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Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány 

 
 

Szent Kinga IV. Béla magyar királynak a leánya, aki később lengyel királyné lett Szemérmes 
Boleszláv feleségeként, majd férje halála után Ószandecben a klarissza apácák rendjében élte le 
hátra lévő éveit. Élete, cselekedetei alapján a 17. században VIII. Sándor pápa felvette őt a 
boldogok sorába. A lengyelek körében mindig is élt a kultusza, ennek köszönhető, hogy a 20. 
század végén II. János Pál pápa a középkori lengyel királynét szentté avatta.  

Kinga életéhez, tisztelettörténetéhez több olyan eseményt, mozzanatot lehet társítani, amely a 
magyarországi, az erdélyi magyarságot és a lengyel népet összeköti. Így például Szent László 
tisztelete, Gelence és Ószandec, valamint Máramaros és Wieliczka kapcsolata. 
 

Szentek és boldogok az Árpád-házban 
 

Kinga 1224-ben IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő 
elsőszülött gyermekeként született. Testvérei és rokonai között nagy számban találunk szent életű 
személyeket. Az Árpád-házi uralkodók között a kereszténység felvételét követő első évszázadban 
kizárólag férfi szenteket tisztelhetünk: Szent István és Szent László király, Szent Imre herceg. A 
Szent Kinga rokonságát megidéző felsorolás viszont azt tanúsítja, hogy a 13. század – és még ide 
sorolható az Anjouk időszaka, a 14. század – viszont a női szentek és boldogok sokaságát 
teremtette meg. Mi idézhette elő, hogy különösen a 13. század folyamán olyan sokan gyakorolták 
az Istennek tetsző életet, olyan sokan választották a minden világi hiúságról lemondó, karitatív 
cselekedeteket felvállaló életet? A 13. századi lovagi költészet és az amor sanctus gondolat 
megjelenése, valamint a ferences lelkiség mozgalommá válása adhatja a magyarázatát a nők felé 
irányuló figyelemnek, a női szentek megszaporodásának. A kolduló rendek (ferencesek, mellettük 
a klarisszák, a domonkos férfi és női szerzetesrend) terjedése idézte elő a felsőbb társadalmi 
rétegek gondolkodásának megváltozását. Az Assisi Szent Ferenc (1182–1226) alakja, személyisége 
köré csoportosult közösség tevékenysége indított el egy jelentős lelkiségi mozgalmat. 1210-től 
szóbeli engedély alapján működhetett e közösség, majd 1223-ban III. Honorius pápa 
engedélyezte renddé alakulásukat. Tulajdonképpen három rend alapítása fűződik Szent Ferenc 
nevéhez: a férfiaknak a ferences, a nőknek a klarisszák rendjét hozta létre, és a világiak számára az 
úgynevezett harmadik rendet szervezte meg. Az új szerzetesrend az aszkétikus életet, a teljes 
szegénységet, az ősi kereszténység alapelveihez való visszatérést hirdetette. Rövid időn belül 
Magyarországon is megjelent az újonnan szerveződött közösség, 1232-ben már külön magyar 
rendtartományuk volt. Ezek a szerzetesek igen nagy hatást gyakoroltak a kor emberére, így 
többek között Árpád-házi Szent Erzsébet és Szent Kinga életvezetésére is.  

A kolostorokban élő misztikus, látomásoktól befolyásolt apácák hatása megnőtt, a körülöttük 
élő harmadrendiek között is meghonosodott életvitelük, hozzájuk is eljutott az aszkézist, 
lemondást, önmegtartóztatást központba állító gondolkodásmódjuk. Ennek az életfilozófiának a 
legfontosabb mozzanata a nagy szenvedések vállalása volt, melyek útján az ezt vállalók a 



természetes ösztönöktől elszakadtak, és haladtak a szeretet beteljesülése felé, amely a 13. 
században a „lelki jegyesség” motívumaként jelent meg. Az Árpád-házban az új gondolkodásmód 
elfogadása mellett – a történészek és más kutatók álláspontja szerint – jellemző volt a 
misztikumra való hajlam is (DÜMMERTH 1977). Formálta őket a korszellem, de születéstől fogva 
ugyancsak jelen volt bennük a nem e világra figyelő rajongás. Sokan közülük a hercegnői korona 
helyett az égi jegyességet választották, azaz apácák lettek, vagy úgynevezett József-házasságban 
éltek, életük példájával a társadalmi rang, az előkelőség, a földi hiúságok megvetését közvetítették. 
Elsősorban karitatív, de emellett szűzi, önmegtartóztató életet éltek, hálásan fogadták a 
szenvedést, a megaláztatást. Általában híres, kemény, aszketikus franciskánus lelki vezetők 
hatására változtatták meg életüket. Mint ismert IV. Béla támogatta, és szívesen fogadta udvarában 
a ferences és a domonkos rend tagjait mint lelki vezetőket. Emellett a királyi családban az előző 
nemzedékek szent életű tagjainak kultusza is eleven volt. Így Kinga életének alakulását szintén 
befolyásolhatta az apai házban ekkor már erősen élő Szent Erzsébet-tisztelet. Felnőtt életében 
ugyancsak hatással lehetett rá Margitnak, hasonló lelkialkatú húgának az élete. 

