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SZENT LÁSZLÓ ESZTERGOMI EREKJÉJE
Szent László nemcsak termetével vált ki kortársai közül, hanem em

beri nagysága és történelmi jelentősége korunkig sem halványult el. Szerit
László volt a magyar középkor férfiideálja, akinek a nemzet növekvő

tisztelettel őrizte mind az emlékét, mind a földi maradványait. Negyed
fél századon át keresték föl zarándokok Nagyváradot, hogy sírjánál
Imádkozzanak és hódoljanak a díszes ezüst szoborba rejtett fej-ereklye
előtt. A XVI. század viharaiban azonban a sír elpusztult, a fej-ereklye
pedig sok viszontagság után Győrbe került. Azóta ez a legismertebb
Szent László-ereklye, annál is inkább, mert az ereklyetartó szobor a
középkori magyar ötvösművészet egyik remeke. Ismertebbek még Szent
László nagyváradi és zágrábi ereklyéi. A nagyváradi csak egy része a
Győrbe került fej-ereklyének és ezt is csak 1775-ben adták vissza a
győriek Nagyváradnak. A zágrábi székesegyház még a középkorban sze
rezte meg alapítójának eroklyéjét, amelyet régi művű, kar-alakú, ezüst
tartóban őriz.

Kevesen tudnak azonban arról, hogy az esztergomi bazilika kincs
tára is őriz Szent László-ereklyéket. Az egyik a fej-ereklye kicsiny szi
Iánkja, amely ugyancsak Győrből került ide Simor János prímás aján
dékaként. A másik, a nevezetesebb, az egyik lábcsont (femur) felső része,
amely már közel négyszáz év óta az "esztergomi egyház" féltett kíncse
- előbb .a nagyszombati száműzetésben, közel másfél évszázad óta pedig
Esztergomban. az ősi székhelyen. Nevezetes ez az ereklye azért is, mert
a hozzá tartozó feljegyzés az egyedüli forrás, amely tudósítást őrzött

meg számunkra a nagyváradi sír pusztulásáról. Az elsárgult és többszö
rösen összehajtott pergamen-csík külső részén "S. Ladislai Regis" fel
irat látszik, a belső oldalon pedig - a rövidítések feloldásával - a kö
vetkező latin szöveget olvashatjuk:

Anno Domini 1565. die 22 .Junii, Sepulchrum Sancti Regis iLadislai, Vara
dini, permittente ac tiubente Joanne Sigismunde Joannis Regis [ilio, eiiractun»
est, ossaque eius ibi in venta, post multa ludibria, disiectasunt. 'Quo tempore,
casu quodam in templum veniens, Venerabilis Benedictus Zegedy Canonicus
Sancti Stephani íde promontorio Varadiensi, hanc partem reliquiarum eiusdem
Domini Regis, occulte sustulit, eamque Magnifico Domino Comiti Andreae ;de
Bathor donavit. Idemque Dominus Comes anno 1566. 2 die Junii ecclesiae
Strigoniensi dedit, conservandam ad lhonorem et gloriam nominis pdivini, cujus
praeclarum organum dum viveret, Sanctus Ladislaus ,extitit.

Domine Jesu Christe vindica Juiuriam sancto tuo illatam.

Magyar fordítása:
Az Úrnak 1565. esztendejében, június 22-én, János Zsigmondnak, János

király fiának iengedélyével,sőt parancsára feltörték Szent iLászló királynak
váradi sirját és az ott talált csontokat sok Itiszteletlenség közben iszétszórták.
Történt, hogy tisztelendő Szegedi Benedek, a várad-hegyfoki Szent István pré
postság kanonokja, éppen ekkor Iment a templomba és la király úr ,csontjainak
ezt a darabját tito/,ban elvitte, és lazt ,nagyságos Báthori András comes úrnak
ajándékozta. A comes úr 1565. június 2-án az esztergomi egyháznak~adta 'azt,
hogy megőrizzék az Isten nevének tiszteletére és dicsőségére, akinek !Szent
László, mig élt, kiváló eszköze ,volt.

