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A Szent László-legenda falképei a középkori Magyar Királyság templomaiban 
(Részletek az előadásból) 

 
„ Szent László herceg meglátott egy pogányt, aki lova hátán egy szép magyar leányt hurcolt 
magával. Azt gondolta tehát Szent László herceg, hogy ez a váradi püspök leánya, és ámbár 
nehéz sebben volt, mégis nagy hamar üldözőbe vette lova hátán, melyet Szögnek nevezett. 
Midőn azután lándzsavégre megközelítette, semmire sem ment vele, mert az ő lova sem maradt 
vissza semennyit sem; így mintegy kartávolság volt a lándzsa hegye és a kun háta között. 
Rákiáltott tehát Szent László herceg a leányra és mondá: „Szép húgám! Fogd meg a kunt 
övénél, és vesd magad a földre!” Az meg is tette. Mikor a földön hevert, Szent László herceg 
közelről át akarta szúrni a lándzsával; a leány akkor nagyon kérte, ne ölje meg, hanem bocsássa 
el. A szent herceg azután sokáig mérkőzött a férfiúval, majd elvágta inát és megölte.” (Képes 
Krónika 
A krónikában is fennmaradt nevezetes esemény emléke a szájhagyomány útján terjedt el az 
országban. Az ütközet legendás eleme – Szent László megmenti az elrabolt (elszöktetett) leányt 
– később a középkori magyar művészet egyik legismertebb témájává vált, amelyet több 
jelenetből álló falképciklusokban festettek meg a templomokban a Magyar Királyság egész 
területén. 
A művészettörténeti kutatás három lényegi jelenetet emel ki a Szent László-legenda (história) 
falképciklusában, amelyek a legkorábban készülhettek: csatajelenet, illetve a leányrabló kun 
üldözése, Szent László párviadala, birkózása a kun vitézzel és a kun lefejezésének jelenete. A 
templomok északi hosszfalán később, a XIV. és XV. század folyamán bővebb ciklusok 
születtek, amelyek öt vagy hat jelenetben ábrázolták a krónikákban is leírt eseményeket, ezek 
így követik egymást: kivonulás, ütközet, üldözés, birkózás, lefejezés, pihenés. 
A ma ismert több mint ötven falképciklus rendkívül változatosan ábrázolja a legenda jeleneteit, 
ugyanakkor számtalan variáns figyelhető meg a jeleneteken belül. Ritkán fordul elő, hogy egy-
egy festőműhely azonos kézjegyét fedezhetjük fel különböző templomok falain. Az előadás, a 
kutatástörténeti és ikonográfiai vizsgálatok alapján a következő témákat tárgyalja 
részletesebben: 
 
    • az első Szent László-legenda falképciklusok feltárása a 19. században, Rómer Flóris (1815 -
1889) és Henszlmann Imre (1813-1888) kutatásai 
 
   • Legközelebb a reformáció során fehérre meszelt székelyföldi templomokban láttak újra 
napvilágot a Szent László-história falképei két magyarországi fiatal kutató, Nagy Géza (1855–
1915) régész és Huszka József (1854–1934) rajztanár munkája nyomán. 1882. májusában a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgató őre, Nagy Géza és Huszka József 
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Sepsibesenyő falu lebontásra ítélt református templomában, majd egy hónappal később a 
gelencei Szent Imre templom északi hosszfalán tárták fel a mészréteg alól a Szent László-
legenda falképciklusát. 
 
    • Huszka József akvarell másolatai; 
 
    • A püspök megáldja a hadbavonuló Szent László királyt. A ciklus kezdő jelenetét különböző 
megnevezéssel illették: legtöbbször a váradi várból való kivonulásról és a váradi püspökről esett 
szó. Azonban Várad 1068-ban még nem létezett, a krónikák szerint Salamon király és a 
hercegek – Géza és László – Doboka várában várták be a ellenség megjelenését, és amikor a 
kerlési ütközetre kiindultak nem a váradi, hanem az erdélyi püspök áldotta meg őket, akinek az 
egyházmegyéjéhez tartozott a dobokai esperesi kerület. Érdekes még az, hogy a hadba vonuló 
Szent Lászlót megáldó püspök alakját, csak az erdélyi, és azon belül a székelyföldi templomok 
falképein láthatjuk. 
 
    • A madonna ábrázolása a pogányok elleni ütközetben, a bögözi  
falképeken (14. század) és a mariazelli Wunderaltar (15.század) központi festményén.  
 
    • A szív felajánlása, a kun szokatlan gesztusa a Szent László-legenda falképciklusában. 
 
