
„Ó, micsoda tiszteletreméltó, 
drága és leírhatatlan ajándék, 

gyengeség teljes megsegítje, 
Szent Zsigmond teste!” 

Horváth Illés

A családjával együtt vértanúhalált halt Zsigmond burgund király (†523/524) volt 
az első olyan nyugati uralkodó, akit szent királyként (rex sanctus) tiszteltek,1 s 
kultusza mintáját képezte az Európában 8. és 11. század körül hatalomra kerülő 
uralkodóházak dinasztikus reprezentációjának. Noha Zsigmond annak ellenére, 
hogy népét az ariánus tanok megtagadására kényszerítette, gyermekeit az ortodoxia 
melletti helytállásra ösztönözte, törvénykezett,2 és kolostort alapított Szent Móricz 
és a thébai légió mártírjainak tiszteletére mégsem hitvalló, hanem bűnbánó szent 
királyként vált ismertté. Miután Zsigmond meggyilkoltatta Sigéric nevű fi át, Illés 
próféta példáját követve remeteségbe vonult, és szenvedélyesen keresni kezdte az 
érdekében imádkozó szerzetesek segítségével a bűnbocsánatot és a mártírhalált. 
523-ban a frankok háborút indítottak Burgundia ellen. A váratlan támadástól 
meglepett burgund sereg vereséget szenvedett Lyonnál. Majd miután a frankok el-
foglalták és kifosztották az egész országot számos burgund a frankokhoz szegődött. 
Zsigmond ezt látva egy elhagyatott helyre menekült, hogy kikerülje ellenségeit, ám 
azok a burgundok, akik alávetették magukat a frankoknak a keresésére indultak, 
hogy elfogják és átadják őt a frank királynak. Az árulás hírére Zsigmond levágta 
a haját, és szerzetesi ruhát öltött. Nem sokkal később néhány híve felkereste, hogy 
elvezessék az általa alapított agaune-i Szent Móric apátság azilumába, ám útközben 
burgund és frank harcosok családjával együtt elfogták, Orléans-ba vitték, ahol 
feleségével és két fi ával együtt megölték, testüket pedig kútba dobták.3 A tragédia 
után, három évvel később egy éjszaka fény gyulladt a kút fölött, amelybe a burgund 
királyt és gyermekei tetemét vetették. Az est folyamán Venerandust a Szent Móricz 
apátság apátját egy angyal látogatta meg álmában, aki értesítette őt a csodáról, 
ezért az apát tüstént a királyhoz fordult, hogy engedélyezze Zsigmond testének 

1 Fedeles Tamás: „Isten nevében utazunk” – Zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorban. 
Kronosz Kiadó, 2015. 23. 

2 Monumenta Germaniae Historica: Leges Alamannorum. Leges Baiuwariorum. Leges 
Burgundionum. Lex Frisionum. Legum Tomus III. Hannovarae, 1863. 497-578.

3 Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok 
és európai modellek. Balassi Kiadó, 2000. 75.
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kiemelését és a kolostor falai közé temetését. A király kegyes volt az apáttal, és 
hozzájárult a testek kiemeléséhez, amelyeket Venerandus azonnal átszállíttatott 
az apátságba. Szent Zsigmond testének elevációja után a sírjánál rövid idő alatt 
komoly helyi kultusz fejlődött ki, és csaknem két évszázaddal később a nyughelye 
mellett feljegyzett csodás gyógyulások tanúsága szerint a szent király már a lázas 
megbetegedésekben szenvedők segítőjeként tűnt fel.4 A 9. és 10. század során a 
burgund szent király tisztelete fokozatos népszerűségnek örvendett, votív miséi 
pedig széles körben elterjedtek Nyugat-Közép-Európában.5 Szent Zsigmond kultu-
szának terjedésével ereklyéi hamarosan az einsiedelni bencés apátságban, valamint 
bambergi dóm kincsei között is megjelentek, azonban tisztelete szigorú egyházi 
keretek közé szorult.6 Tanulmányomban azt kívánom megvizsgálni, hogy Szent 
Zsigmond kultusza miképp került ki e szoros egyházi keretek közül, és hogyan vált 
IV. Károly német-római császár uralkodása alatt Csehország egyik legfontosabb 
védőszentjévé. Továbbá azt, hogy Luxemburgi Zsigmond magyar király hogyan 
kívánta elterjeszteni a burgund szent király kultuszát Magyarországon. 

„S. SIGISMUNDUS MARTYR, REX BURGUNDIAE 
ET PATRONUS BOHEMIAE REGNI CHRISTI 

PROPUGNATOR PERENNIS”
Az 1306-ban kihalt Přemysl-dinasztiát a Habsburgokkal szemben diadalmaskodó 
Luxemburgi-ház váltotta fel a cseh trónon.7 Miután Luxemburgi Henriket 1308-
ban német királlyá választották legidősebb fi át, Luxemburgi Jánost tette meg 
cseh királynak. Henrik, hogy János királyi hatalmát megerősítse 1310-ben elje-
gyeztette II. Vencel cseh király lányával Přemysl Erzsébettel (†1330).8 Az újonnan 
jött Luxemburgi-dinasztiának – hasonlóan a magyarországi Anjoukhoz – hang-
súlyozniuk kellett a helyi ősök szent tradícióival való kapcsolatukat, valamint új 

4 Passio Sancti Sigismundi regis. Monumenta Germaniae Historica Sriptores Rerum 
Merovingicarum. II. 339.; Don C. Skemer: Binding Words. Testual Amulets in the Middle 
Ages. Pennsylvania State University Press. Pennsylvania, 2006. 188, 253. p.; Libri miraculorum 
of Gregory of Tours. Patrologia Latina. Vol. 71. 1183.

5 Paxton, Fredrick: Liturgy and Healing in an Early Medieval Saint’s Cult. Th e Mass In honore 
sancti Sigismundi for the cure of Fevers. Traditio 49, 1994. 23-43.

6 Folz, Robert: Zur Frage der heiligen Könige: Heiligkeit und Mittelalter. Freiburg, 1932. 167. 
7 Bagi Dániel: Csehország 1204-1389. In: Sashalmi Endre (szerk.): „Kelet-Európa” és a „Balkán” 

1000-1800. Intellektuális-történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók. Kelet-Európa és 
Balkán Tanulmányok, 4. Pécs, 2008. 24-36., 70-80.

8 Kristó Gyula – Makk Ferenc – Katona Tamás: Károly Róbert emlékezete. Európa Könyvkiadó, 
1988. 5.
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dinasztiájuk megalapozásánál saját presztízsükre is támaszkodniuk kellett.9 János 
király „jövevény”10 (advena) szerepe a kezdetektől fogva rányomta a bélyegét az 
uralkodásra, és ez jelentősen korlátozta őt abban, hogy saját dinasztikus szentjeit 
reprezentálhassa. Ezt különösen jól mutatja János és Erzsébet 1316-ban született 
első gyermekének névadása is, aki a Vencel nevet kapta. A névválasztásban a helyi 
dinasztikus tradíciók mellett kétségtelenül nagy szerepet játszott Erzsébet király-
né döntése, valamint a cseh nemesség befolyása, emiatt Jánosnak ideiglenesen le 
kellett mondania a nagyapai névadás gyakorlatáról. Ugyanez az elv érvényesült a 
királyi pár második gyermekének, Ottokárnak (1318) születésekor, ahol szintén 
Erzsébet királyné családjának névadási gyakorlata volt a meghatározó. János király 
csupán harmadik gyermekük esetében, János Henrik (1322) születésekor tudta 
érvényre juttatni a Luxemburgi-dinasztia tradicionális névadási gyakorlatát. A 
Přemysl-dinasztia reprezentációjának szükségessége a király részéről olyannyira 
meghatározó volt, hogy Bourbon Beatrixxal kötött házasságából származó ne-
gyedik gyermeke szintén a Vencel (1337) nevet kapta, pedig benne már egyáltalán 
nem folyt Přemysl-vér.11 

Erzsébet királyné és János király házassága korántsem volt felhőtlen. János 
növekvő politikai befolyása miatt 1322-ben a királyné száműzetésbe vonult Bajoror-
szágba, ahol fi gyelmét nagyrészt ereklyegyűjtő szenvedélyével kötötte le. 1326-ban a 
királyné birtokába került Jézus töviskoronája, melynek a fővárosba szállítása végett 
a prágai klérus 1327. október 28-án grandiózus ünnepséget rendezett.12 A királyné 
ezen ünnepély után határozta el, hogy visszaszerzi azokat a családi ereklyéket, 
amelyeket még korábban apja, II. Vencel király birtokolt. Erzsébet törekvését XXII. 
János pápa is támogatta, aki 1327-ben utasításba adta Třebíč és Louka apátjának, 
valamint Kounice prépostjának, hogy legyenek a királyné segítségére, továbbá 
járjanak közbe az olmützi Szent Vencel székesegyházban található ereklyék vissza-
szerzésében, amelyek korábban a zabraslavi királyi kincstár tulajdonát képezték.13 
Ugyanebben az évben Erzsébet sikeresen visszaszerezte az olmützi Szent Vencel 

 9 Klaniczay: Az uralkodók szentsége a középkorban, 262-263.
10 IV. Károly önéletrajzában beszámol az úgynevezett gonosz tanácsosokról, akik próbálták 

elhitetni János királlyal, hogy fi a Károly félre akarja állítani. Ezek a főurak azzal hitetgették 
János királyt, hogy a kíséretében sok olyan katona van, akik Károlynak hűségesek, és a 
herceget támogatják, János királyra pedig csupán „jövevényként” tekintenek. Karoli IV 
Imperatoris Romanorum Vita ab Eo Ipso Conscripta. (ford.): Nagy Balázs. Eötvös University 
Press, Budapest, 2010. 101. (A továbbiakban: Vita Karoli IV.)