Úr Jézus Krisztus, büntesd meg la te szented ellen elköv'ttett sérelmet.
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A szőveg alatt nincs keltezés, sem aláírás, sem pecsét. De a hártya
anyaga és formája - mintha egy oklevélnek levágott széle lenne -, az
írás, módja, a betűk hajlása, a csupán feljegyzésszerű. minden ünnepé
lyességet nélkülöző szöveg, a büntetést kívánó fohászkodás egyaránt
bizonyítják, hogy ez az irat abban az időszakban készült, amelynek ese
ményeiről, tudósít. Ehhez az írásos bizonyítékhoz járul a kincstárt őrző

káptalannak évszázadokon át folytonos és írásba is foglalt hagyománya,
amely az ereklye és az irat eredeti voltát és az utóbbinak tartalmi hite
lességet tanúsítja.

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha a történelemhez fordulunk
megerősítésért.

Tudjuk, hogy Szent László testét a nagyváradi székesegyház szen
télye alá temették. az 1192. évi szenttéavatás után pedig a templom
hajójában. díszes oltárra helyezett márvá-nykoporsóban helyezték él.
A fejet már ekkor elkülönítették és az ezüst hermába az egyik torony
alatti sekrestyében őrizték. A sír és a fej-ereklye felett sok veszély vo
nult át: tatárjárás; menekítés, tűzvész, beomlás, török ostrom, de mégis
sértetlenül érték meg a XVI. század közepét.

Ekkor már az ország középső harmadában a török volt az. úr 
Csanád és Bécs, Kalocsa és Esztergom székesegyházaiban már Mohamed
követői imádkoztak, de Várad még magyar volt. Igaz, hol az egyiké,
hol a másiké a két vetélkedő király közül, A keménykezű Zabardy Mátyás
püspöksége idején Ferdinánd király országához tartozott Várad, de a
püspöknek 1556-ban bekövetkezett halála alkalmul szolzált arra, hogy
az Izabella királynéhoz átpártolt Varkocs Tamás a korábbi bihari fő

ispán és az egri Varkocs-bástya építője, ostrom alá vegye a várost. A
káptalan az ostrom elől kincseinek jelentősebb részét Báthori András
és Míklós ecsedi várában helyezte biztonságba. 1557 június 13-án Várad
megnyitotta kapuit Varkocs Tamás előtt. A Zabardy utódjául Ferdinánd
király által kinevezett Forgách Ferenc már nem foglalhatta el püspöki
székét; ő és utódai több mint száz esztendőn keresztül csak a eimét vi
selték a váradi püspökségnek. A székesegyházi káptalan tagjai szétszé
ledtek; egv részük az egri. a pozsonyi és a Nagyszombatba menekült
esztergomi káptalanban talált menedéket. Varkocs lefoglalta az eltVházi
[ószázokat, a templomok nagy részét leromboltatta. de a székesezvházat
egyelőre még megkímélte. Pusztulás lett a sorsa a II. István király által
alapított egykori premontrei prépostság monostorának is, amelvakkor
már az V. László király által Szent István első vértanú tiszteletére ala
pított társaskáotalan székhelye volt. Ennek az otthonától megfosztott
káptalannak kanonokjai vették át a székesegyházi káptalan szereoét:
ők látták el a székesegyházban a templomi szolgálatot és - az ő káp
talanuk is hiteles heJv lévén - ők folytatták oa székesegyházi káptalan
hiteleshelyi működését,

