
Az osztrák patrónus Magyarországon
Szent Lí p t a Szent István Bazilika timpanonjában

,,Mindkett  nemes a szó nemes é rtelmé ben, az osztrák Szent Li-
pót é s a magyar Szent lstván. Nem szándé koztak idegen í é na-
ben tündökölni, hanem salát maguk akatlak világí tani" - í rla
egy osztrák szerz  17 42-ben szent Lipótót é s Istvánt, a
ké t szomszé dos ország vé d szentié t mé ltató í rásában,
Ez a párhuzamba állí tás nem vé letlen: mindké t állam-
fé rfinak hasonló politikai-törté nelmi Szerep jutott an-
nak idejé n. A ió ötszáz é wel ezel tt szentté  avatott lll,
Babenbergi Lipót  rgróf (l075-1136) a mai Ausztria
alapjait teremtette meg, s mint a Habsburgokat meg-
el z  dinasztia kimagasló tagia, mintegy azok uralko-
dáSát ké Szí tette el . lózanságát tisztelté k kortársai is,
Ezé í t vonták bele az l |22-es wormsi konkordátum ki-
dolgozásába is, s t ké s bb állí tólag a császári trónt is
felaiánlották neki, amit ViSZont nem fogadott el,

Szent Lipótra minden é vben november l5-é n mun-
kaszüneti nap é s egyházi ünnep kereté ben emlé kezik
Ausztria, f ké nt pedig Alsó-Ausztria, Ez a tartomány
egyé bké nt mindmáig autói rendszámain hordja a haj-
dani  rgróí  alapszí neit: viiágoské k alapon látni lajtuk
az arany szí n  madarakat,

Már a Habsburgokat megel zve tudta, mit é r egy ló
házasságl amellyel mé g az ellensé gb l, í gy az országá-
ba rendszeresen be-betör  magyarokból is barátot fa-
raghat. Ezé rt é pü]t pé ldául annak idejé n Bé csú ihellt a
massZí V Ungartoí , a Magyar kapu, A Babenberg-család
három alkalommai került rokonságba a magyarokkal,
l lóó-ban Lipót (Leopold) egyik fia Vett el magyar ki-
rá]ylánvt, majd Ágnes, IL Babenbeí gi Henrik lánya
ment hoZZá IIL IStVán magyar királyhoz, 1 l74-ben pe-
dig V Lipóthoz adták hozzá Il. Gé za iányát,

Leopold von Babenberg egyé bké nt ké tszer kötött
házasságot é s tiZennyolc gyermeke SZületett. KöZülük
kett  lett eulópaszerte hí res: otto Von Fí eising a kö-
zé pkor egyik ieghitelesebb törté netí róia, é s Konrad
fia, aki salzburgi é rsek lett, Leopold több neves oszt-
rák apátság b kez  támogatóiaké nt iS ismert volt, So-
kat köSZönhet neki Me]k, a Bé csi-erdei Heiligenkreuz
é s a Bé cs fö]ötti Klosterneuburg, ahol ereklyé ie mé ltó
helyen, a Verduni oltáron, a közé pkor egyik legszí nvo-
naIasabb zománc-szárnyasoltárán, nyugszik,

Svábok, fí urak é s haqqorndntlok

SZent Lipótot Magyaroí sZágon iS tiSZtelté k, ami szoro-
San öSSZefüggött a törökkor után betelepí tett né met,
aikú  lakossággal, a Habsburg-ház hagyomán}tisztele,
té vel, illetve a f urak Bé cs iránt é rzett h sé gé vel,

Magyarországon né gy helyen állt, illetve áll mé g ma
iS Szent Lipót nevé t visel  templom, azaz paú ocí ,
nium (amelyben minden esztend ben megünneplik a
templom vé d szentjé nek ünnepé t), Ezek egyiké nek,
egy szüksé gtemplomnak a törté nete különösen jel-
ké pszer , Ez ugyanis a mai budapesti, belváros-lipót-

yáí osi szent István Bazilika helqé n állt, annak is azon a
ré szé n, ahol ma a Szent Jobb kápolna található, A ba,
zilika a kisebb templom lebontása után é pült, de a
hatalmas, impozáns é pület timpanoniában SZ z MáIi-
ától egyenl  távolságra mindmáig jól látjuk Szent lst-
Ván é s Szent Lipót k  alakiát.,, Azt is tudjuk, hogy
Magyalországon a liturgikus utasí tások mé g l8ó3-ban
is kité rtek Lipót napiának mé Jtó megünneplé sé re,
Ezen a napon nálunk is ugyanazokat az olvasmányo-
kat kellett a katolikus templomokban felo]vasni, mint
augusztuS 20-án,