11 Vita Karoli IV, 101.
12 A töviskoronát a királyné 1330-ban a halálos ágyán Jan Volek Vyšehradi prépostnak 

ajándékozta. Barbara Drake Boehm - Jiri Fajt (szerk.): Prague, Th e Crown of Bohemia, 1347-
1437. Metropolitan Museum Of Art Series, 2005. 141.

13 Emler, Josef (szerk.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Vol. III. 
annorum 1311-1333. 1369, 1370, 1371, 1372. sz.
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székesegyházból Szent Anna koponyáját, és Szent Margit fejereklyéjét, melyeket 
korábban még II. Přemysl Ottokár adományozott a prágai Szent Vitus székesegy-
háznak.14 A királyné 1322 és 1330 között óriási ereklyegyűjteményt halmozott fel. 
E tekintélyes kollekció egy részéről végrendeletében is említést tett. Hagyatéka 
szerint nem kevesebb, mint 102 darab ereklyét adományozott a waldsasseni ciszterci 
apátságnak, melyek közt Szent Bertalan, Szent György, Szent Bálint, Keresztelő 
Szent János, és Szent Péter különböző ereklyéi is megtalálhatóak voltak. Továbbá 
olyan relikviák, mint Krisztus bölcsője, az oszlop melynél megkorbácsolták, kövek 
az olajfák hegyérők, valamint tej és hajszál Szűz Máriától.15

Přemysl Erzsébet ájtatosságát fi a Vencel is követte. A herceget 1323-ban János 
király küldte Párizsba, ahol a francia király bérmáltatta és a Károly nevet ruházta rá, 
ezzel jelképezve Vencel és Nagy Károly közötti dinasztikus köteléket. Luxemburgi 
Károly herceg 1333-ban tért vissza Franciaországból, majd hamarosan hozzá látott 
a hazai tradíciók ápolásához.16 Miután 1346-ban apja halála követően cseh királlyá 
koronázták Prágát két szempontból is kitüntette: egyrészről a várost választotta 
királyi székhelyének, másrészről pedig itt tartotta személyes ereklyegyűjteményé-
nek egy jelentős részét. Károly a királyság szentségének eszméjét17 felhasználva 
arra törekedett, hogy Prágát, - Róma után - Közép-Európa második legnagyobb 
vallási és zarándokközpontjává tegye.18 Amikor az uralkodó egy újabb ereklyével 
bővítette kollekcióját, általában a pápához folyamodott búcsúengedélyéért, hogy 
az alattvalói is megcsodálhassák az újonnan szerzett ereklyéket. Károly hitt abban, 
hogy ezen alkalmakkor az ereklyék kifejtik hatásukat, és csodákat produkálnak, 
ezért ebből célból bevezette az Allacio reliquiariumot, a Szent Lándzsa és az Úr 
szögének ünnepét (festum lanceae et clavorum Domini),19 valamint a Szűz Mária 

14 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohamiae et Moraviae. Vol. III. 538, 133.; Fontes rerum 
Bohemicarum, series nova, tomus 1. IV. 374. (A továbbiakban: FRB)

15 Zdenka Hledíková: Závet Elišky Premyslovny (Das Vermächtnis Eliška Premyslovnas) In: 
Královsky Vyšehrad 3. 2007. 128-143; Horníčková, Kateřina: My Saints: ‚Personal‘ Relic 
Collection in Bohemian before Charles IV, In: Medium Aevum Quotidianum 64. 2012, 52. 

16 IV. Károly császár önéletrajza. Vita Karoli IV, 35-45.; Nagy Balázs: Saints, Names, and 
Identities. Promoting Th e Saints. In: Essays in Honor Of Gábor Klaniczay for His 60th 
Birthday. Central European Press, Budapest, 2010. 169.; Nagy Balázs: Luxemburgi IV. 
Károly önéletrajza: szövegtani és forráskritikai megközelítések. 347-357. In: Archivariorum 
historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. 
Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2013. 347-357.

17 Kantorowicz, H. Ernst: Th e King Two Bodies. A Study in Medieval Political Th eology. Princeton 
University Press, Princeton, 1957. 43-52.

18 Kühne, Hartmut: Ostensio reliquiarum. Untersuchungen über Entstehung, Ausbreitung, 
Gestalt und Funktion der Heiltumsweisungen im römisch-deutschen Regnum. De Gruyter, 
Berlin, 2000. 32-106.

19 Jan Bendrich Novák (szerk.): In redemptoris nostri, Monumenta vaticana res gestas Bohamicas 
illustrantia. Vol. II. Acta Innocentii VI. Pont. Rom. 1352-62. Prague, 1907. 89, 90, 209.

Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   32Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   32 2016.06.22.   10:46:242016.06.22.   10:46:24



HORVÁTH ILLÉS 33

fátylához kapcsolódó, hétévente tartandó prágai bűnbocsánatot.20 Miután Károly 
felismerte az ereklyék tiszteletében rejlő politikai és gazdasági lehetőséget, 1350-ben 
bevezette az évenkénti piacot, és az ereklyék felmutatásának ünnepét az Ostensio 
reliquiarumot.21 

Az 1350-es évektől Károly fi gyelme a burgund korona megszerzésére irányult, 
melynek következtében hozzálátott a Luxemburgi-ház dinasztikus szentjének, 
Szent Zsigmond kultuszának reprezentációjához. A burgund szent király tisztelete 
Károly uralkodása előtt teljesen ismeretlen volt a Cseh Királyságban. A 14. század 
közepéig tulajdonképpen egyetlen templomot, vagy oltárt sem ismerünk, amelyet 
Szent Zsigmond titulusára szenteltek volna. Az első alapításokról Čáslavban22 és 
Budweisban23 csak 1362-től számolnak be a források, ám ezek feltehetőleg már az 
uralkodó dinasztikus reprezentációjával mutatnak valamiféle párhuzamot. E két 
oltárral kapcsolatban feltétlen meg kell jegyezni, hogy Szent Zsigmond valamennyi 
oltár és templom esetében mindig valamilyen más szent vagy szentek társaságában 
jelenik meg titulusként így például Čáslav esetében Szent Zsigmond, Szent Márk 
és Szent Márton oltárról van forrásunk. 

1354-ben Károly az einsiedelni bencés apátság látogatása során került kapcso-
latba Szent Zsigmond ereklyéivel. Az apátság kincstárának feljegyzése szerint az 
uralkodó látogatása során számos ereklyét magával vitt Prágába, melyek közt Szent 

20 Emler, Josef (szerk.): Cronica ecclesie Pragensis. In: FRB.  IV. 1884. 519, 522, 538.
21 „[…]  Eodem anno in die pamarum reliquie et sanctuaria imperii, videlicet magnap ars 

de ligno sante crucis; item lancea Domini; item unus clavus, item corona sancti Caroli; 
item gladius eidem contra paganos per angelum missus; item branchium sante Anne, et 
alia, que imperatores siliti sunt habere, pertata sunt Pragam de Bavaria, et processionaliter 
recepta cum magna solempnitate in Wissegrado et ducta ad ecclesiam Pragensem. Unde 
dictus Carolus accensus speciali devocione, obtinuit a sede apostolica, ut specialis dies pro 
veneracione illarum in Bohemie et Almanie partibus deputaretur, et solempniter sub speciali 
offi  cio quod idem dominus Karolus cum aliis theologist exposuit celebraretur singulis annis 
perpetuis temporibus VI feria post dominicam Quasimodo geniti proxima. Et dominus 
papa ad instanciam domini regis predicti omnibus Pragam ad dictam solempnitatem et 
arundem reliquarum ostensionem venientibus largitus est magnas indulgencias, que in bullis 
ipsius evidencius continentur. Et vera hiis temporibus quando huiusmodi insignia in dicta 
solempnitate ostendebantur conveniebat Pragam de omnibus mundi partibus tanta multitudo 
hominum quod nullus crederet, nisi qui oculis suis videret. Propter hunc maximum concorsum 
factum est et positum ecundum annuale forum eo tempore in Nova civitate Pragensi. […]” 
FRB IV. 519

22 „[…] altare S. Martini, Marchi et Zygmundi. […] Emler, Josef (szerk.): Libri confi rmationum 
ad benefi cia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim, Vol. 1.2. Prague, 1874. 190.

23 Borovy, Clemens (szerk.): Libri erectionum archidioecesis Pragensis. Lib. 1. Prague, 1875. 
47, 91.
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Zsigmond koponyája, valamint Szent Móric egy karcsontja is megtalálható volt.24 
A mártírok ereklyéi 1355-ben már a prágai Szent Vitus székesegyházban láthatóak 
viszont, azonban a korábbiakhoz képest az uralkodó és prágai egyház semmilyen 
ünnepséget nem rendezett az ereklyék fogadására. Szent Zsigmond ereklyéinek 
Prágába hozatalával Károlynak kettős szándéka volt. Egyrészről az uralkodó a 
burgund szent király ereklyéivel kívánta megalapozni saját uralkodói reprezen-
tációját, másrészről relikviái segítségével szimbolikusan megerősíthette Szent 
Zsigmondtól való származását, így pedig igényt formálhatott Burgundia trónjára. 
A király törekvései idővel eredményesnek bizonyultak, hiszen 1365-ben Arlesben 
burgund királlyá koronázták. Ez volt Károly hatodik és egyben utolsó koronázása. 
A ceremónia szimbolikus elemeként az uralkodó megerősítette a birodalom befo-
lyását Burgundia felett, ezzel felelevenítve azt a régi hagyományt, amely Barbarossa 
Frigyes 1178-as koronázása óta már szinte teljesen feledésbe merült.25 A koronázási 
ceremónia után Károly hűbéresei társaságában ellátogatott az agaunei Szent Móric 
apátságba, hogy felkeresse patrónusának, Szent Zsigmondnak a sírját.26 Az agaunei 
apátság Szent Móric és Szent Zsigmond kultuszának is a központja volt, ám Szent 
Móric kultuszának népszerűsége, valamint a hozzátapadó birodalmi ideológia27 
beárnyékolta Szent Zsigmond kultuszát. Szent Móric árnyékában Szent Zsigmond 
sosem válhatott olyan nemzeti patrónussá, mint Szent István, Szent László, Szent 
Vencel, Szent Ludmilla, vagy Szent Dénes, emiatt tisztelete csupán helyi keretek 
között folyt. Károly azzal a nem titkolt szándékkal látogatott el a Szent Móric apát-
ságba, hogy onnan ereklyéket vigyen magával Prágába. Az uralkodó látogatásról a 
mintegy fél évszázaddal később készült Chronique de Savoie (1417 k.) arról számol 
be, hogy az apát vonakodva mutatta meg az uralkodónak azt a kápolnát, amelybe 
a burgund szent király testét temették, hiszen ismerte a királyok ereklyegyűjtő 
szokásait, azonban Károllyal mégis kivételt tett. A narráció szerint a király egy 

24 Folz, Robert: „Zur Frage der heiligen Könige”. Deutsches Archiv 14, 1953. 338.; Wyss, von 
Georg: König Karl’s IV. Besuch in Einsiedeln. In: Anzeiger für schweizerische Geschichte 7. 
1876. 222.