Ezután a katolikusok napról-napra szűkebb térre szorultak Vára
don, különösen mióta Izabella királyné halála után (1559) az ifiú János
Zsigmond ismételten vallást változtatott. Az 1552. évi tordai orszázzvű

lés még a vallásszabadságot iktatta törvénybe, az 1566 márciusi. ugyan
csak tordai gyűlés pedig a leg-közelebbi virágvasárnapig (ánrilis 7.) enze
dett határidőt a váradi káptalannak a "megtérésre". "Ha pedig - rnondja
a határozat - az Istennek igéjét nem akarják venni, személyekben mar
hájokkal egyetemben valahová akarnak menni, szabadon elbocsátás
sanak". A kanonokok azonban hűek maradtak katolíkus hitükhöz. Ánri
lis 2-án még kiadta a káptalan az utolsó, általunk ismert oklevelét,
melyben Szegedi Benedek, Babolcsai György, Esztergomi Bonaventura,
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~rsekapáthy Kristóf és Vásárhelyi Mátyás kanonokok névszerint meg
vannak említve. Aprilis 7-én azután, miközben a virágvasárnapi kör
menetet tartották, a várőrség katonái széfverték őket, ellentétben a leg
utóbbi tordai határozattal is, mely Jegalább személyük és ingó vagyonuk
sértetlenségét biztosította. Az oklevélben emlitett kanonokok közül Vá
sárhelyi Mátyás még ugyanez év végén az esztergomi káptalan kano
nokja lett, Babolcsai Györgyöt pedig a pozsonyi káptalan fogadta be.
A többi három kanonoknak további sorsát nem ismerjük.

Ebbe a történelmi háttérbe kell beleállítanunk az 1565 június 22-én
történteket, amelyről egyedül az esztergomi ereklye pergamenjének sző

vegéből van tudomásunk.
Hogy Szegedi Benedek, az ereklye megmentője azidőben a várad

hegyfoki káptalan tagja volt, azt az 1565 április 2-i oklevélen kívül a
káptalannak számos korábbi öklevele is tanúsítja. Származásáról, éle
téről semmi közelebbit nem tudunk. Érdemes azonban megemlíteni, hogy
a XVI. század első felében a Szegedi-családnak rajta kívül még öt tagja
szerepol a váradi egyház papjai között. Hogy pedig a június 22-i rombo
lás csak folytatása volt több megelőző, hasonló támadásnak, annak jel
lemző bizonyítéka az az eset, amelyet Gromo András János, János Zsig
mond olasz testőrségének parancsnoka ír le a Medici Cosimonak aján
lott emlékiratában: " ... Van ott egy dómtemplom, ahonnan néhány
hugenotta ki akarta dobálni a szép képeket és oltárokat, éppen az én
ottlétem idején, 1565 június elején. midőn Schwendi császári vezér ellen
vonu1tam. A fejedelem felfegyverkezve a lován ült,amikor eljutott
hozzá a panasz, hogy ilyen gyalázat készül az Isten ellen, és hogy cső

dületés verekedés keletkezett. Ű maga szórta szét az elvetemült töme
get, amely össze akarta rombolni ezt a templomot ..." Valószínű azon
ban, hogy a tömeg előbb-utóbb - a mi forrásunk szerint június 22-én
-- végrehajtotta szándékát, és feldúlta Szent László sírját is.

Az esztergomi pergamen. mint olvashattuk, az eseményelbeszélésén
túl azt is megemlíti, hogy mindez János Zsigmond engedélyével, sőt pa
rancsára történt. Lehet, hogy ez csak a kortárs feltevése. de az sem le
hetetlen, hogy alapja van ennek az állításának Ismerve János Zsigmond
ingatag, könnyen befolyásolható [ellemét, nem tarthatjuk kizártnak.
Lehetséges, hogy amit személyes jelenlétében eltűrni restelt, azt meg
engedte. vagv talán akarta is akkor, amikor már távol volt Váradtól.
János Zsigmond uzvanis [únius közepéri már tovább vonult Váradról
és 22-én éppen Erdődöt ostromolta.