A pesti - jelent s mé rté kben né metlakta - Lipótvá-
rosban é vente három alkalomma] tartottak országos
Vásárt: ezek egyike szinté n Szent Lipót napiára
esett.,, Erí  ] Bll Mátyás, a hí res törté netí ró is meg-
emlé kezett,

A Iegtöbb í rásos nyoma a budafok,promontori (ma bu-
dapesti xxlt, keí ület) SZent Lipót Plé bániatemplomá-
nak van. Az 1950-ig önálló városka egykoron Savoyai

Jen  hercegnek, a legendás zentai gy z nek, törókve-
r nek é s mecé násnak vo]t a birtoka. 173ó-ban törté nt
halála után a települé s örökös hí ján visszaszállt a csá-
szári koronára Mána Teré zia különösen szí vé n viselte a
Promontor gondiát, s jelent s alándé kokkal játult
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hozzá a megnagyobbí tott templom l755 októberé ben
törté nt felszerelé sé hez, A vörösmárvány f oltár a
nagym é ret , Ba rth ol omeo Altl m 0 nte -t l szár m azó b a-
rokk olajfestmé ny mind-mind királyn i a|ándé k, Tud,
juk, hogy Altomonte több hasonló té májú  m vet fes-
tett a ciszterciek megbí zásából Ausztriában Ezek
egyike - egy gí afika - a budapesti Szé pm vé szeti Mú -
zeum fé ltett kincse,

A templomot illetve a iómin sé g  festmé nyt a
Savoyai Társaság közrem ködé sé vel nemré gen sike-
rült lestaulá]tatni, í gy egy szé p parkban állva uralja a
savoyai Jen  teret s emlé keztet törté ne]mé re.

A Duna menti Si,ií tí  nemré g felú  jí tott barokk temp-
lomába belé pve szembe t nnek a né met feliratok, Va-
lóban: a hajdani eszteí gomi é rseki birtokon a tórök
id k után né met anyanyelv  osztrák é s e]zászi - csa-
ládok telepedtek le. Az osztrákok a feljegyzé sek é s a
szóbeszé d szerint e]hozták magukkal osztrák pJé báno-
sukat é s a |ól sikerült, Szent Lipótot ábrázoló oltárké -
pet iS,

A Pest megyei Órké ny mal arculata nem seiteti,
hogy itt is Lipótról elnevezett templom ál]t, Pedig í gy
Van: a mai alföIdi telepü]é S egykoron Grassalkovich
kamaraelnök kegyurasága ideié n - biztosan szebb
id ket látott, Az átvonuló török hadak által elpusztí -
tott települé Sre viszonylag ké s n, l7ó0 után é í keztek
né met anyanyelv ek, Ké s bb császári é s királyi gya-
kor]óté r 1é tesült a környé ken, Jelent s osztrák katona-
ság te]epedett Ie, Velük hozható összefüggé sbe aZ
l 844/ 47 -ben é pí tett ké s klasszicista tempiom né wá-
lasztása is, ltt - ritkaság az ábrázolások között - fé l-
domborm  mutatja be az osztrákok patrónusát,

Szobrok é s hé pek

Szent Lipótta] kapcsolatban több jeient s - sokszor
köztereken álló - ábrázolást is emlí thetünk. llyen pé l-
dául Kollonich Lipót gy ri püspök, a korabeli Gy r é s
Magyarország egyik legbefolyásosabb egyházmé ltósá-
ga által a qq ri belvdrosban lé tesí tett, a török ki zé sé t
ünnepl  Mária-oszlopa. Kollonich, aki ló95-ben már
eszteí gomi é rsek volt, de 1692-1 l ál]amminiszter é s a
bé csi kamara elnöke lett, maga is ápolta a Lipót-ku]-
tuszt, Azt is tudiuk, jogy a megemlé kezé s ötlete egye-
nesen i, Lipót császártól származik, akinek a megbí zá-
sából az els  hasonló emlé kmú vet ló75,ben Pozsony-
ban emelté k, A teret uraló Szoboregyüttesen álló né gy
szobor kózött megtaláliuk mind Szent lstvánt, mint
pedig Lipótot, akárcsak a pesti bazilika timpanon|á-
ban I

A gy ri Bencé s temp]om el tti Mária-oszlop iskolát
teremtett. A katolikus Nyugat-Dunántú l szé p m em-
lé ké t mé g nagyobb é s impozánsabb k vette Bé csú lhelgt
is, ami akkor szinté n Kollonich püspöksé gé hez tarto-
zott. Né vleg a császár ké t hú gának egy é ven belüli es,
küv ie ái]í ttatta a nagyhatalmú  Habsburg-h  püspök-
kel a mindmáig megcsodált Mária-oszlopot.

