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EMLÉKHELYEK

Szent László emléke
a lengyelországi Biełany kamalduli

templomában
Szent László király egyházi emlékei, patrociniumai, templomi falképei, oltárai, táblaképei, 
szobrai bőséges számban fordulnak elő szerte a Kárpát-medencében. Történelmi határa-
inkon kívül is több emléke ismert. Említsünk meg közülük kettőt, a nápolyi Santa Maria 
dell’ Incoronata templom Szent László-falképsorozatát és a magyar zarándokok által sű-
rűn látogatott máriacelli kegytemplom Szent László-kápolnáját, Szent László ezüstözött 
faszobrával és a szent király mennyezetfestményeivel. 

A Lengyelországban, lengyel édesanyától született és a krakkói királyi udvarban gyer-
mekkorát töltő Szent László lengyelországi tisztelete is évszázadokra nyúlik vissza. II. Ja-
gelló Ulászló, aki nevét a magyar szent tiszteletére kapta, 1412-ben elzarándokolt Szent 
László váradi sírjához, ahonnan egy koponyacsont-ereklyét vitt haza. A Vasa házból szár-
mazó IV. Ulászló birtokában volt a szent karcsont ereklyéje is, amelyet ma a krakkói do-
monkos kolostorban őriznek. Viszonylag ismert a magyar alapítású częstochowai pálos 
kolostor előcsarnokában lévő nagyméretű Szent István- és Szent László-portré, az 1630-as 
évekből.1 A Krakkó közelében lévő ezüst-hegyi kamalduli monostorban található, Szent 
László királyról készült képek azonban már a korlátozott látogathatóság miatt sem válhat-
tak közismertté.

A ravennai Szent Romuald által Campo Maldoliban 1012-ben alapított kamalduli re-
mete közösséget, amely a XVI. század elején a Monte Corona hegyen felépített központi 
remeteségről a montecoronai kongregáció nevet kapta, 1602-ben Mikołaj Wolski (1553–
1630), a lengyel korona nagymarsallja VIII. Kelemen pápa tanácsára hívta meg hazájába. A 
szemlélődő, némaságot fogadó remeték a Krakkótól nyugatra lévő Szent Szaniszló-dom-
bot választották ki monostoruk helyszínéül. A vidék Sebastian Lubomirski főnemes, 
szepesi sztaroszta tulajdonában volt, aki a rendnek adományozta a szükséges területet. 
Wolski hálából egy értékes ezüst étkészlettel ajándékozta meg őt, azóta nevezik a hegyet 
Ezüst-hegynek.

A kamalduli remeteségek központját a templom alkotja, ahol a magányosan, cellaházuk-
ban élő remeték naponta nyolcszor közös zsolozsmára vagy szentmisére gyűlnek össze. A 
templomot kis kertes cellák veszik körül, ahol a remeték folyamatosan elmélkedve, imád-
kozva, böjtölve, leginkább kézművesmunkával töltik idejüket. A remeték cellájukban ét-
keznek és sem egymással, sem látogatókkal nem beszélhetnek. Erre csak az év nagy egyhá-
zi ünnepein van lehetőség. A remeteségeket mindenhol lakott területektől távol alakították 

1 A témáról bővebben Kerny Terézia: Szent László középkori tiszteletének lengyel és litván képzőművészeti 
emlékeiről. Vázlat. In: Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. I–III. Budapest, 
2004. II. kötet 457–478.; Szilárdfy Zoltán: Lengyel–magyar szentek. Genealógia és ikonográfi a. In: Szilárdfy 
Zoltán: Ikonográfi a – kultusztörténet. Képes tanulmányok. Budapest, 2003. 254–261.
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ki, ami segítette küldetésük megvalósítását, az Istenhez való teljes odafordulást. Azokért és 
azok helyett is imádkoznak, akik soha sem fordulnak Istenhez.

A monostor 1604-től itáliai minták nyomán szimmetrikus elrendezéssel épült, amelynek 
központjában áll az 1642-ben elkészült kéttornyú barokk templom. Wolski kora leghíre-
sebb művészeit hívta meg a templom építésére és belső díszítésére. A templom az itáliai 
Andrea Spezza építész tervei szerint épült, a belső stukkók Giovanni Battista Falconi mű-
helyében készültek, a királyi kápolna képei a velencei származású, de 1600 körül Lengyel-
országban letelepedett Tommaso Dolabella munkái. 