Mind időben, mind térben párját ritkítja az a megszentelt élet felé való törekvés, amely 
különösen a 13. században az Árpád-házban kibontakozott. Hosszú sora van az Árpád-ház női 
szentjeinek és boldogjainak. Sem korábban, sem később, de Európa más dinasztiáiban sem 
jellemző a szent életű személyek ilyen sokasága. 

Legkorábbi magyar származásúnak tekintett Árpád-házból való szent női személy Skóciai 
Szent Margit (1045–1093). Talán az ő hatása is megérződhetett a királyi ház 
hercegkisasszonyainak nevelésében, lelkében. Az ő származása vitatott, de feltételezések szerint 
Szent István királynak vagy leánytestvérének az unokája, esetleg Gizella rokona lehetett. Skócia 
védőszentjeként tisztelik, és az angliai királyi ház ősének tekintik. Árpád-házi vagy Európában 
ismertebb nevén Thüringiai Szent Erzsébet (1207–1231) hatása lehetett a legerősebb az Árpád-
ház nő tagjainak életében. A jótékonyság védőszentje, rózsával, kosárral ábrázolják. Az ő kultusza 
bizonyíthatóan erőteljesen jelen volt már IV. Béla király udvarában. Többek között a 
névválasztásban is megmutatkozott az ő tisztelete. Berrár Jolán, aki 1400-ig gyűjtötte össze és 
vizsgálta meg a választott női neveket, megállapította, hogy az Erzsébet a leggyakoribb középkori 
keresztnév (BERRÁR: 1952: 30), de a királyi dinasztiában is ez fordul elő legtöbbször. Árpád-házi 
Szent Erzsébet kultusza azt eredményezte, hogy a királyi családban egy leányt minden 
nemzedéken belül az Erzsébet névre kereszteltek, sőt idegenből idekerült királynék is szívesen 
hívatták magukat e néven (például Kun Erzsébet, nápolyi Izabella, IV. László felesége). Meg kell 
említeni Prágai Szent Ágnes (1205–1282) nevét. Ő I. Ottokár cseh királynak és III. Béla 
leányának a gyermeke. Az ő életét is a szegénység, a lemondás, az aszkézis irányította. 
Kolostorokat alapított, mellettük árvaházakat, kórházakat hozott létre. Kemény vezeklésben élte 
életét, amelyet Assisi Szent Klárával történő levelezése is mindig megerősített. Négy, Ágneshez 
írott Szent Klárától származó levél maradt fenn. Egyikben ezt írja Klára  Ágnesnek: ,,Ó, boldog 
Szegénység! Örök gazdagságot rejt magában azok számára, akik szeretettel ölelik magukhoz! Ó, 
szent Szegénység! Isten a mennyek országát ígéri és a boldog élet hervadhatatlan koszorúját adja 
annak, aki birtokolja a szegénységet és törekszik utána. Ó, Szegénység, mennyire tetszel 
Istennek!'' (SCHÜTZ 1932: 847). Boldog Gertrúd (1227–1300) Árpád-házi Szent Erzsébetnek a 
legkisebb leánya volt. Apácaként élt, a jótékonykodás, a szegények, betegek ápolása vezérelte 
egész életén át, úgy cselekedett, ahogy ezt édesanyjától megtanulta.  Boldog Jolánta (1235–1298) 



Kinga húga, őt a tatárjárás előtti évben szülei elvitték Krakkóba Kingához, és ott nevelkedett. 
Majd 1256-tól Kegyes vagy Jámbor Boleszláv kalisi és gnieznói fejedelem felesége lett. Három 
gyermekük született. Amikor 1279-ben meghalt a férje, akkor Jolán felosztotta a vagyonát rokonai 
és az egyház között, és Krakkóba ment Kingához, aki ez idő tájt szintén megözvegyült. Így együtt 
léptek be Ószandecben a klarissza apácák közé. 12 évet együtt töltöttek el az ószandeci 
kolostorban, 1292-től, Kinga halála után Jolánta visszatért Gnieznóba, abba a kolostorba, amelyet 
férjével alapítottak, és ott halt meg 1298-ban. Sírja ma is ott található. Árpád-házi Boldog 
Konstancia (1238–1301) gyermekkorát szintén a tatárjárás árnyékolta be. Ezt az időszakot 
szüleivel Dalmáciában töltötte. Ifjúkorában gondos nevelésben részesült. 1251-ben apja feleségül 
adta Halics hercegéhez, akit néhány évvel később királlyá koronáztak. Élete imában, a szegények 
gondozásában telt. Férje halála után rövid ideig Szemérmes Boleszláv udvarában, nővérénél, 
Kingánál élt, majd visszatért népéhez. Lembergbe letelepítette a domonkosokat, kolostort 
alapított számukra. A domonkos harmandrend tagjaként halt meg 1301-ben. Szent Erzsébet 
mellett a legismertebb Árpád-házi Szent Margit (1242–1270) személye, aki szintén Kinga húga. 
Domonkosrendi apáca volt, az akkori Nyulak szigetén építtette fel édesapja leánya számára a 
kolostort. Az ő élete példája már nővérei cselekedeteit is meghatározta. Igaz, hogy csak 1943-ban 
avatták szentté, a középkorban mégis nagy tisztelet övezte. Szent Erzsébet mellett évszázadokon át az 
Árpád-ház legismertebb és legragyogóbb kultusszal bíró női szentje volt. Életére az 
önmegtartóztatás, a megalázkodás, mások szolgálata volt jellemző.  