A nagy budai pestisjárvány Bldí lt is szentek szobra-
inak felállí tására ké sztette a megí ettent polgárokat,
Í gy Kollonich sokfelé  elé r  té nykedé sé vel hozható
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összefüggé sbe a Mátyás templom el tti, l7l0-13 kö,
zött felállí tott Szentháromságszobo1 valamint az óbu-
dai Zsigmond té í i, i7oó-ban elké szült, jóval szeré -
nyebb utcai szoborcsoport lé trehozása is, Ezekre
azonban már nem került Lipót-szobor, Valószí n leg
azé rt, mert id közben l, Lipót császár is elhunyt,

Mária Kisztina mosoni birtlkdn

A mosonmagyaróvári Lipót_szobor szervesen il]eszkedik
a haldan volt önálló települé s mtiltlába. Óvár 1354-t l
királyi szálláshely volt, Gy rre] vetekedett, aho] ké s bb
bajor eredet  családok telepedtek le, Az uradalom ké -
s bb Mária Teré zia bifioka, majd kedvenc lányáé , Máia
Knsztináé . Í gy az sem csoda, hogy Óvárott mé g 1932-ben
is temettek a kriptában Habsburgokat! A települé st fel-
fedezté k maguknak a Wittelsbachok is, akiknek egyik f -
hercege ennek a századnak az els  fe]é ben Óváron szer,
zett mez gazdasági diplomátI

A nyugat-dunántú ]j város óvári városré szben á]]ó
templomát Szent Gotthárdról nevezté k el, akinek a
nevé t é rdekes módon mé g a protestáns istenháZa is
Vise]te! A három ú j oltárt ló95-ben szinté n Kollonich
szentelte fel,,. A konkré t adományozó a Bé cshez h 
Hochburg család volt,

A közelí  Halászibair, egy korábbi református faluban
áll ma a Szigetköz egyik legimpozánsabb temploma,
Ez a falu ké s bb katolikussá vált, amit a wolfartoktól,
Haí í ach grófoktól Mária Teré Zia kapott meg, majd
egé Szen l930-ig az osztrák császári Család birtokolt. A
szobrok e]ké szí té sé t Mária krisztina döntötte el, Neki
köszönhet  az egyik legrobosztusabb k ,Leopold,

A Hochburg család udvarh sé ge ihletett mé g ké t
nagyon szé p ábrázolást. A nagymú ltú  bodaiki zarándok-
templomban, Fejé r megyé ben az osztrák  rgí ófot ké tfé -
leké ppen js ábrázolták: egy aranyozott szobra áll a f -
oltáron, egy másjk ábrázo]ása pedig a bejárati ré szné I
elhelyezett freskón látható,

Az egyik legbáiosabb, szí nes rokokó szobrát Ü ro'rrrdrr,

Óbuda folon találjuk, A hagyomány szerint a törökkor
ideié n teljesen megsemmisült faluba, ré szben Me]k
környé ké r l telepüJtek be, Virágzó, szorgos munkáiu-
kat az 1739-40-es pestisjárVány tette tönkre, A feljegy-
zé sek szerint csak Budaörsnek Volt több halottja, mint
Ürömnek! Nem csoda, hogy a bí zvást könyörg , ú Iabb
betegsé gekt l retteg  hí vek a templomocskában is
felá]lí tották Szent Vid é s a tizenné gy segí t szent szob-
rát, Ennek a kompozí ciónak is ré sze a templommaket-
tet tartó, fiatalos, koronás, szakállas  rgróf aIakia,

A váci Ferences templomban a tiszteletet parancsoió,
mé ltóságot sugalló Szent Lipót-ké p a hálomeme]etes
oltárkompozí ción kapott helyet, mely l729-ben ké -
szüIt el. AZ egytornyú , olaszos templom K\háru lstván
országbí ró költsé gé n é pült, aki Tú ó'É ó'lq örökös rabja
volt, de lelkileg mé gsem tört meg, s hité t is rendület-
lenül megtartotta, Összesen harmincezer forintot -
akkor hatalmas öSSZeg| - fordí tott aZ ú j templomra, A
szobrászok között em]í tik a iónev  Hebenstreitet, mí g a
fest  az ismeretlensé g homályában maradt,

Tóth zsuzsanna