Wolski koronamarsallnak – aki a lengyel király követeként sokat utazott – fontos sze-
repe volt abban is, hogy 1628-ban II. Ferdinánd német-római császár és magyar király is 
monostort alapítson a kamalduli remetéknek a Bécs melletti Kahlenberg nyugati oldalán. 
A montecoronai kamalduli kongregáció vezetői ugyanis fontosnak tartották, hogy az Itáli-
ából Lengyelországba vezető hosszú úton legyen egy remeteségük. A Szent József tiszteleté-
re épített monostor fontos szerepet játszott a közép-európai kamalduliak életében, ugyanis 
1724-től perjele a rend német- és magyarországi generális vikáriusa volt. A kahlenbergi 
monostort megismerve alapítottak hazánkban is remeteségeket magyarországi főnemesek 
és főpapok, elsőként 1694-ben a Zobor-hegyen, majd Lánzsér közelében, a Dunajec-parti 
egykori karthauzi kolostorban (Vöröskolostor), végül a dunántúli Majkpusztán. Ezt a négy 
remeteséget II. József oszlatta fel 1782-ben, épületei a kincstárra szálltak.

A rend lengyel ága a XVII. század 
során szépen gyarapodott, Lengyel-
országban és Litvániában hat remete-
ség alakult. Mára már csak a Krakkó 
melletti Biełany és a jóval szerényebb 
Bieniszewi monostor működik. A szi-
gorú rendi előírások miatt nők nem 
látogathatják, de az alapító Wolski 
akaratának megfelelően az év 12 kivá-
lasztott napján ez lehetséges. Wolski 
egyébként maga is bevonult a monos-
torba, ahol több évet töltött imádkoz-
va és böjtölve, s ott halt meg 77 éves 
korában.

Az ezüst-hegyi monostor gyönyörű 
természeti környezetben, több hektár-
nyi erdővel borított területen található, 
és több kilométer hosszú kőfallal van 
körülvéve. A kaputól délre van a ven-
dégház, ahol az előkelőségeket szállá-
solták el. Innen fi gyelte Krakkó égését 
a svédek elől menekülő János Kázmér 
király. Itt lakott III. Sobieski János is, 
mielőtt Bécs felszabadítására indult. 
A kapun belépve tágas belső udvarra 
érünk, szemben a barokk templom-
mal. A templomot további két udvar 
övezi. Az északi udvarban egy 70 mé- Biełany kamalduli temploma (A szerző felvétele)
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ter mély kút, a monostorépület refektóriummal, könyvtárral, konyhával, míg a déli udvar-
ban vendégházak, Wolski szobái találhatók. A templom mögötti, kelet felé terjedő térség-
ben helyezkednek el a remetecellák, ez a teljes csend világa.

Az impozáns barokk templomba belépve a padlón a templomalapító, a kamelduli re-
metéket idehívó Mikolaj Wolski fekete márvány sírköve található. A hajó két oldalán há-
rom-három gazdagon díszített kápolna húzódik. A szentélytől számítva balra az első a ki-
rályi kápolna, melyet IV. Ulászló király 1633-ban készíttetett. Eredetileg védőszentje, Szent 
László magyar király tiszteletére szentelték, később lett emellett Szent Benedek és Szent 
Bonifác tiszteletére is dedikálva. 

E kápolna részére Tommaso Dolabella egy Szent László-ciklust festett. A képek a XVII. 
századi közép-európai manierizmus kiváló alkotásai. Mellette Szent Benedek és Szent Bo-
nifác életét is több kép örökíti meg, amelyeket később más művészek készítettek. A lengyel 
művészettörténészeti kutatás szerint a ciklus öt különböző méretű képből áll: Szent László 
templomokat látogat, alamizsnát oszt a szegényeknek, ostorozza magát, Szent László halála 
és szentté avatása.2 Az ötödikként említett kép azonban nem ebbe a sorozatba illeszkedik.

A kápolna oldalsó falain az első sorban lévő négy nagyméretű, zöld szegélyű olajképen a 
szent király legendájából vett jelenetek láthatók. A bal oldali alsó képen a hermelinprémes 
bundában álló László alamizsnát oszt, ruhát ad a körülötte álló és földön ülő hiányos öltö-
zetű koldusoknak, betegeknek. Előtte egy asszony térdel, és kifejező mozdulattal fordul a 
királyhoz. A kép jobb felső sarkában a királyi tróntermet látjuk, a trónján ülő király előtt 
az ország nemes urai állnak és tanácskoznak. Valószínűleg a szent legendájában bemuta-
tott megfontolt, igazságos ítéletű uralkodót ábrázolták, aki derűs a korholásban is. 