    • A Szent László-legenda krisztianizált értelmezése. 
Mindezt összevetve, a napjainkban is folyamatosan feltárt Szent László-legenda falképei 
egyedülálló és nagyszerű értéket képviselnek az európai középkori, monumentális festészetben. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Freskó  a bögözi 
templomban 
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 Jánó Mihály 1945. május 2-án született a 
németországi Eichstättben. Középiskolai 
tanulmányait Kézdivásárhelyen és Kolozsváron 
végezte. 1979-ben a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem történelem szakán felsőfokú 
végzettséget szerez. Doktori oklevelét 2010-ben 
szerezte meg a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Művészettörténet tanszékén. 
 Szakmai életútja igen változatos: 1973 és 
1983 között a kézdivásárhelyi Incze László 
Céhtörténeti Múzeum konzervátora, majd 
muzeológusa. 1983 és 1989 között a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 
képtárának vezetője. 2001-től 2008-ig a Székely 
Nemzeti Múzeum Gyárfás Jenő Képtárának fő-
muzeológusa. Jánó Mihály fő kutatási területe: az 

erdélyi középkori falképfestészet, azon belül a Szent László-ábrázolások ikonográfiája. Barabás Miklós (1810-
1898) a „nemzet festőjé”-nek életműve, illetve az erdélyi magyar műemlékvédelem. 
 1973 és 2001 között több mint 250 képzőművészeti, történeti és műemléki dokumentációs kiállítás 
szervezése és megrendezése fűződik a nevéhez. 1974 és 2021 között pedig több mint 200 előadást tartott a 
magyar középkori, újkor és jelenkori képzőművészet témájában, Erdélyben, Magyarországon, és külföldön 
egyaránt. Szakmai tevékenysége mellett Jánó Mihály aktív szerepet vállal a közéletben is, hogy csak a 
legfontosabbakat említsük: 1990-2001 között Kovászna megye művelődési felügyelőségének főtanácsosa. 
Munkatársaival együtt végzett hivatali tevékenységéből kiemelhető: a Kovászna megyei művelődési 
intézmények által szervezett tudományos vagy közművelődési rendezvények szervezési és pénzügyi 
támogatása; valamint művelődési és művészeti intézmények, egyesületek, alapítványok létrehozásának 
kezdeményezése és társszervezése. 
 1990 és 2022 között tíz könyve, több mint száz tanulmánya, ismeretterjesztő cikke jelent meg romániai 
és magyarországi lapokban az erdélyi művészettörténet témakörében. 
Számos jelentős művészeti és művelődési rendezvény, történelmi és bölcsészeti tudományos konferenciasorozat 
szervezésében, továbbá emlékművek és köztéri szobrok megrendelésében és avató ünnepségek szervezésében 
működött közre. Az eltelt évtizedekben tevékenyen támogatta az egyházak kulturális rendezvényeit, valamint a 
roma közösségek művelődési rendezvényeinek szervezését. 
 1991-ben létrehozta Kovászna megye a „Kultúra szabadságáért” díját, a Háromszék művelődési életében 
kimagasló eredményeket elért intézmények és szakemberek számára. Munkája elismeréseként Jánó Mihályt több 
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rangos szakmai testület választotta tagjává: a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat; a Magyar Nyelv és 
Kultúra Nemzetközi Társasága Budapest; a Romániai Képzőművészek Szövetsége; a Barabás Miklós Céh; a Magyar 
Művészet Akadémia köztestülete. 2022-ben, az erdélyi magyar kulturális örökség feltárását és széles körű 
megismertetését szolgáló munkája elismeréseként Novák Katalin, a Magyar Köztársaság elnöke Jánó Mihály részére a 
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. 
 

 
Ernst Fuchs és a fantasztikus realizmus 

Részlet a Melange – Kultúrtörténeti séták Bécsben című, a szerző legújabb könyvéből. 
 