25 Klaniczay: Az uralkodók szentsége a középkorban, 273.; Ferdinand Siebt: Karl IV. Ein Kaiser 
in Europa, 1346-1378. Münich, 1994. 350-359.

26 „[…] venit in Aganum causa devocionis visitandi limina sanctorum martirum Th ebeorum 
[…]” Cronica ecclesie Pragensis. FRB. IV. 533.

27 Kovács László: A Szent István-i lándzsa. In: Szerk. Bende Lívia – Lőrinczy Gábor (szerk.): 
Koronák, koronázási jelvények. Ópusztaszer, 2001. 99-136. Gerics József – Ladányi Erzsébet: 
A szentszék és a magyar állam a 11. században. In: Zombori István (szerk.): Magyarország 
és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Budapest, 1996. 9-20; Szovák Kornél: Pápai-Magyar 
kapcsolatok a 12. században. In: Zombori István (szerk.): Magyarország és a Szentszék 
kapcsolatának ezer éve. Budapest, 1996. 21-46.; Gerics József – Ladányi Erzsébet: „Sem ingyen, 
sem ellenszolgáltatásért”: az invesztitúra és kánoni választás fogalmának történetéhez. In: 
Turul. 72, 1999. 84-86.
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csoda folytán talált rá a Szent Zsigmond kápolnában egy kőfal mögött a burgund 
szent király maradványaira, melyeket összeszedett és magával vitt Prágába. Az 
apátság egy feljegyzése szerint Károly nem csupán Szent Zsigmond ereklyéit vitte 
magával, hanem még számos más ereklyét is, melyek közt megtalálhatóak voltak 
Szent Móric és a thébai légió mártírjainak maradványai is. Ezenfelül még azt is 
megemlíti, hogy az apát csak azzal a feltétellel engedélyezte az uralkodónak, hogy 
elvigye Szent Zsigmond csontjait, ha azokat Prágában „felemeli”.28

Szent Zsigmond teste 1365. szeptember végén hatalmas ünnepségek közepette 
érkezett meg a Cseh Királyság fővárosába. Az ereklyék megérkezésekor Szent 
Zsigmond kápolnája már feltételezhetően elkészült a prágai székesegyházban, 
azonban ennek felszentelését minden bizonnyal a szent testének megérkezéséhez 
igazították.29 Károly uralkodása alatt számos ereklyét hozott Prágába, ám egyetlen 
egy relikvia sem produkált annyi csodát, mint a burgund szent király ereklyéi. 
Szent Zsigmond első prágai csodáit a szent miraculumai szerint néhány nappal a 
szent relikviáinak megérkezése után, 1365. szeptember 27-én Szent Vencel napján 
rögzítették:

„[…] Nemrégiben, Szent Vencel ünnepén, a mondott hónap -án, miközben a 
reggeli zsolozsmát végeztek Prága templomában, hatalmas fény ragyogott fel és 
ereszkedett alá, amely csodás és nagyszerű módon világította meg szinte egész 
Csehországot és más, szomszédos tartományokat, ahogyan azt megbízható tanú-
ságtételekből tudjuk. De leginkább Prága templomát világította meg, olyannyira, 
hogy a jelenlévők felismerhették, hogy a fény ennek a szentnek az érdemei miatt 
ereszkedett alá, és hogy jövőbeni események misztikus előrejelzőjének és prófé-
tájának tekinthető, valamint felfedi az említett Szent Zsigmond érdemeit. […]”

28 ”Miracula sancti Sigismondi martyris, per ipsum in sanctam Pragensem ecclesiam manifeste 
demonstrate.” In: Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquorum saeculo XVI 
qui asservantur in Bibliotheca Nationali Parisensi. ed. Bollandists. Vol. III. Brussels, 1893. 
62-69.

29 Cronica ecclesie Pragensis. In: FRB. IV. 534. 
30 „[…] Nuper siquidem in die festi sancti Wenczeslai, XXVIII dicti mensis, dum matutia in ipsa 

Pragensi ecclesia agerentur offi  cia, lux magna de caelo resplenduit et descendit, quae quasi 
totam terram Boemiae et non nullas alias provincias ei vicinas, sicuti suffi  cienti testimonio 
sumus edocti, et signanter Pragensem ecclesiam, illuminavit more mirabili atque magno 
ut hii qui ibi tunc aderant aperte cognoscerent eam lucem descendisse per merita hujus 
sancti, et ut cognoscerentur mystica futurorum praenuntia ac praesaga nec non relevatrix 
meritorum sancti Sigismondi praefati. […]” Miracula sancti Sigismondi martyris, per ipsum 
in sanctam Pragensem ecclesiam manifeste demonstrata. BHL 7720. Catalogus condicum 
hagiographicorum latinorum antiquorum saeculo XVI. qui asservantur in Bibliotheca 
Nationali Parisiensi. Vol. 4. Brussels, 1889. 463.
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Jan Očko z Vlašim érsek maga is hozzájárult az új szent reprezentációjához, ezért 
a félévente megrendezett egyházkerületi zsinaton arra utasította a Cseh Királyság 
plébánosait, hogy szószékről hirdessék ki Szent Zsigmond translatioját, és csodáit.31 
A translatio szövegét Szent Zsigmond csodagyűjteménye is megőrizte, mely igen 
gondos teológiai konstrukciónak tekinthető, hiszen a burgund szent király testének 
megérkezését, és helyét Csehország védőszentjei között, úgy prezentálja, mintha 
maga Szent Vencel választotta volna maga mellé kísérőül a burgund szent királyt:

„[…] Ó, micsoda tiszteletreméltó, drága és leírhatatlan ajándék, a gyengeség teljes 
megsegítője, Szent Zsigmond teste! Ki kételkedne abban, hogy a legszentebb pat-
rónusunk, Vencel - aki még életében szent lakot készített magának - most, Isten 
színe előtt megszerezte magának Szent Zsigmondot kísérőül. Ó, micsoda szent és 
hűséges szövetség ez, amelyet semmiféle versengés nem törhetett meg, és amely 
egységében ellensúlyozza az emberek testi és lelki hiányosságait. Ó, Prága boldog 
és szent egyháza, aki kiérdemelted, hogy oly sokat mondhassál magadénak annyi 
szent drága kincseiből. Örvendj te is, boldog Csehország, hogy megpróbáltatásaid 
után még több közbenjáród van Istennél. […]”

A szent ereklyéi ezután további csodákat produkáltak. Szent Vencel napján tör-
tént fénycsoda után három nappal később egy törött lábú asszony és egy bénult 
hölgy járult Szent Zsigmond sírjához, hogy gyógyulást nyerjenek, a szent pedig 
ismét közbenjárt, és meggyógyította a hozzá fohászkodókat. Nem kevesebb, mint 
három hét leforgása alatt összesen 35 csodát jegyeztek fel a szent sírjánál, és Prága 
közelében, amelyeket kizárólag a burgund szent király érdemeinek tulajdonítottak. 
A csodák középpontjában általában Szent Zsigmond ereklyetartója állt. Kifejezetten 
érdekes adalék, hogy míg Agauneban a magas láz csillapítása érdekében fohász-
kodtak a szenthez, Prágában csupán egy feljegyzés számol be a szent e különös 
erejéről, mely szerint Szent Zsigmond egy alkalommal a magas lázban szenvedő 
Jan Očko z Vlašim érsek gyógyulását segítette elő. A burgund szent király prágai 
miraculumai általában olyan történetekről számolnak be, mint; a sánta, a béna, 
és a vak meggyógyítása, ördögűzésben való segítségnyújtás, istenítélet, aminek 

31 C. Mengel: Remembering Bohemia’s Forgetten Patron Saint. In: Th e Bohemian Reformation 
and Religious Pratice, vol. 6. ed. Zdenek V. David and David R. Holeton. Prague, 2007. 26

32 „[…] O venerandum, pretiosum et ineff abile donum, omne infi rmitatis auxilium sancti 
Sigismondo corpus. Quis dubilet sanctissimum patronum nostrum Wenczeslaum apud Deum 
sanctum Sigismondum sibi obtinuisse in socium, qui adhuc positus in humanis sanctum sibi 
impetravit et vicum. O sancta et fi delis societas, quae nullo potuit violari certamine, quaeqie 
adunata corpibus pro delictis popolorum staret et mente. O felix et sancta Pragensis ecclesia, 
quae tantum tot sanctorum pretiosis meruisti possidere thesarius. Gaude et ti felix Boemia, 
quae habes affl  icta multiplicatos pro te intercessores ad Dominum. […]” Miracula sancti 
Sigismondi martyris. 463.
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hatására Szent Zsigmond egy kivégzésre váró férfi  szabadságáért járt közbe, a 
kabócák kiirtása, illetve egy halott csecsemő feltámasztása.33 