Báthory András, akinek Szegedi Benedek az ereklyét adta, a B~

thory család ecsédi ágából származott. A keresztségben a Bonaventura
nevet kapta. katonái azonban oohos'lzúlották" ezt az idegen hangzású
nevet és ezért Andrásnak nevezték el. Altalában ezen a néven ismerték.
Unokaöccse volt Báthory István nádornak, Werbőczy István ellenlába
sártak. Már IL Lajos uralkodása alatt szatmári főispánná, sőt Nándor
fehérvár parancsnokává is kinevezte őt a király, de ezt a tisztét nem
Ioclalhatta el. A kettős királyválasztás után mindvéglg Ferdinánd ki
rálv híve volt és sorra viselte a tárnokmester, erdélyi vajda, legutóbb
pedig országbíró tisztséget, emellett ismételten fökapitánya volt Ferdi
nánd és Miksa király magyar csapatainak,

1565 tavaszán Miksa - az ú; király - Sohwendi Lázár kassai fő

kapitányt a Báthory András alá rendelt magyar csanatokkal János Zsig
m0I1d ellen küldötte. A hadiárat során elfoclalták Tokait. Szereneset és
Szatmárt, de közben annyira fokozódott a két vezér közti idegenkedés,
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hogy Szatmár elfoglalása után Báthory otthagyta Schwendit. Csapatával
együtt az ecsédi várba ment Miklósi öccséhez. onnan pedig nyugat felé,
Galgóezra vonult.

Természetesnek tűnik, hogy Szegedi Benedek az általa megmentett
ereklyét az ecsédi várba juttatta, oda, ahol már addig is őrizték Várad
legféltettebb kincseit. Még pedig abban az időben történt ez, amikor
Báthory András is ott tartózkodott és onnan nemsokára a Nyitra- és
Pozsony-megvei részekre távozott, Oda, ahol Oláh Miklós prímás és az
esztergomi káptalan új otthona volt és ahol a váradi székesegyházi káp
talannak több tagja kapott már akkor menedéket: Belezi Bálint, Ilosvai

. István, Derecskei Török János, Garay Pál, Garay Márton és Mindszenti
András. Ez éppen elégséges ok és alkalom volt arra, hogy Báthory a
Váradról legutóbb Écsedre került ereklyét magával vigye és az eszter
gomi egyház őrzésére bízza. Miért csak a következő év június 2-án tör
tént meg az ereklye átadása, azt nem tudjuk, de az ~kkori zivataros
időkben száz és egy oka lehetett ennek.

Mikor Báthory András Szerit László ereklvéjét az esztergomi egyház
őrizetébe adta, Szulejmán szultán már indulóban volt magyarországi
hadjáratára, melynek során Szigetvár falai előtt halálát lelte. Közeled
tének híréve Míksa király is táborba szállt. Aug-usztus közepéri érkezett
Győr alá és a tábor magyar csapatainak élére Báthory Andrást állította.
Báthory becsülettel ellátta a rábízott tisztséget és bizonyára nem rajta,
hanem a tétovázó királyon múlt, hogy nem siethetett a körülzárt Sziget
vár segítségére. A további tétlen várakozásban már reszt sem vett, mert
súlyos betegség támadta meg. Mikor Zrínyi Míklós levágott fejét, ame
lyet a budai basa Komáromba küldött, a komáromi vár őrség-e kegye
letesen a győri táborba kísérte, Báthory már elhagyta a tábort. Dévény
várába vitette magát, amelyet nagybátyja, a nádor kapott Ferdinánd
királytól szolgálatai jutalmául. Itt halt meg Báthory András 1566 októ
ber 4-én. Testét a máriavölgvi pálosok templomában temették el. Sír
kövén még ma is olvasható, hogy Míksa királynak országbírája és So
mogy, Szatmár és Szabolcs vármegyék főíspánja volt.

Az esztergomi egyházhoz került ereklyét már említi a kincstárnak
az a keltezetlen. leltára, amelvnek korát a XVI. század végére, vagy a
XVII. század elejére teszik. Ez a leltár két ezüst karról tesz említést,
melyek kőzül az egvikben Alamizsnás Szetit János, másikban Szent László
erek,lyéjétemlítiebben a rövid, a tartalomra való utalást mellőző fel
jezyzésben: Brachia arqentea No.: 2. (két ezüst kar). Az 1659. évi leltár
ból már arról értesülünk, hogy Szent Lászlóereklvéje Szent Imre és
Szent István első vértanú ereklyéiével együtt kristályból metszett, ara
nyozott ezüst talapzatú monstranciában van.