 Savoyai Jenő herceg, törökverő hadvezér hajdani nyári rezidenciájában, a Belvedere Palota képtárában 
ismerkedtem meg 2007 tavaszán a huszadik század közepén kialakult neves bécsi festőiskola, a Fantasztikus 
Realizmus műalkotásaival. Első, legintenzívebb korszakuk a második világháborút követő két évtizedre esett. 
Ha a „fantaszták” festményeit nézzük, azonnal ráérezhetünk, hogy nem jöttek a semmiből. A 16. századi 
manieristák, Arcimboldo, Hieronymus Bosch vagy El Greco nyilvánvaló hatással voltak rájuk, ugyanakkor a 
20. század első harmadának szürrealistái, különösen Salvador Dali és Giorgio de Chirico is ihlettel szolgáltak 
számukra. A fantasztikus realisták másként álmodtak, mint a szürrealisták, akik álmaikban feloldódtak, míg a 
fantaszták álmait visszahúzta a föld és a kulturális beidegződéseik. Már a kezdetektől nem voltak igazi lázadók, 
mi több: akadémista festők voltak. 
 Fő mesterük és tanítójuk Albert Paris Gütersloh akadémiai tanár volt. Fiatalon maguk sem riadtak vissza 
a provokatív gesztusoktól, de nem erről szólt művészi programjuk, és nem szegték meg a saját maguk által 
felállított szigorú határokat. Tökéletességre törekvő festészeti technika és metaforikus témaválasztásban, illetve 
kulturális kontextusban történő gondolkodás jellemzi őket: nem a semmiből, hanem a már meglévőnek a 
részeiből teremtettek új világot maguknak. Nem értettek egyet a tárgyi és eszmei tartalmaktól elszakadó 
absztrakt irányzatokkal és kigúnyolták a modern társadalom ilyen irányú igényeit. Egyik képviselőjük, Anton 
Lehmden ezeknek az irányzatoknak az alkotásairól a következőt mondta: „nem többek egy adott felület 
túlcsorduló dekorációinál”. A fantaszták erős tónusú színskálán mozgó látnokok és próféciára hajló misztikusok 
voltak. Modernek, de szándékosan anakronisztikus felhangokkal. Világuk vonzó, izgató és valamelyest 
félelmetes. 
 A festőcsoport legismertebb alapítótagjai Rudolf Hausner, Anton Lehmden, Ernst Fuchs, Arik Brauer és 
Wolfgang Hutter voltak. Közülük Ernst Fuchs markáns művész-vezéregyéniséggé nőtte ki magát. Ernst Fuchs 
bécsi zsidó-keresztény családban született. Apai nagyapja és apja, az Anschluss (1938) után Amerikába, illetve 
Shangajba menekült. A kis Ernstet keresztény édesanyja 1942-ben, mikor a zsidóüldözés már a fiú életét 
veszélyeztette, római-katolikusnak keresztelte. Egy „keverék” gyerekeknek fenntartott intézetben tanult. Ez a 
kettősség a munkáiban is állandóan érzékelhető. Itt nemcsak a gyakori ótestamentumi zsidó-keresztény misztika 
témaválasztásaira gondolok, hanem a kifejezésmódjára is. A festményein is érezhetően állandóan keresi a helyet 
magában és magának. Akárcsak az életben. 
 Ernst Fuchs, miután a Bécsi Képzőművészeti Akadémiát elvégezte, 1950-ben áttelepült Párizsba, ahol 
többek között Picassoval kötött barátságot. Bécsbe 1962-ben tért vissza és akadémiai professzor lett. Széleskörű 
ismertségét és legendás hírnevét nemcsak szédületes és nagyon termékeny festészeti munkásságának, de 
extravagáns életvitelének és nőügyeinek is köszönhette. Élete folyamán kilenc felesége volt, akik összesen 
tizennyolc gyermeket szültek neki! Ez valóban fantasztikus! Másik hozzá kapcsolódó különlegesség, hogy 
1972-ben megvásárolta a város szélén, a Bécsi Erdőben lévő elhanyagolt és lakatlan Otto Wagner villát, a 
szecesszió nagy építészének hajdani otthonát. Ernst Fuchs ezt a villát tette meg székhelyének, felújította és 
átalakította. Ez a villa és körülötte az óriási, félvadon tenyésző park a mai Bécsi Erdő egyik legszebb és 
legizgalmasabb meséje! 
Életreszóló élményem Bécsben, hogy Ernst Fuchs-szal egyik tervén együtt dolgozhattam. Családom férfitagjai 
évszázadok óta műbútorasztalosok voltak Erdélyben. Bécsben való megtelepedésemkor visszatértem a családi 
hagyományhoz. Szerencsém volt! Az 1853-ban alapított hírneves Friedrich Otto Schmidt bútormanufakturában 
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kaptam állást. A cég a belvárosi, 19. századi Palais Chotek neoreneszánsz palotában működött. A palotát 
Chotek gróf építette lányának, Sophie Chotek grófkisasszonynak, aki viszont soha nem foglalta el házát, 
ugyanis Ferenc Ferdinándhoz, a későbbi trónörököshöz ment feleségül. Morganatikus, de boldog házasság volt, 
mely Gavrilo Prinzip pisztolyának szarajevói eldördülésével ért szomorú véget. A Friedrich Otto Schmidt 