A források tanúsága szerint Szent Zsigmond ereklyéinek nem volt szükségük 
pápai búcsúkra, hiszen a zarándokokat elsősorban a szent király csodái vonzották 
Prágába. A Miracula sancti Sigismondi martyris leírásait tekintve megállapítható, 
hogy Szent Zsigmond kultusza a korabeli cseh társadalom egésze számára elérhető 
volt. A csodaleírások szerint a szent király prágai ereklyéit olyanok keresték fel, 
mint: nemes (dominus), katona (milites), szolga (famulus), pék (pannifex), kőműves 
(murator), kovács (faber), szabó (sutores) plébános (presbyter plebanus). A társadalmi 
rétegek mellett a csodaleírások további utalásokat tartalmaznak egyes fohászkodók 
származási helyéről is, így például: Katalin Čáslavból, Nicholaus Kutna Horából, 
Lothar Řevniceből, Stanek Mníšekből, Nocholaus Framus Česká Lípaból, Nicholaus 
Prágából kereste fel a szent király oltárát.34 Kifejezetten érdekes adalékul szolgál 
a zarándokok származásához a székesegyház inventáriumának egy bejegyzése, 
amely szerint Mazóvia fejedelme, akit nem nevez meg, és egy magyar nemes, akinek 
kiléte ugyancsak ismeretlen, látogatása során egy Szent Zsigmondot ábrázoló képet 
adományozott a kápolnának.35 Ezen forrásokból arra következtethetünk, hogy a 
burgund szent király ereklyéit nem csupán cseh zarándokok, hanem nagyrészt 
külföldi fejedelmek, és nemesek is egyaránt látogatták.

Miután a szent még ugyanezen év októberében is számos csodát árasztott, ezért 
Jan Očko z Vlašim érsek az októberi zsinaton Szent Zsigmond ünnepét május 2-ra 
hirdette ki, és ünnepét felvette a Prágai érsekség ünnepei közé.36 A burgund szent 
király kultusza idővel annyira népszerű lett, hogy az isteni közbenjárás legfőbb 
tárgyává és forrásává vált. Az alattvalók gyakran látogatták kápolnáját, hogy esküt 
tegyenek vagy, hogy megtapasztalják csodáit. Ennek következtében 1366-ban a 
prágai zsinaton a „csodák nagy sokasága miatt” Szent Zsigmondot Csehország 
patrónusává léptették elő.37 

1368-ban a királyi család is tovább gazdagította a csodák számát. Luxemburgi 
Zsigmond magyar király születéskor Károly úgy kívánta enyhíteni a gyermekével 
vajúdó Erzsébet királyné szülési fájdalmait, hogy a palotába vitette Szent Zsigmond 
fejereklyéjét, amelyet a királyné fejére helyeztetett. A szent ismételt közben járása 

33 C. Mengel: Remembering Bohemia’s Forgetten Patron Saint, 21.
34 Catalogus Codicum Hagiographicorum Latinorum Antiquiorum Saeculo Xvi Qui Asservantur In 

Bibliotheca Nationali Parisiensi, Volume IV… Bollandist, Bibliothéque nationale. Départment 
des maniscripts. 1889. 463-469.

35 Polc, Jaroslav: Zapomenutý český patron, In: Se znamením kříže, Řím 1967. 130.; Jaroslav 
Polc: Svatý Zikmund, in: Bohemia sancta, Praha 1989, 191 – 193.

36 Liber ordinarius – National Library of the Czech Republic, Prague. NK. Cod. IV. D9.
37 „[…] Quia cum per miraculorum magnitudinem sit factus patronus Bohemiae. […]” ASS 

Mai (1680) 89B.
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miatt, Károly tisztelete jeléül a gyermekét Szent Zsigmond után Zsigmondra keresz-
teltette.38 Három évvel később, 1371-ben maga Károly köszönhette csodás gyógy-
ulását a szent király közbejárásának. A történet szerint Károly éppen Karlsteinben 
tartózkodott, amikor erőt vett rajta a gyengeség. Az orvosok szerint semmi remény 
nem volt a király felépülésére, ezért Erzsébet királyné félve, hogy férjét elragadja 
a halál azonnal Prágába sietett a Szent Vitus székesegyházba, hogy fogadalmat 
tegyen Szent Zsigmond hermájánál, és könyörögjön a szent közbenjárásért, hogy 
férje újra felépüljön. Miután Erzsébet ajándékaival bőségesen elhalmozta a szent 
király oltárát Karlsteinbe visszatérve Szent Zsigmond érdemeinek köszönhetően 
a királyt újra egészségesen találta.39

Károly uralkodása alatt nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy különös kapcsolatát 
a dinasztikus szentjeivel műalkotásokon is megjelenítse. 1370 és 1371 között az 
uralkodó elkészíttette az Utolsó ítélet című mozaik képet a Szent Vitus székes-
egyház déli kapuja fölé.40 A mozaikképen Károly a Cseh Királyság védőszentjeit: 
Szent Adalbertet, Szent Prokopot, Szent Ludmillát, Szent Vencelt, Szent Zsigmon-
dot, és Szent Vitust ábrázoltatta, ahogy a trónoló Krisztus alatt imádkoznak.41 
A zarándokok így Prágában nemcsak a grandiózus székesegyházat és a dinasztia 
ereklyéit csodálhatták meg, hanem a művészetben és az építészetben testet öltött 
birodalmat is.42 Ugyanebben az évben készült el Jan Očko z Vlašim votív képe is, 
amelyen a donátor az alsó sorban maga mellett; Szent Adalbertet, Szent Prokopot, 
Szent Vitust, és Szent Ludmillát ábrázoltatta. Fölöttük pedig a gyermekével trónoló 

38 ASS Mai (1680) 89F-90A.
39 „[…] Eodem tempore dominus imperator, dum esset in castro suo Carlstein, incidit in 

maximam infi rmitatem, ita ut medici de eius convalescencia omnio desperarent. Videns 
autem dimona imperatrix, sua coniunx, ipsum constitutum in mortis articulo et nullum sibi 
prodesse solamen medicorum, fi denti corde confugit ad auxilium beati martiris Sigismundi. 
Votum vovit transire pedes de Karlstein Pragam ad sepulchrum sancti Sigismundi et off ere ibi 
pro salute domini sui octo scutellas, puri auri, aliter XXIII marcas auri et V lot. continentes 
in valore sedecim centena et quinquaginta fl orenos auri puri, pro capite sancti Zigismundi. 
Quo expleto viti et oblato auro pro fi endo capite santi Zigismundi, per graciam Dei et sancti 
Zigismundi merita restitutus est dominus imperator pristine sanitati. […]” FRB. IV. 543-544.

40 Alexander Belohlavek: Die böhmischen Krönungsinsignein. In: Zeitschrift  für Kunstgeshichte, 
53. Bd. H2. 1992. 214.

41 Francesca Pique  ́- Dusan Stulik: Conservation of the Last Judgment Mosaic, St. Vitus Cathedral, 
Prague. Getty Publications, 2004. 28.

42 Crossley, Paul: Th e Politics of Presentation: Th e Architecture of Charles IV of Bohemia. In: 
Courts and Religions in Medieval Europe, ed. Sarah Rees Jones, Richard Marks. York, 2000. 
99-172.
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Szűz Máriát, aki mellett balról Szent Zsigmond prezentálja Károlyt, jobbról pedig 
Szent Vencel a majdani trónörököst, IV. Vencelt.43 

Károly halála után Szent Zsigmond csehországi kultusza lassan halványulni kez-
dett, majd szinte teljesen feledésbe merült. A 15. század elején már alig találunk 
néhány említést Szent Zsigmond tiszteletéről. A szent király kultuszának sorsát 
feltételezhetően a század elején kibontakozó huszita felkelés pecsételte meg, ugyanis 
a cseh eretnekek John Wycliff e, és Husz János tanai alapján alapvetően elutasították 
az ereklyék tiszteletét, és a hozzájuk kapcsolódó liturgikus hagyományokat.44 A 
felkelésnek számos ereklye és műalkotás is áldozatul esett, ezért Zsigmond a prágai 
Szent Vitus székesegyház ereklyéit ideiglenesen Karlsteinbe szállította. Noha Szent 
Zsigmond csehországi kultusza jóformán örökre eltűnt, - emlékei csupán a főúri 
névadási gyakorlatban maradt csak meg - Luxemburgi Zsigmond Magyarországon 
kísérelte meg elterjeszteni a burgundi szent király kultuszát. 

„ACCEDENS AD PRAELIBATI FOELICISSIAME 
MEMORIAE AUGUSTI SUI GENITORI DEVOTIONEM”

Zsigmond 1387-es magyar királlyá koronázástól kezdve éppen olyan advena 
szerepben találta magát, mint egykoron nagyapja, Luxemburgi János cseh király. 
Újonnan jött idegen dinasztiából származó királyként hatalma megszilárdítása 
érdekében neki is nagyban támaszkodnia kellett a helyi dinasztikus szentek tra-
dícióira. Noha uralkodásának kezdetétől nagy fi gyelmet fordított a magyar szent 
királyok kultuszának ápolására – különösképpen eszményképének Szent László 
kultuszának reprezentációjára45 – a századforduló után kibontakozó hatalmi har-
cok46 szinte teljesen megakadályozták abban, hogy presztízsének növelése érdekében 
saját dinasztikus szentjeinek kultuszát reprezentálhassa. 1408-ban Zsigmond és a 
bárók kiegyezésével, valamint ennek szimbolikus jelképeként a Sárkányos társaság 

43 „[…] Item post hec die XV mensis eiusdem consecravit capellam novam in magna turri 
in castro suo Rudnicz in honore beate Marie Virginis et sanctorum patronorum ecclesie 
Pragensis: Viti, Wenceslai, Adalberti atque Zigismundi. […]”Monumenta Historica Boemiae, 
tom IV. 1779. 53.; Klaniczay: Az uralkodók szentsége a középkorban, 265.; Prague: Th e Crown 
of Bohemia, 1347-1437, 93.

