népek egyre gyakoribb támadásait elhá-
rító vitézségének köszönhette népszerűségét.
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Ezzel a megnevezéssel indítottak 
két évvel ezelőtt rendezvénysoro-
zatot, amelynek meghívottjai – 
elsősorban társadalomtudományok-
kal és közművelődéssel foglalkozó 
szakemberek – kizárólag a település-
sel kapcsolatos témákról adtak elő. 
Tanulmányok Énlaka történetéről és 
kultúrájáról címen múlt évben jelent 
meg az elegáns kivitelezésű, színes 
felvételekkel illusztrált könyv, a 2007. 
október 6-án ott tartott konferencia 
tanulmánykötete Visy Zsolt régész-
professzor szerkesztésében, Szávai 
Márton közreműködésével, kiadta a 
Pro Énlaka Alapítvány és a Pécsi Tu-
dományegyetem Régészet Tanszéke.

2009. szeptember 24–26-án 
Mesterségek a székely közösségekben 
címmel szervezték meg a második 
konferenciát, amelyen számos intéz-
mény (székelykeresztúri, sepsiszent-
györgyi, székelyudvarhelyi múzeum, 
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem, a szervező Pro Énlaka Ala-
pítvány és a Pécsi Tudományegyetem 
Régészeti Tanszéke, a marosvásárhe-
lyi Sapientia Egyetem Humántudo-
mányok tanszéke) szakemberei, illet-
ve néprajzosok, fiatal kutatók vettek 
részt. A témákat a tágabb vidék – Én-
lakától, Kőrispataktól Székelykeresz-
túrig, Oroszhegyig, Vargyasig – szol-
gáltatta, a rendezvény utolsó napján 

pedig a résztvevők környékbeli tanul-
mányútra indultak.

A megnyitóbeszédek előtt a falu-
hoz kötődő Czire Alpár fotós Vallo-
más Énlakához címen összeállított ki-
állítását tekinthettük meg, amelynek 
kapcsán az alkotó kiemelte: a 420 éve 
unitárius településnek 402 éve van is-
kolája, és a képek által időutazásra 
csábítja a nézőt. Értjük azt a célzást is, 
hogy ott közelebb van az ég a földhöz 
– nem csupán földrajzi elhelyezke-
dése miatt. Ennél szomorúbb, hogy a 
pár évtizede felső tagozatos iskola 
éppen ettől a tanévtől kezdve szűnt 
meg, takarékosságot célzó országos 
rendelkezés eredményeképpen. Még 
nem eléggé ismert a legnagyobb ma-
gyar mondása, miszerint aki az okta-
táson próbál takarékoskodni, az a 
nemzet jövőjén spórol... Visy Zsolt 
pécsi professzor abbéli reményét fo-
galmazta meg, hogy a konferencia te-
kintélyének növekedése hozzá fog já-
rulni Énlaka közösségének újbóli vi-
rágzásához.

P. Buzogány Árpád
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