Hogy az ereklye átadását közvetlenül követő évekből nincsen ilyen
levéltári adat, az nem okozhat nehézséget. mert a korábbi kincstár-lel
tárak csak hiányosan maradtak reánk, de még ezekben is találunk
ilyenféle bejeavzéseket: arcl1la cristallina cum reliquiis (kristálydoboz
ereklyékkel). Valószínű, hogy eleinte Szent László ereklyéje is - több
más ereklyével együtt - ilyen tartóban volt.

Az 1659. évi leltárban említett kristálytartóban őrizték Szent László
ereklyéjét mindaddíg, amíg a XVIII. század közepén át nem helyezték
a Tóth László kanonok által csináltatott ezüst Szent László szoborba,
1793-ban a káptalan ezt a szobrot hét más szeborral együtt a hadikincs
tárnak adta át beolvasztás '-'égett. Ez adhatott indítást Görgey Márton
nak, aki esztergomi kanonok volt 1777-1807 között, élete végén pedig
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kinevezett pécsi püspök, hogy 1804..ben Szent István, Szent Imre és
Szent László ereklyéinek közös tartót készíttessen. Ez a magyar koro
nával díszített tartó ma is megvan. Erősen provinciális jellegű munka
és anyaga is csak ezüstözött réz.

Séitovszky János prímás minden tekintetben méltón akart felké
szülni az új bazilika 1856. évi felszentelésére. A Görgey-féle tartót nem
találta illőnek sem a szentek emlékéhez, sem az új székesegyház fényé
hez. Ezért készíttette el Anders Emil bécsi ötvőssel aranyozott ezüstből

a jelenlegi neogotikus stílusú, monstrancia alakú díszes tartót. 1855 ja
nuár 12-<én a prímás maga zárta be pecsétjével az ereklyéket az új tar
tóba.

Szent László ereklyéinek tiszteletében az esztergomi katolikusok
nem maradtak el' az ereklyéiket őrző többi város - Győr és Nagyvárad,
Buda és Székesfehérvár - katolikusai mögött, A bazilika Nagyboldog
asszony-napi búcsúja alkalmával a hívők tömege tiszteleg a hárma:s
tartóban őrzött ereklyék előtt.

FORRÁSOK: PriJmási levéltár, Scitovszky, CaL 25, No, :f5ti/1855. - Es.ztergomi szé
keskáptalan magánlevéltára, kincstár-leltárak - Bunyitay V., A váradi püspökség tör
ténete - Karácsonyi J.: Váradi káptalan '(Századok, 1921-2121.) és Szt. László király élete
- Archiv des Vereíns fül' síeoenoürgísche Landaskurde, Neue Folge II. - lstvánfl M.:
Hdstortarum de rebus Ung. ltbri - Budai EZlSaiás: Polgá'rl lexicon - Kobláriyl F.: Esz
tergomi kanonokok ~ Nagy I.: Magyarország családjai - LepoLd A.: Adato'k a fő

székesegyházi kincstár történetéhez.

•

REMltNY

Köd, pára leng, partok libegnek,
új láthatár, föld és hegye1e,
fölfrissült lelkem tengeró,'rját
duzzasztják rohanó szelels.

Izzó ködboltozat fölöttem,
párás, viharzó légkörök,
alattam forró folyamokban
sötét embervér hömp'j!yóO

millió és miUió éve ...
A lávatűz lassan fa/wl,
roppant zűrzavar iszonyából
forma és szépség alakul.

Világok arca mosolyog rám
derült jövendők hajnalán.
az öröm első gyönge hangját
csendülni mintha hallanám.

Mint perzselő lehellet fölgyujt
valami boldog sejtelem:
önmaga fölé nő az ember
s békét ragyog az értelem.

Mikes Mar!]it
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