manufaktúra ezt az üresen maradt palotát előbb bérelte, majd a 19. század végén, megvásárolta. 
 Itt dolgoztam már néhány hónapja, amikor 2007 augusztusában kinyílt az udvar nagy kapuja és egy 
Rolls Royce gördült be rajta. Magas, idős, de fürge mozgású, nagy szakállú férfi szállt ki belőle. Fogalmam nem 
volt, ki az. Az idősebb kollégák megjegyezték: Ernst Fuchs professzor, a festőfejedelem. Megdobbant a szívem, 
hiszen csak néhány hónapja tetszettek meg festményei a Belvedere Galériában! 
 Ernst Fuchs belépett a műhelybe. Kezében óriási papírlapot, egy látványtervet lobogtatott. A mestereket 
maga köré gyűjtötte és megkérdezte: 
– Meg tudjátok csinálni? 
A mesterek vakarták a fejüket és végül kijelentették, hogy ez nem asztalosnak való munka. A tulajdonos 
zavartan, a műhelyfőnök idegesen pislogott. 
– Micsoda? – csattant fel Fuchs. – Ez a műhely már dolgozott Adolf Loos-nak is! Ezért vagyok itt... 
Szentgyörgyi András asztalosmester felemelte a kezét: 
– Mi ketten megcsináljuk! – és rám mutatott. Aranykeze volt az öregnek, fafaragó, hegedűkészítő erdélyi 
asztalos. 
 Azon év novemberében kiállítás nyílt a Hofburg régi szárnyában. „Luxury, please!” volt a címe. 
Különleges lakberendezési tárgyak és együttesek kézműves létrehozása és bemutatása volt a cél. Ernst Fuchs a 
fantasztikus realizmus stílusában egy teljes ebédlőberendezést tervezett: ebédlőasztal, körülötte hat szék, teljes 
étkészlet, asztali textíliák és mindez a leghíresebb, régi cégek által kivitelezve. A szövetet a Backhausen, az 
étkészletet az Augarten, az evőeszközöket a Berndorf, a bútorokat pedig mi készítettük. 
Fuchs későn jött, szorított az idő. Serényen nekifogtunk a munkának, aztán leálltunk. Hívtuk a főnököt és 
megkérdeztük tőle: 
– Ezek a székek csak ki lesznek állítva vagy ülni is fognak rajtuk? A műhelyfőnök szárazon utasított, hogy 
kövessük a rajzot. Később bejött a tulajdonos és megkérdezte, mi a baj? 
– Bármilyen fantasztikus is ez a szék, ülni nem lehet rajta, mert összerogyik! Hívni kell Fuchs professzort, hogy 
változtasson a terveken – válaszoltuk. 
 Hosszú vita után hívták a festőfejedelmet. Még aznap bejött és nekünk esett: mi a gondunk a tervével? 
Én udvariasan megkérdeztem Fuchs professzor urat: akarja-e, hogy a székein ülni is lehessen? Mint akit 
megcsíptek, elvörösödött: 
– Maga csúfolódik velem? – szisszent fel. 
– Nem, csak azért kérdem, mert ezeken a székeken ülni nem lehet! Nincsenek kötések... – válaszoltam. 
Fuchs felcsattant: 
– Úgy csinálják, ahogy terveztem, megértették?! Mi van itt maguknál? – fordult a műhelyfőnök felé – Itt 
minden asztalos csak úgy ötletelget, ezért rángattak ide be engem...? 
Azzal kiviharzott a műhelyből. A műhelyfőnök odaszólt nekem: még egy ilyen és repülök az állásomból, majd 
kiment. 
Másnap reggel Fuchs bejelentetlenül megérkezett. Elém tette a látványtervét és a kezembe nyomott egy ceruzát: 
– Rajzolj! 
A tulaj és a főnök is már ott voltak. Minden szem rám szegeződött. Rajzoltam, Fuchs stílusában. Ide és ide és 
még ide is egy erősítés, és akár haton is helyet foglalhatnak a széken. 
Fuchs hosszan nézte a kiegészítést, végül rám pillantott és csak ennyit szólt: 
– Csináljátok! 
A székek és az asztal szépen elkészültek. Fuchs időnként ellenőrizte munkánkat, néha elbeszélgettünk. Kedves 
is tudott lenni. Külön kérésére a tulaj engem küldött a Hofburgba cégünk kiállítását berendezni. A kiállítás után 
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az együttes jó darabig az Otto Wagner villa egyik szalonjában volt, aztán egy arab sejk megvásárolta. Ki tudja, 
hova került két kezem munkája? 
Utolsó meglepetésként szép gesztust kaptam a művésztől. Szólt a tulajnak, hogy egyszer küldjön el a Wagner 
villába, hogy szabadon megnézhessem azt magamnak. Egy téli nap elvitt a sofőr. Fuchs nem volt otthon, 
valahol Olaszországban napfürdőzött. A villa egyik fele már akkor múzeum volt, a másik fele a művész 
lakosztálya. Mikor beléptem, az intéző szólt, hogy szabadon jöhetek-mehetek, nézelődhetek a házban. 
 Ernst Fuchs-sal többet nem találkoztam. Évekkel később egy könyvesbolt kirakatában szokatlanul 
nagyszámú könyvet láttam kiállítva Ernst Fuchsról és művészetéről, szépen, mintegy kegyelettel elrendezve. 
Elszorult a szívem: rájöttem, Ernst Fuchs osztrák festőfejedelem meghalt (2015. november 9.). Remélem, a 
zsidók vagy a keresztények istene időnként ceruzát ad a kezébe és megkéri: rajzolj! 
 