44 Palacky, Frantisek: A huszitizmus története. Fejezetek a cseh nemzet történetéből. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1984. 16-18.; Jeanne E. Grant: For the Common Good. Th e Boheian 
Land Law and the Beginning of the Hussite Revolution. Brill, Leiden, 2015.

45 Fedeles Tamás: „Ad visitandumque sepulchrum sanctissimi regis Ladislai”. Várad kegyhelye a 
késő középkorban. In: Bagi Dániel - Fedeles Tamás – Kiss Gergely (szerk.): „Köztes-Európa” 
vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Pécs, 2012. 163-182. 

46 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Gondolat Kiadó, 1984. 22-75. 
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alapításával47 a király hatalma valamelyest megszilárdult, s ennek következtében 
hozzáláthatott patrónusának, Szent Zsigmond kultuszának terjesztéséhez.

1408-ban Zsigmond nagyszabású építkezésekbe kezdett Budán.48 Ezen építkezések 
keretében Zsigmond 1410-ben a budai vár Friss palotájának szomszédságában egy új 
társaskáptalan építésébe kezdett. Egy 1410. augusztus 3-án keltezett oklevél szerint 
Zsigmond Ozorai Pipo temesi ispánt küldte XXIII. János pápához, akinél előadta, 
hogy a király Budán Szűz Mária tiszteletére egy prépostból, és néhány kanonokból 
álló társaskáptalan alapításhoz látott, erre a célra pedig sok ezer forintot költött.49 
A templomnak kezdetben egy titulusa volt, ám a források idővel csak Szent Zsig-
mond prépostságként említik.50 A társaskáptalan alapításában Zsigmond minden 
bizonnyal atyja példáját követte, aki már 1357-ben társaskáptalanná szervezte 
karlsteini várának Mária-kápolnáját, 1349. november 16-án pedig a nürnbergi 
városi tanács számára kiadott rendeletében engedélyezte a zsidó negyed házainak 
lerombolását, hogy piacteret hozzanak létre. Emellett elrendelte, hogy a helyi zsi-
nagóga helyére, Mária tiszteletére templomot építsenek.51 A Frauenkapelle építése 

47 Baranyai Béla: Zsigmond király ú.n. Sárkány-rendje. Adalék a magyar trónöröklési kérdés 
történetéhez. Századok, 1926. 59-60.; Az eredeti oklevél: Magyar Országos Levéltár, 
Diplomatikai Levéltár. 1408. XII. 12. DL - DF 65 843 (A továbbiakban MOL)

48 Végh András: Adatok a budai kisebb Szűz Mária, más néven a Szent Zsigmond templom 
alapításának történetéhez. Budapest Régiségei. 33. szám. 1999. 25. 

49 „[...] quod, prout idem Pipo nobis exposuit, […] in honorem et sub vocabolo beate virgins 
Marie decrevisti collegiatam ecclesiam pro uno presbito et certis cannonicis.. in civitate Bude 
erigere et suffi  cienter dotare et iam tandem fundari feceris et exponi multa millia fl orenorum 
et ad consummationem et prosecutionem intendere salutarem.[…]” Augustin Th einer: Vetera 
monumenta historica Hungariam sacram illustrantia maximam partem nondum edita ex 
tabulariis Vaticanis deprompta collecta ac serie shronologica disposita. 1859, 187.; Mályusz 
Elemér: Zsigmondkori Oklevéltár II. Akadémia Kiadó, 1958. 7807. sz.

50 Székely György: A Budai Szent Zsigmond Templom kutatástörténetéhez. In: Budapest régiségei. 
33. szám. 1999. 15-17.; Kumorovitz L. Bernát: A budai várkápolna és a Szent Zsigmond-
prépostság történetéhez. In: Tanulmányok Budapest múltjából. 15. szám. 1963. 113-114.

51 „[…]Wir Karl von Gots gnaden Romischer kung ze allen zelten merer des Reichs und kung ze 
Beheim variehen und tun kunt off enlich an diesem brief allen den, di in sehent oder horent 
lesen, dass wir angesehen haben solchen gebrechen der gemeinlich ist untz her gewesen in 
der Stadt ze Nürnberg, bei namen dar an, dass in der selben stat kein grosser platz nicht en 
ist, dar an di leut gemeinlich an gedienge kaufen und vorkaufen mugen, und andirr Iren nutz 
schaff en. Dar umb wann wir bedacht haben, dass es uns, dem Reich, der Stat un den Burgeren 
da selbst nutz und gut ist, haben wir den ratleuten un der bürgeren da selbst ze Nuremberg 
irlaubet und erlauben auch mit diesem brief dass si alle di Judenhauser zu Nuremberg, di 
gelegen sint zwischen Frantzen des Hallers und Fritzzen des Beheims heuser, und dar zu di 
Juden schul und di vier Judenheuser, dl czu mittelst zwischen den zwein Strassen und gegen 
Ulriches des Stromayrs haus gelegen sint, brechen mugen und sullen darauz zwene pletzze 
machen, dy ewiclichen also bleiben und zu der Stat gemeintlich gehören, und also, dass 
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1352-ben kezdődött meg, és feltételezhetően 1355-re már készen is állt, ugyanis 
Károly a császárrá koronázásáról visszatérve ekkor rendezte el kápolna testületét. 
Az alapítólevél tanúsága szerint Károly Nürnberg császári városban, császársága 
dicsőségére, az Istenszülő Mária és Jézus Krisztus tiszteletére, valamint maga és 
felmenői lelki üdvére új kápolnát épített és alapított, amelybe egy vikáriust és két 
szerpapot rendelt, akik a prágai székesegyház Szűz-Mária kápolnájának voltak 
alárendelve. Károly egyúttal kijelölte a testület feladatköreit is, pontosan meg-
szabta, hogy mely zsolozsmákat kell énekelniük Szűz Mária tiszteletére. 1358-ban, 
amikor a templombelső művészi kiképzése is elkészült második oltárát Johannes 
de Marignola bisignanói címzetes püspök szentelte fel Szent Vencel ereklyéivel, 
Szent Vencel, Szent Vince, Szent Vitus, Szent Mária Magdolna, Szent Borbála, 
Szent Katalin, Szent Margit, Szent Ilona, valamint a 10 000 mártír, és 11 000 szűz 
tiszteletére.52 Ettől pillanattól kezdve a templomnak kettős titulusa lett: Szűz 
Mária és Szent Vencel. Károly ezt követően Szent Péter, Szent Pál, Szent Jakab, és 
Szent Miklós ereklyéivel is elhalmozta a templomot, a társaskáptalan harmadik 
oltárát pedig az apostolok tiszteletére szenteltette fel. Stephan Schuler, a templom 
néhai gondnokának egy 1442-es feljegyzése szerint Károly számos más ereklyét 
is a templomnak adományozott: egy darabot a szentkeresztből, két tüskét Jézus 
töviskoszorújából, egy darabot Mária övéből, Mária fátylából, követ a Golgotáról, 
annak a jászolnak – valójában bölcsőnek – egy darabját melyben Krisztus feküdt, 
annak a szivacsnak egy darabját, mellyel Jézusnak vizet adtak a kereszten, Szent 
Péter egy fogát, Szent Antal, Szent Márton, Szent István, Szent Lőrinc, Szent Vince, 
Szent Katalin, Szent Ilona és más szentek ereklyéit.53 Kifejezetten érdekes adalék, 
hogy Károly nürnbergi királyi kápolnája a számos liturgikus funkció mellett az 
udvari reprezentáció igényeit is kiszolgálta. A templom nyugati karzatán elhelyezett 
Michaelischor karzattal nyílt a templomtérbe, ahonnan a császár az istentiszteletet 
követte. Sőt Michaelischorból lehetett kilépni az előcsarnok feletti erkélyre, amely 
kifejezetten a birodalmi koronázási jelvények és ereklyék ünnepi bemutatására 

furbass nymmermer dar auf kein haus sol gemachet werden, auzgenommen duz man aus der 
Judenschul sol machen eine kirchen in sant Marien ere da ez di burger aller peste dunket. 
Und dar umb wann wir wollen gentzlich, dass dise unser erlubung. furgang hab, wollen wir, 
dass alle gab, Verleihung, brief und hantfesten, di wirandern leuten geben und getan habrn 
oder noch ieman anders teten oder geben umb di vorgenant(en) Judenhauser und Judenschul, 
wizzent oder unwizzent, weder craft  noch mact haben sullen, und wiederrufen.[...]” Regesta 
Imperii. VIII. Regesten Karls IV. 1346-1378. 1192 sz. – MGH. Legum sectio IV. Constitutiones 
et acta publica imperatorum et regum. Tom IX. Weimar, 1977. 616, 481. 

52 Machilek, Franz: Privatfrömigkeit und Staatsfrömigkeit. In: Seibt, Ferdinand (Szerk): Kaiser 
Karl IV Staatsman und Mäzen. München, 1978. 99-100.

53 Machilek: Privatfrömigkeit und Staatsfrömigkeit,100.
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készült.54 Ha megfi gyeljük a Zsigmond által építtetett Szent Zsigmond-prépostság, 
és a IV. Károly német-római császár által alapított nürnbergi Szűz Mária és Szent 
Vencel-templom alapításának történetét, komoly párhuzamokat találunk. Először 
is mindkét templom testülete káptalant alkot, másodszor pedig, mindkét egyház 
udvari rangjukból kifolyólag exemt. Titulusukat tekintve mindkettőnél észre-
vehető, hogy idővel Szűz Mária titulusa kibővül az alapítójuk névadószentjének 
titulusával, így Szűz Mária és Szent Vencel kápolna esetében Károlyéval (született: 
Vencel), a Szűz Mária és Szent Zsigmond társaskáptalan pedig Zsigmond névadó-
szentjének, és patrónusának titulusával, Szent Zsigmonddal. Habár forrásaink 
nincsenek a budai Szent Zsigmond prépostság oltárszenteléseiről, feltételezhető, 
hogy a társaskáptalan második oltárát 1423 körül szentelhették fel a burgundi 
szent király ereklyéivel, amikor Zsigmond Karlsteinből Váradra menekítette a 
burgund szent király ereklyéit. 