A fölötte lévő képen a szent király templomot látogat. A sötét tónusú kép előterében 
díszes, királyi öltözetben fehér lovon ülve érkezik az uralkodó, akit nemes urak és egyházi 
személyek kísérnek. Az ünnepi menet szereplői korabeli lengyel viseletet hordanak. Hát-
térben két templomot is látunk, az egyik előtt többen várakoznak. A kép eléggé megfekete-
dett, így elsősorban az előtérben lévő világos, fényes öltözetű alakok dominálnak.

A jobb oldali alsó képen Szent László önmagát ostorozza. A baldachinos királyi ágy mel-
lett elhelyezett feszület előtt meztelen, izmos felsőtesttel térdel a szent király, szemét a fe-
születre szegezi, s a háta mögött jobb kezében többágú, fémcsillagokban végződő bőrostort 
tart. A szobában lévő erkély tetejéről egy keskeny, de határozott fénysugár vetül a fejére. 
Díszes brokát ruhája és cipője egy oszlop mellett hever. A kép bal oldalán is található egy 
kisebb méretű másik ábrázolás, melyen László egy templom Szűz Mária-oltárképe előtt 
térdel, és szentáldozáshoz járul. Érdekes a szoba barna színű, fekete mintás tapétája.

A jobb oldali felső kép Szent László halálát mutatja be, ezt tartják a ciklus legjobb ké-
pének. Dolabella a képen három jelenetet is ábrázolt. A kép központi részén a haldokló 
király baldachinos ágyában, kezét imára kulcsolva fekszik, fekete, aranymintás takaróval 
van betakarva. Az előtte lévő asztalon két égő gyertya, szentségtartó, liturgikus edények 
látszanak, míg egy másik asztalkára van helyezve a Szent Korona és az uralkodói jelvények. 
Ezek előtt gyászoló, síró, fájdalmas és megrendült tekintetű nemes urak, papok térdelnek 
és imádkoznak. A háttérben bal oldalt egy korábbi eseményt látunk, a trónon ülő királyt 
felkérik a keresztes hadak fővezérségére. A kép bal felső sarkában pedig felhők között két 
angyalt látunk, akik az elhunyt lelkét (egy meztelen férfi alakot) a mennybe emelik. 

Mind a négy nagyméretű képen a nagyobb sötét háttérszínekből (barna, szürke) szinte 
kiemelkednek az előtérben lévő alakok világos vagy élénk (piros, arany) színű ruhái.

2 Tomkiewicz, Wladyslaw: Dolabella. Varsó, 1959. 58.
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A kápolna boltíves mennyezetének 
aranyozott és virágmintákkal díszí-
tett fehér stukkódíszekkel keretezett 
képei is Szent Lászlóhoz kapcsolód-
nak. Az egyik nyolcszögletű kép 
a király ravatalánál történt csodát 
ábrázolja, a másikon a váradi vörös-
márvány síremlékhez zarándokló 
betegeket látjuk, akiknek könyörgé-
sére a felhők között megjelenik Szent 
László, fején koronával, kezében or-
szágalmával. A kettő közötti kereszt 
alakú kép László szentté avatását áb-
rázolja, amint két angyal égbe emeli 
a királyt. Ezen a három képen a vi-
lágos színek mellett a vörös dominál.

A kápolna XVIII. századi oltárké-
pén is Szent Lászlót látjuk, Szent Be-
nedek és Bonifác társaságában. Lász-
ló római jellegű vértben, amin élénk-
vörös színű, fehér hermelin béléses 
palástban áll, kezében jogarral és 
országalmával, fején nyitott, sokágú 
koronával. Mellette a mártírok pál-
maágát tartó Bonifác püspök áll. Kö-
zöttük egy ülő angyal játszik László 
kardjával. A felhőből a pásztorbotot 
tartó Szent Benedek néz le rájuk.

