
Szent László király alakja a művészetekben 

 

I. László király alakja körül a hagyományvilág tele van néprajzi érdekességekkel. A faliképek 

Szent László legendáit, a különböző kalandokat, csatajeleneteket, lovasüldözéseket ábrázolják. 

A kakaslomnici Szent László legenda egyike a legismertebb freskó-ciklusoknak. A freskó a 

XIII. század végén épült Alexandriai Szent Katalinnak szentelt római katolikus templom mai 

sekrestyéjében látható.  

 

Nagyon sok templomban van jelen alakja oltárképen: pl: A Hizsnyói főoltáron. Számtalan 

templomi ábrázolás is készült róla: pl: veleméri templom faliképe. Templomi ábrázolásainak 

gyakoriságával egyértelmű, hogy Szent László volt a középkor legnépszerűbb szentje. Szobor-

ábrázolásában kiemelkedő alkotások sorában az első talán a Kolozsvári-testvérek nagyváradi 

királyszobrai. A váradi székesegyház bejáratánál 1370 körül felállított szoborcsoportról, (Szent 

István, Szent Imre, Szent László) gyakran megemlékeztek a középkori források. Evlia Cselebi 

XVII. századi török utazó azt írja „e szobrok olyan szépek, hogy mindegyik ragyogott az 

aranytól.” Valószínűleg Cselebi volt az utolsó, aki még láthatta az alkotásokat, mivel a város 

elfoglalása után (1660) Belgrádba szállították őket, és egyes híradások szerint ágyút öntöttek 

belőlük. Napjainkban két szobor őrzi emlékét Nagyváradon, az egyik a székesegyház bejárata 

előtt áll, a másik a Herma mellszobor, amit a székesegyházban őriznek.  
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Mindkét alkotás Schlauh Lőrinc akkori váradi bíboros megrendelésére készült. A teljes alakos 

szobrot Tóth István budapesti szobrász a mellszobrot Link Fülöp ötvösművész készítette.  
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Az alkalmazott művészetekben is gyakran 

találkozunk Szent László ábrázolásaival. A 

legnagyobb becsben tartott ilyen emlék a László 

fejereklyéjét őrző herma, amely az 1192-es elevatió 

alkalmából készült. Az eredeti ereklyetartó egy 

1406-os tűzvészben megrongálódott, az ereklyének 

azonban nem esett baja. Zsigmond király egy 1406-

ban kiadott oklevele is megemlékezik a váradi 

székesegyházban keletkezett tűzről, amelyben az 

eredeti tartó elolvadt, ám az ereklyék sértetlenek 

maradtak. Azt, hogy a tűzvészben az ereklye 

sértetlen maradt, szintén a Szent László legendárium 

egyik csodája. A mai ereklyetartó is Zsigmond 

királysága alatt készült. A szent király ereklyéjének 

tisztelete az 1762-es földrengés után terjedt el. A hívek ugyanis Győr város megmentésének 

érdekében Szent Lászlóhoz imádkoztak. A várost nem is érte súlyossabb kár. Zichy Ferenc 

püspök rendeletére ettöl kezdve minden évben körmenetben hordozzák körül az ereklyét. A 

herma hazánk harmadik kiemelt nemzeti ereklyéje, és Európa egyik legszebb hermája a győri 

Szent László király herma. 

A XIV-XVI. században vert pézérmék 

egyik oldalán is mindig a szent király 

bárdos alakja volt látható. 

  

 

 

 

A könyvillusztrációk közül kiemelkedik a Magyar Anjou Legendárium, melyben Szent László 

legendálya 24 képpel, jelenettel szerepel. Ezek a képek az egyházi vita csodáit, történeti 

hagyományait mutatja be, de van köztük olyan legenda is, amely csak e képről ismert. (László 

ördögöt űz) 
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Molnár Zsombor (11.a) 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

Zalaegerszeg 