Noha korántsem korabeli forrás, ellenben érdekes történetet mesél el a társaskáptalan 
alapításáról Tinódi Lantos Sebestyén, aki 1552-ben Zsigmond királyról írt énekes 
históriájában a népi hagyományokat alapul véve, arról számolt be, hogy Tar Lőrincz 
pokoljárásának55 alkalmával (1411) egy tüzes kádban látta Zsigmondot, ahogy 
Mária királyné lányával forgolódott. Tinódi által lefestett kép szerint a lovag nem 
késlekedett ezt közölni a királyával, aki ennek hatására elzálogosított tizenhárom 
várost (1412), hogy azok árából templomot építhessen Szent Zsigmondnak, ezáltal 
pedig „az ő ágyát pokolból kiiktassa, és hogy mennyországba igazgathassa”.56 Habár 
kétségtelen, hogy az énekes história tartalmaz néhány valós elemet, mint például 
a szepesi városok elzálogosítását, az viszont igen valószerűtlen, hogy Zsigmond 
így próbálta volna megváltani a lelki üdvösségét. Tinódi Lantos Sebestyén művé-
ben megjelenő viszolygás a burgund szent király kultuszától feltehetően a király 
pénzügyi politikája, valamint a kultusz eddigi ismeretlensége miatt jelenik meg. A 
cseh előzményekhez hasonlóan Szent Zsigmond tisztelete korábban szinte teljesen 
ismeretlen volt Magyarországon. 1391-ig mindössze egyetlen oltára ismeretes a 
körmöcbányai Szent Katalin templomban,57 azonban legendája a 15. század elején 
már megjelenik a magyar szentekkel kibővített Legenda Aurea kéziratai között, 
majd a század végén a magyar szentek hivatalos listájában, a Legendae Sanctorum 

54 Bräutigam, Günther: Die Nürnberger Frauenkirche. Idee und Herkunft  ihrer Architektur. In: 
Festschrift  für Peter Metz. Berlin, 1965, 170-197.

55 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I. Neumann Kht, Budapest. 2004. Máj. 1.; Kropf Lajos: 
Pászthói Rátholdi Lőrinc zarándoklása 1411. In: Századok 30, 1896. 716-730.

56 Tar Lőrinc pokoljárása. Középkori magyar víziók, szerk. V. Kovács Sándor. Budapest, 1985. 
251-252; Tinódi Lantos Sebestyén énekei. Régi magyar költők tára. 3. Bp. 1881.358.

57 Mező András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Magyar Egyháztörténeti 
Enciklopédia Munkaközössége, Budapest, 2003. 496.
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Regni Hungariae gyűjteményben is, mely minden bizonnyal már a Szent Zsigmond-
kápolna működésével mutat némi párhuzamot.58 

A Szent Zsigmond prépostság építése feltételezhetően 1417-ben már befejeződött, 
azonban művészi kiképzése csak 1422 és 1423 körül készülhetett el. A templom 
személyzetéről meglehetősen kevés információnk van. Első kanonokjával Szirmai 
Péterrel egy 1417. június 27-én Konstanzban keltezett oklevélben találkozhatunk 
először, mely szerint Zsigmond Szirmai György szolgálataiért neki, és a felsorolt 
Szirmaiaknak köztük Péternek, aki a királyi kápolna custosa címert adományozott.59 
A kápolnaispáni tisztséget Alcsebi Miklós töltötte be, aki egyúttal váci püspök is 
volt.60 Zsigmond történetírója Eberhard Windecke beszámolt arról, hogy miután 
Salgai Miklóst a királyi tanács főbenjáró ítélettel (capitali sententia) sújtotta és 
örökös hűtlenség gyalázatával (sub perpetuo infi delitatis labe) száműzetésbe küld-
ték, Zsigmond valamennyi várát és birtokát lefoglalta,61 ezek javadalmait a Szent 
Zsigmond prépostágnak adományozta.62 Habár Salgai Miklós vagyonát csakugyan 
elkobozta Zsigmond, Engel Pál szerint ez a vagyon valójában sosem került a 
prépostsághoz. Ettől független a társaskáptalan minden bizonnyal kellően el volt 
látva javakkal, hiszen a királyi kápolna megszűnéséig ennek stallumai szolgáltak 
a káplánok javadalmazására.

1423-ban Zsigmond apja karlsteini várából, a huszita veszedelem miatt Visegrád-
ra menekítette Német-Római Birodalom szent kincseit, majd ugyanebben az évben 
a karácsony előtti napon ünnepélyesen a budai Szent Zsigmond prépostságba szál-
líttatta tovább az ereklyéket.63 Joseph Aschbach kutatásai szerint a Szent Zsigmond 
prépostságba átszállíttatott relikviák a következők voltak: 1. Nagy Károly kardja, 
2. Szent Mór kardja, 3. a birodalmi korona, 4. egy barna, egy fekete, és egy fehér 
dalmatika. 5. hosszú stóla egyszerű sasokkal és gyöngyökkel kirakva, 6. pluviálé, 
császári karing, 7. Nagy Károly két öve, 8. két ezüst jogar, 9. három országalma, 
10. a Szent Lándzsa, 11. Nagy Károly kucsmája, hét fekete sassal, 12. Nagy Károly 
aranysarkantyúi, 13. Nagy Károly drágakövekkel kirakott kesztyűi, 14. két pár ci-
pője arannyal és gyöngyökkel hímezve, 15. birodalmi klenódiumok, vagy ereklyék: 
a szent jászolból származó szilánk drágakövekkel díszített aranytartóban, három 

58 MGH SS Rer. Mer. II. 331-332.  
59 „[…] Petrus fi lius Petri de Scirma custos capelle nostre […]” 1417. VI. 27. MOL DL-DF 67 416
60 Lukcsics Pál: A XV. századi pápák oklevelei. I. Budapest, 1931. 29, 33, 36. sz.; C. Tóth Norbert: 

A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387-1437. Budapest, 2013. 26. 
61 Engel Pál: Salgai Miklós. In: Levéltári közlemények. 63. 1992. 15-26. 
62 Eberhard Windecke emlékiratai Zsigmond királyról és koráról. Ford. Skorka Renáta. História 

könyvtár. Elbeszélő források. Budapest, 2008. 201. sz. 
63 Wilhelm Altmann: Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigismunds. Berlin 

1893, 179.
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szem Szent Péter, Pál, és János láncaiból aranyozott ezüstládában, Szent Anna 
karcsontja, evangélista Szent János kabátjának egy darabja, Keresztelő Szent János 
foga, a szentkeresztről származó szilánk drágakövekkel és gyöngyökkel kirakott 
aranyozott ezüstkeresztben.64 Pontos információink nincsenek arról, hogy a Szent 
Zsigmond prépostság meddig őrizte az ereklyéket, de gyanítható, hogy Zsigmond 
még a következő évben azonnal továbbszállította a relikviákat, hogy „azok min-
denidőkre visszavonhatatlanul és elvitathatatlanul Nürnbergben őriztessenek.”65

Zsigmond Buda mellett Váradon is megkísérelte elterjeszteni Szent Zsigmond 
kultuszát. 1424-ben szintén a cseh husziták fenyegetései miatt az uralkodó kime-
nekítette Prágából Szent Zsigmond ereklyéit és Karlsteinben helyezte biztonságba, 
majd onnét Váradra szállítatta őket.66 A forrásokból ismeretes, hogy ez alkalommal 
a király oltárt is alapított Szent Zsigmond tiszteletére,67 valamint ismét megerősítette 
korábbi óhaját, hogy halála esetén Szent László sírja mellett jelöli meg nyughelyét. 
Ezek alapján kézenfekvő lenne azt gondolni, hogy Zsigmondnak ezzel az volt a 
célja, hogy Szent László és Szent Zsigmond kultuszának tiszteletét összekapcsolja 
leendő nyughelyén, azonban ezt semmilyen írásos emlék nem támasztja alá. 1711-
ben Pray György Szent László váradi ereklyéiről megjegyezte, ha „előkerülnének, 
nagyon kell vigyázni, nehogy összekeveredjenek Szent Zsigmond Váradra hozott 
ereklyéivel, melyekről Arnpekhius is beszél.”68 Pray feltételezte, hogy a burgund 
szent király ereklyéi Váradon maradtak, azonban inkább valószínűbb, hogy a 
források azért hallgatnak róluk, mert ezeket később visszaszállították Prágába, és 
onnét pedig Lengyelországba kerültek, ahol III. Zsigmond lengyel király bazilikát 
építtetett a tiszteletükre.69

64 Aschbach Joseph: Die Geschichte Kaiser Siegmonds. IV. Hamburg, 1838-1841. 441. sz.
65 Frank Matthias Kammel: Zsigmond Császár és Nürnberg. In: Sigismundus Rex Et Imperator 

– Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában. Budapest: Szépművészeti Múzeum, 
2006. március 18 – július 18. 480.

66 „[…] Postea anno Christi 1424 Sigismundus Romanus rex et Hungariae fi lius 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.

67 Hipotetikus feltételezés, hogy mivel a források több ereklyéről adnak számot úgy elképzelhető 
az is, hogy Szent Zsigmond ereklyéinek egy része került csak Váradra, és Zsigmond ezeknek 
szentelt oltárt. Az ereklyéknek egy másik része feltételezhetően a budai Szűz Mária és Szent 
Zsigmond társaskáptalanba került, amelyekkel a templom második oltárát szentelhették fel. 
Ezáltal magyarázható lenne a társaskáptalan címének kibővülése Szent Zsigmond titulusával.

68 „[…] Si aliquando has, propitio Deo, repenn contingeret, diligenter esset cavendum, ne cum 
reliquus S. Sigismundi regis et martyris confundantur; de quibus Arnpekhius in Chron. 
Bajoar. Lib. IV cap. 7.[…]” Georgius Pray: Epistolae exegeticae. Pestíni 1784. 116.