Az 1630-as években készült képe-
ken hiányzik Szent László korábban rendszeresen használt attribútuma, a csatabárd. A 
tridenti, majd nagyszombati zsinat rendelkezései nyomán ugyanis a Szent László-kultusz 
gyökeresen megváltozott. A korábbi ikonográfi ai ábrázolás kedvelt harcos, ellenségeit le-
győző lovagkirály, az Athleta Christi alakját felváltotta a confessor, az irgalmas, hitvalló, 
könyörületes uralkodó képe. Ezek a képek már a kamalduliak szemlélődő életmódjához 
alkalmazkodva az alázatos, kegyes életű szent képét állították a középpontba, aki önma-
gát sanyargatja, imádkozik, templomokat látogat, alamizsnát oszt, aki életszentsége révén 
kiérdemelte a szentté avatást, s akinek sírjánál csodák történnek.3 Ugyanakkor a kápolna 
képei egyediek, a Szent László halála téma kivételével nem váltak tipikussá a barokk kori 
Szent László-ikonográfi ában sem. Pedig Szent László legendája elsősorban azt a képét örö-
kítette meg, aki „jóakaratú a népével, bőkezű a külföldiekkel, adakozott az alattvalóknak, 
irgalmazott a megkínzottaknak, s az elnyomottak hatalmas megszabadítója volt”.4

3 Kerny Terézia: Szent László halála és temetése a képzőművészetben. In Magyar Egyháztörténeti Évkönyv 2. 
kötet, Budapest, 1996. 74.; Kerny Terézia: László király ikonográfi ája. In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 
VI. Budapest, 2006. 427.
4 Legenda Szent László királyról, Magyarország királyáról. (Fordította: Kurcz Ágnes) In László király 
emlékezete. Budapest, 1977. 53.

Szent László (jobbra) a kápolna oltárképén
(A szerző felvétele)
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Az egész királyi kápolna képekkel gazdagon díszített, a többi képen Szent Benedek és 
Szent Bonifác életéből vett jeleneteket láthatunk, nehezen elkülöníthetően. A Szent Lász-
ló-emlékév jó lehetőség lehet arra, hogy minél többen felkeressék a Krakkó közelében lévő 
Biełany kolostor templomát.

Udvarhelyi Nándor

A három Virágh fi ú sírja
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc

kunszentmiklósi emlékhelye

A halálos ítélet indoklása szerint Virágh Gedeon őrnagy élete 1850. február 27-én  kötél 
által véget ért volna, ha Julius Haynaut a nemzetközi felháborodás miatt Ferenc József nem 
váltja le „hóhéri” posztjáról.

1825. május 11-én Kunszentmiklóson született a templomépítő Szőnyi Virágh Mihály 
református püspök dédunokájaként. A helyi gimnáziumban tanult, majd 16 évesen, 1841. 
november 4-én a császári és királyi 12. Nádor huszárezredbe állt Jászberényben ezredka-
détként. 1844-ben hadnaggyá, 1848-ban főhadnaggyá léptették elő.

A forradalmak idején a színmagyar Nádor huszárezred részt vett a prágai forradalom 
letörésében, de október 21-én 211 huszárbajtársával hazaszökött. Viszontagságos útjukon 

8 huszár elesett, 17 az üldöző osztrákok fogságába esett. 
Kilenc napos vágta után 186-an hazaérkeztek és csatla-
koztak Kossuth Lajos szabadságharcos seregéhez.  
Senki nem hozott haza ilyen létszámú haderőt. Az út 
költségeit Virágh Gedeon fedezte. Ekkor 23 éves volt.

Végigharcolta a szabadságharcot, Cinkotánál ágyú-
golyó sebesítette meg a kezét. Augusztus 20-án Virágh 
őrnagy Görgei Artúr főparancsnok utasítására Borosje-
nőnél az oroszok előtt letette a fegyvert. 10 hónap alatt 
3000 kilométer hadiút után Arad várának börtönébe 
került. 

Halálos ítéletét a közben leváltott, sértődött Haynau 
16 év vasban töltendő várfogságra enyhítette. Kilenc év 
után, utolsó rabként szabadult az aradi kazamatákból.

A Nádor-huszárok bravúros hazatérését az akkori 
napilapok is köszöntötték. Részletesen viszont Gedeon 
öccse, Lajos írta meg a Honvédmenház című könyvben. 
Lajos tüzérhadnagyként vett részt a szabadságharcban 
és lábát szintén ágyúgolyó nyomorította meg.

A harmadik Virágh fi ú, Pál népfelkelőként üldözte 
Jellasicsot, majd Szenttamásnál a szerbeket fékezte meg 
a szentmiklósi önkéntesekkel, akiknek létszáma 300 fö-
lött volt.A Virágh testvérek sírja