Másréti Kató Zoltán 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A „Melange” címlapja 
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Gyermekek oldala   -   Gyermekek oldala   -   Gyermekek oldala. 

 
 

Télutó 
 
Rónay György 
 
  
 
Futnak a dombon a gyors patakok, 
 
nézd olvad a hó 
 
roskadozókupacokban - 
 
  
 
készül az új kikelet. 
 
Sose félj, 
 
neked is jut még a virágból! 
 
  
 
Itt ez az almafa, látod? 
 
Gyümölcse alatt 
 
az ősszel majd leroskadt, 
 
  
 
s most minden ághegye mégis 
 
tele rüggyel. 
 
  
 
A hegy még csupa hó, 
 
de az ég ragyogó 
 
kék fenn. 
 
Fényben fürdik a völgy, 
 
s fölötte némán állnak a rozsdazöld 
 
fenyők a hegyélen. 
 
 
(Forrás: gyermekeink.lapunk.hu) 
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ELŐZETES 
 

         A Bornemisza Péter Társaság következő, 2023. márciusi rendezvénye, Deák Ernő „Útkeresés a jövőbe - 
Betakarított tanulmányok, értekezések, értékelések” című könyvbemutatója lesz.  
Időpont: 2023. március 5.-én, d.u. 17:30-kor. Helyszín: Bécs 6. Capistrangasse 2/15.   

 
KIÁLLITÁSOK 

El Greco 
Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban látható a fenti időszakos kiállítás. A 
tárlat célja, hogy széles körű áttekintést adjon az európai művészet történetének 
egyik legkiemelkedőbb mestere, El Greco, azaz Domenikosz Theotokopulosz 
(1541–1614) életművéről. 
A nagyszabású bemutatóra olyan kiemelkedő művek érkeznek Budapestre, mint 
például a Szent Sebestyén a palenciai katedrálisból, a Krisztus megkeresztelése a 
madridi Pradóból, a Szent Lajos francia király egy apróddal a párizsi Louvre-ból, A 
kufárok kiűzése a templomból a londoni National Gallery-ből, az Idősebb Szent 
Jakab mint zarándok a  toledói Érsekséghez tartozó San Nicolás de Bari-
templomból, vagy szintén Toledoból, a Krisztus feltámadása című oltárkép, amely 
eddig még sosem hagyta el a várost. A kiállítás február 19.-én zár. 
 

Amazing – The Würth Collection (A Würth gyüjtemény) 
A bécsi Leopold Múzeum első ízben mutatja be Ausztriában a Würth-gyűjtemény 
kiemelkedő alkotásait. A Würth Gyűjtemény Európa és a világ egyik legnagyobb és 
legfontosabb művészeti magángyűjteménye. A Leopold Múzeum igazgatója, Hans-
Peter Wipplinger a csaknem 20.000 művet tartalmazó gyűjteményből 200 remekművet 
választott ki, melyek egyrészt a klasszikus modernizmushoz, másrészt a kortárs 
művészethez sorolható alkotások, így átfogó áttekintést adva mintegy 100 év 
művészettörténetére. 
A tárlat 2023. április 5. és szeptember 10. között tekinthető meg. 
 

Baselitz – Nackte Meister  (Meztelen mesterek) 
A Kunsthistorisches Museum meghívta Georg Baselitzet egy vizuális beszélgetésre. A műveket – 75 alkotást 
a saját gyüjteményéből, 40 művet a Kunsthistorisches Museum képtárából – maga válogatta ki, teljes mértékben 
az aktra, a meztelen testre összpontosítva. A kiállítás ezt az elemi emberi állapotot járja körül, amely mindig is 
központi témája volt az európai művészetnek. 

 
 

Lapunk letölthető a BPT honlapjáról: www.bornemisza.at/ 
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