69 Napjainkban itt található Szent Zsigmond fejereklyéje. Putanicz, Joannes: Vita Sancti 
Sigismundi. Tyrnaviae, 1711. 35, 66, 73–74, 79–80
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2005-ben Tóth Péter kutatásai alapján egy harmadik helyszínre is rávilágított, 
ahol Zsigmond megkísérelte elterjeszteni patrónusa tiszteletét. Az általa publikált 
1414. június 30-án keltezett agaune-i oklevél beszámolója szerint Zsigmond, boldog 
emlékű atyja példáját követve azért kereste fel a Szent Móric apátságot, hogy onnét 
ereklyéket vigyen magával Magyarországra.70 Az oklevél narrációja továbbá arról 
is beszámol, hogy Zsigmond látogatása alkalmával egy csoda is történt a Szent 
Móric apátság falain belül. Volt ugyanis egy ereklyetartó, amelyet még Zsigmond 
dicsőemlékű fenséges apja csináltatott (capsella argentea, quam fabricari et fi eri 
fecit inclytae memoriae dominus dominus Carolus Augustus), azonban a szerzetesek 
valami oknál fogva nem tudták felnyitni. Miután Zsigmond a közelébe lépett, az 
ereklyetartó csodálatos módon megnyílt, amelyben Szent Zsigmond karjának egy 
apró darabja egy kisebb csonttal, valamint a burgund szent király egyik fi ának 
koponyaereklyéje rejtőzött. A feljegyzés szerint Zsigmond ezen ereklyéket Ma-
gyarországra szállította, hiszen elmondása szerint korábban a váci egyházmegye 
területén fekvő Maros és Verőce városok között, egy dunai sziget mellett található 
elhagyatott síkságon kolostort alapított Szent Zsigmond tiszteletére71, amelyet a 
pálosokra kíván majd bízni, hogy Krisztus katonái felügyelete alatt az istenfélelem 
még buzgóbb legyen (ut in dicto loco devotio ardentior per Christi incolas habeatur). 
Fontos azonban megjegyezni, hogy 1414 és 1418 között egyetlen forrás sem említi, 
hogy Zsigmond kolostort alapított volna a Maros és Verőce közt fekvő területeken, 
ellenben ismeretes egy 1433. július 21-én keltezett levél, amelyben Zsigmond azt 
kérvényezte IV. Jenő pápától, hogy Szent Zsigmond tiszteletére templomot alapít-
hasson a váci egyházmegye területén, a kolostort pedig oly bőséges adományokkal 
látná el, amelyből a szomszédos Torony monostor testvéreinek is jutna.72 Romhányi 
Beatrix kutatásai szerint Zsigmond a kolostort a toronyaljai pálosok fíliájává tette, 
ellenben a király által adományozott birtokokon osztozniuk kellett. Zsigmond 
halála után a pálosok minden bizonnyal feladták a kolostorukat. 1452-ben pedig 
V. Miklós pápa a karmelitáknak akarta átadni az épületeket, sőt még a kolostor 

70 Tóth Péter: „Szent Zsigmondnak azt felnevezteté” Zsigmond és a magyarországi dinasztikus 
kultusz. In: Századok. 139. szám. 2005. 367-383.

71 „[…]quandam capellam per dictum regem inclytum constructam sub vocabulo Sancti 
Sigismondi in Regno Ungariae, cis fl umen Danubii, prope quandam insulam insulatos vocatam 
in quodam ibidem existente loco deserto [...] pertinenti ad dioecesim Vbachiensem, et inter 
villám regálém Marus et villám dicti Vbachiensis Episcopi Voarentza vocatam existente [...]” 
Copiae Henrici de Macognino de Petra canonici Agaunenis, f. 37r.

72 
76 

„[...] pro licentia fundandi quoddam monasterium coenobiale fratribus heremitis S. Pauli 
primi heremitae in loco et terra ecclesiae Vaciensis, ubi ecclesia S. Sigismundi sit constructa 
[...] Praedictum monasterium bene dotatum erit, ut etiam ex hoc fratribus alterius monasterii 
eidem loco propinqui Toron nominati satis possit subveniri. […]” Lukcsics Pál: XV századi 
pápák oklevelei II. Bp. 1938. 262.; 263. sz.
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elöljáróját is kijelölte Tamás szerzetes személyében, ők azonban nem költöztek be.73 
Laszlovszky József a kolostor kutatástörténetéhez 2014-ben a konstanzi zsinat 600. 
évfordulója alkalmából megrendezett konferencián hozzátette, hogy a verőcei Szent 
Zsigmond kolostort feltehetően azért építtette az uralkodó, mert betegsége miatt 
sok időt töltött a kisoroszihoz közeli fürdőknél. A források pedig azért hallgatnak a 
kolostorról, mert Zsigmond nem a Maros–Verőce között elterülő síkságra, hanem 
a kisoroszi mellett található dunai szigetcsúcsra építtette, amit nem sokkal később 
egy dunai ár elpusztított.74

Szent Zsigmond magyarországi tiszteletével kapcsolatban szembetűnő, hogy 
kultusza nem érintette meg a társadalom alacsonyabb rétegeit, mindvégig udvari 
keretek között maradt így nem véletlen, hogy a burgund szent király kultuszának 
továbbélését is itt fi gyelhetjük meg a leginkább. Az uralkodó halála után a Szent 
Zsigmond kultusza jelentősen halványulni kezdett, majd idővel feledésbe merült. 
Emléke csupán a főúri réteg névadási gyakorlatában fi gyelhető meg,75 ugyanis 
1437 után jelentős mértékben jelennek meg a „Zsigmond” keresztnevű személyek, 
ami minden bizonnyal az uralkodó reprezentációjának hatását mutatja. A 16. 
században a burgund szent király kultusza egy rövid időre ismét népszerűvé vált 
Erdélyben, Csehországban és Lengyelországban. Erdélyben éppen Báthory Zsig-
mond fejedelemsége alatt értesülünk arról, hogy Szent Zsigmond ünnepnapján (okt. 
17.)76 kevéssel hajnal előtt egy fénylő fáklyához hasonló jelenség tűnt fel az égen, 
és amint ezt a jelet őfelsége meglátta, azonnal magához hívatta a pápai nunciust, 
hogy megmutassa neki.77 Báthory Zsigmond olyannyira tisztelte névadó szentjét 

73 F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest: 
Pytheas Kiadó, 2000. 106.

74 Laszlovszky József: A Konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából megrendezett konferencián 
elhangzott előadása. 2014. november. 5-7.

75 Gájaljai Miklós fi a Zsigmond allovászmester (ZsO. III. 2278) Gyömrői László fi a, Zsigmond 
altárnokmester (MOL DF 270 157), Szentgyörgyi Zsigmond (MOL DL 15 085), Frangepán 
Zsigmond (Engel Pál: Magyarországi világi archontológiája 1301-1457. CD, Episcopus Jauriensis), 
Lapispataki Zsigmond, pozsonyi alvárnagy (Óváry-regeszták I. 300. sz.1423.03.19), Homonnai 
Zsigmond az udvar tagja (Lukcsics Pál: A XV. századi pápák oklevelei. II, 262. sz.), Bakolcai 
Zsigmond az udvar tagja Csire Zsigmond szekszárdi apát.

76 A Breviarium strigoniense (1502) II. 305v. Október 17-vel rögzítette Szent Zsigmond 
ünnepnapját. 

77 „[…]In festo Sancti Sigismundi mane ante auroram apparuit quasi fax quadam ardens 
in coelo… Et serenissimus, ubi hoc signum vidit, plurimum exhilaratus est, et statim 
illustrissimum nuntium apostolicum ad idem videndum vocari curavit.[…]” Monumenta 
Antiquae Hungariae IV. (1594– 1600). Romae, 1987. 162–163.
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és patrónusát, hogy ünnepnapjait mindig nagy pompával rendezte meg, végső 
nyughelyét pedig a prágai székesegyház Szent Zsigmond kápolnájában jelölte meg.78

A burgund szent király falképeken való megjelenítése rendkívül fontos szerepet 
játszott Zsigmond uralkodói reprezentációjában. Szent Zsigmond templomi fal-
képei az 1410-es évektől jelennek meg Magyarországon. Az ábrázolások különös 
jellegzetességei, hogy a burgund szent királyt általában Szent László, Szent Imre, 
és Szent István társaságában ábrázolták. Szent Zsigmond profi lját tekintve gya-
korlatilag valamennyi esetben az látható, hogy a burgund szent király arcvoná-
sai Luxemburgi Zsigmond profi ljának vonásait követik. Ugyanez a hasonlóság 
Zsigmond eszményképének, Szent László ábrázolástípusairól is elmondható. A 
burgund szent király attribútumait tekintve szembetűnő, hogy szóló ábrázolásban 
Szent Zsigmondot abroncskoronával, jogarral és az országalmával ábrázolták, 
mint Szent Lászlót. Az első olyan műalkotás, amelyen Zsigmondot Szent Zsig-
mond ikonográfi ája szerint ábrázolták egy 1390 körül készült cseh tollrajz, mely a 
Két királyszent címet viseli. A tollrajz készítőjéről semmilyen információnk nem 
maradt fenn, azonban annyit biztosan tudunk, hogy az alkotó Zsigmondot, és 
IV. Vencel cseh királyt kívánta megörökíteni. A két uralkodó felismerhetőségét a 
műalkotás készítője a fi gurák alá írt „S. Sigismundus” illetve „S. Wenczeslawus” 
névalakokkal kívánta biztosítani.79 A két szent király attribútumait megvizsgálva 
észrevehető, hogy a kép közvetlen mintáját minden bizonnyal a három magyar 
szent király ábrázolásmódja ihlette. A műalkotáson Vencel király hercegi koronát 
visel, kezében lándzsa és pajzs látható. Mellette Zsigmond szintén koronát visel, 
kezében pedig alabárdot tart, mely szokatlannak tűnik, de egyértelműen Szent 
László ikonográfi áját tükrözi vissza. A két fi gura alatt a talapzat láthatóan meg-
szakad, így feltételezhető, hogy valaha egy harmadik alak is a rajz részét alkotta, 
aki vélhetőleg Szent Imre herceg lehetett, ő azonban nyilvánvalóan nem illett bele 
a kép koncepciójába, ezért alkotója eltávolíthatta a képről. Kéry Bertalan szerint az 
idős király szentek IV. Károly fi ainak arcvonásait viselik,80 ám ennek az elméletnek 
némileg ellentmond az, hogy a tollrajz készítésének idejében Zsigmond még csak 
húsz éves volt. Tehát valószínű, hogy a kép Szent Zsigmond – Szent László alakját 
az alkotó erősen stilizálta annak érdekében, hogy a rokon vonásokat mutasson 
fel IV. Károly fi aival. Amennyiben elfogadható az az álláspont miszerint a tollrajz 
ténylegesen 1390 körül készült, abban az esetben ez az első olyan ábrázolás, ame-
lyen Szent László és Szent Zsigmond ikonográfi ája összekapcsolódott Zsigmond 

78 Kruppa Tamás: A Báthoryak szentkultusza és a pietas Bathoriana. Magyar könyvszemle. 126. 
évf. 3. sz. 2010. 348-349. 

79 Benesch, Otto: Österreichische Handzeichnungen des XV. und XVI. Jahrhunderts. Freiburg i. 
Br. 1936. 30.

80 Kéry Bertalan: Kaiser Sigismund Ikonographie. Wien, 1972. 42-43.
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uralkodói reprezentációjában. Azonfelül a műalkotás arra enged következtetni, 
hogy a király közel két évtizeddel korábban a budai Szent Zsigmond prépostság 
alapítása (1410) előtt megkezdte saját dinasztikus szentje kultuszának ápolását és 
reprezentációját.81

 
1417-ben Zsigmond egy Szent Zsigmondot és Szent Lászlót ábrázoló freskóképet 
készítetett a konstanzi Ágoston-rendi remeték templomának hálából, amiért 
a konstanzi zsinat ideje alatt szállást nyújtottak számára. A freskókat Caspar 
Sünder, Johan Ledeshoser, és Heinrich Grübel készítették el, akik a munkájukért 
1300 forintot kaptak a királyi kincstárból. Napjainkra Szent László alakja szinte 
már teljesen elkopott a festményről, azonban Szent Zsigmond tökéletes állapotban 
maradt fenn. A kép különlegessége, hogy a burgund szent király alakjába Zsigmond 
profi lját ismerhetjük fel.82 

Az 1420 évek végén készülhetett az Erdélyben található almakeréki Szent Vér ká-
polna három magyar szent királyt és egy püspökszentet szentet ábrázoló falképe 
is, amelynek donátora minden bizonnyal Apafi  Miklós udvari lovag83 volt. Noha 
a kép kapcsán három magyar szent királyról, és egy püspökszentről beszélünk 
valójában a képen nem négy, hanem öt alak látható (jobbról balra): Szent Imre 
herceg, burgund Szent Zsigmond, Szent István, Szent László, és Szent Gellért 
püspök a maguk sajátos attribútumaikkal. A kép különös érdekessége, hogy Szent 
Imre alakjában a már megszokott donátort ismerhetjük fel, Szent Zsigmond és 
Szent László alakjában pedig Zsigmondot. Szent István és Szent Gellért alakján 
ugyancsak jól kivehető, hogy a freskó készítője e fi gurákat Szent László és Szent 
Zsigmond profi ljához igazította, így a kép összességében azt a benyomást kelti, 
mintha mind a négy alak Zsigmondot ábrázolná. 
 

81 „[...] quod, prout idem Pipo nobis exposuit, [...] in honorem et sub vocabolo beate virgins Marie 
decrevisti collegiatam ecclesiam pro uno presbito et certis cannonicis.. [...] in civitate Bude 
erigere et suffi  cienter dotare et iam tandem fundari feceris et exponi multa millia fl orenorum et 
ad consummationem et prosecutionem intendere salutarem. [...]” ZsO. 7807.; Székely György: 
A budai Szent Zsigmond templom kutatástörténetéhez. Budapest régiségei. 33. sz. 1999. 15-17.; 
Kumorovitz L. Bernát: A budai várkápolna és a Szent Zsigmond-prépostság történetéhez. In: 
Tanulmányok Budapest múltjából. 15. szám. 1963. 113-114.; Végh András: Adatok a budai 
kisebb Szűz Mária, más néven a Szent Zsigmond templom alapításának történetéhez. Budapest 
Régiségei. 33. szám. 1999. 25.; Kubinyi András: A budavári Szent Zsigmond káptalan a késő 
középkorban. Budapest Régiségei. 33. szám. 1999. 19-23.

82 Altgraf zu Salm: Die Wandgemälde der Augusenkirche in Konstanz. Studien zur Kunst des 
Oberrheins, Festschrift  für Werner Noack. Konstanz-Freiburg, 1958. 5.

83 MOL DL 13 612; ZsO II. 7289
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A Gömör megyei csetneki templom három magyar szent királyt ábrázoló freskói 
1420 körül készültek. A források alapján ismert, hogy a képeket Csetneki László 
esztergomi kanonok rendelt meg a királyi kápolna ispánjának megbízásából.84 A 
három magyar szent király alakja templom főhajóhoz kapcsolódó keleti félköríves 
bélletében lett megfestve, ám alattuk egy negyedik királyszent is helyet kapott 
szintén Zsigmond alakjában, aki nem más, mint az uralkodó patrónusa, Szent 
Zsigmond. A kép különös érdekessége, hogy szinte tökéletes másolata annak a 
falképnek, amelyet 1417-ben Zsigmond Caspar Sünderrel, Johan Ledeshoserrel, és 
Heinrich Grübelel készítetett Konstanzban. Mindkét képen szembetűnő a profi l 
tökéletes egyezése mellett az uralkodó öltözetének aprólékos, még színeiben is 
tökéletesen megegyező megjelenése. A hasonlóság miatt felmerül a kérdés, hogy a 
csetneki Szent Zsigmond falkép felett található Szent László ábrázolás, amelynek 
ikonográfi ája némileg eltér a korban megszokott ábrázolásmódtól azonosítható-e 
konstanzi Augustenkirchéből Szent Zsigmond mellől hiányzó Szent László falkép 
másolatának? Tekintettel Szent László szokatlan attribútumaira, melyeket az alatta 
található Szent Zsigmond alakja birtokol, elképzelhető, hogy a konstanzi Ágos-
ton-rendi templomban a magyar szent királyt lándzsával, és pajzzsal ábrázoltatta 
Zsigmond. 

Zsigmond halála után további Szent Zsigmond ábrázolások készültek a király 
rejtett profi ljával. Ezek közt meg kell említeni Pierro della Francesca: Sigismondo 
Pandolfo Malatesta Szent Zsigmond előtt című 1451-ben készült falképét, amelyen 
Zsigmond királyt kucsmával a fején, Szent Zsigmond alakjában ábrázoltatta a 
donátor. A szent király előtt térdelő Sigismondo Pandolfo Malatesta ezzel a képpel 
kívánta kifejezni hódolatát Zsigmond iránt, aki - mint 1347-ben a szintén magyar 
király Nagy Lajos, Galetto Malatestát - 1433-ban Rómából visszatérve, elismerte 
őt Rimini urának majd lovaggá ütötte, és ezzel együtt elindította a pápát szolgáló 
condottiere-pályafutását.85 

Összegezve a tanulmányban vizsgált kérdéseket elmondható, hogy Szent Zsigmond 
kultusza IV. Károly német-római császár uralkodói reprezentációja, és politikai 
törekvései által lépett ki a thébai légió mártírjainak árnyékából. Csehországban 
korábban szinte teljesen ismeretlen volt a burgund szent király kultusza, oltára csu-
pán két városban volt, ám ezek Szent Zsigmond mellett más titulusokat is viseltek. 
A burgund szent király kultuszának terjedését alapvetően négy tényező segítette 
elő: a király reprezentációja, a számos csoda, amelyet a szent ereklyéi árasztottak, a 

84 C. Tóth Nobert: A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387-1437 (Subsidia 
ad historiam medii aevi Hungarie inquirendam 4.) Budapest, 2013. 39. 

85 Lavin Aronberg: Pierro della Francesco’s Fresco of Sigismondo Pandolfo Malatesta before St. 
Sigismund. In: Th e Art Bulletin, 56, 1974. 354-356.
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prágai klérus támogatása, és az, hogy a kultusz a korabeli cseh társadalom minden 
rétege számára elérhető volt. E négy tényező segítségével válthatott Szent Zsig-
mond Csehország patrónusává. A század forduló után a huszita eretnekség miatt 
a kultusz újra halványulni kezdett, majd lassacskán feledésbe merült. 1410-ben 
Luxemburgi Zsigmond komoly erőfeszítéseket tett, hogy a burgund szent király 
kultuszát Magyarországon is elterjessze. Budán a Friss palota szomszédságában 
egy új társaskáptalant építtetett a Frauenkapelle mintájára, majd rövid ideig Vá-
radon őriztette patrónusa relikviáit, ahol tiszteletére oltárt is alapított. Apjához 
hasonlóan maga is felkereste a Szent Móric apátságot, ahonnan ereklyéket hozott 
magával az általa Maros – Verőce között elterülő szigeten emelt Szent Zsigmond 
kolostorba, amelyet későbbiekben a pálosokra bízott. Zsigmond halála után a 
kultusz elhalványult. Ennek oka minden bizonnyal az lehetett, hogy a király nem 
az alattvalók számára reprezentálta saját patrónusának tiszteletét, hanem a főurak 
számára. Így magyarázható az, hogy Szent Zsigmond kultuszának emlékei csupán 
a főúri réteg névadási gyakorlatában maradt meg. 
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