Szintén kiemelkedő személyiség Portugáliai Szent Erzsébet (1271–1336), aki II. Endre 
dédunokája, Dénes, portugál királynak a felesége volt. Nagynénje, Árpád-házi Szent Erzsébet 
karitatív életpéldáját követte. Úgy ábrázolják, mint nagynénjét: télidőben rózsát visz, kezében 
sokszor korsót tart. Kórházakat, menhelyeket alapított, alamizsnát osztott, békét teremtett a 
viszálykodók között. Magyarországi Boldog Erzsébet (1292-1336?) III. András és a lengyel 
Kujáviai Fenenna leánya. Svájcban egy domonkos kolostorban élte le tiszta és imádságos életét. 
Számon tartunk még egy Boldog Erzsébetet (?- 1320k.), ő V. Istvánnak és Kun Erzsébetnek a 
lánya. Domonkos apácáknál nevelkedett, majd egy nemes felesége lett, annak halála után pedig 
Nápolyba költözött. Megemlíthetnénk még Szent László királyunk leányát, Piroskát is, aki 
bizánci császárnéként Irene/Eirene néven a keleti kereszténységben szentként tisztelt személy, 
mozaikból mintázott alakja a Hagia Sophia-székesegyházban látható. Boldog Salome (1211–
1268) élete szintén befolyásolta Kinga döntéseit, példaképül szolgált számára. Szalóme 
Krakkóban született és 1268-ban Skalaban halt meg. II. András Kálmán nevű fiának a felesége 
volt, akivel szűzi házasságban éltek. Ő készítette elő Kinga és Boleszláv – ugyanis Szalóme 
Boleszláv testvére – házasságát. Kálmán a tatárok elleni harcban esett el, azt követően felesége 
visszatért Lengyelországba és belépett az ószandeci klarissza rendbe. Szalómét 1672-ben avatták 
boldoggá (SCHÜTZ 1932: 882). Ebbe a sorba illeszkedik be Szent Kinga mellett még egy szent 
életű magyar királylány, aki lengyel királynőként vált szentté, és máig a lengyelek egyik 
legtiszteltebb személye: Szent Hedvig (1374–1399). Ő már nem az Árpád-dinasztia szülötte, 
hanem Anjou-házból való, és a 14. században élt. De életét ugyanúgy a másokért való cselekvés, 
mások szolgálata irányította, mint a korábbi szent és boldog királylányokét. 
 
 
 



II. János Pál pápa és a magyar szentek 
 

Egy rövid bekezdés erejéig érdemes kitérni arra, hogy a Nagy II. János Pál pápa mennyire 
fontosnak érezte a magyarok iránti szeretetének kifejezését.  Amikor Ószandecben szentté avatta 
Kingát, kiemelte, hogy a „nemes magyar nemzet”, ezen belül is az Árpád-ház adta a katolikus 
egyháznak és az egyetemes történelemnek a legtöbb boldogot és szentet. II. János Pál pápa 
három középkori magyar királylányt avatott szentté: Prágai Boldog Ágnest 1989-ben, Hedviget 
1997-ben, majd Kingát 1999-ben.  

Kinga szentté avatása a lengyel és a magyar nép összetartozásának üzenetét is közvetítette. 
Stary Sącz, magyarul Ószandec az ezeréves magyar-lengyel határ közelében fekszik, itt zajlott le 
1999-ben a szentté avatási ceremónia, ugyanis II. János Pál pápa eljött ide, és Kingát saját 
nyughelyén emelte a szentek sorába. Itt arról szólt a pápa, hogy Közép-Európa népei nem 
felejtették el azt a magyar királylányt, aki atyai hozományát az elpusztult ország újjáépítésére 
használta fel.  Szent Kingának megköszönte a pápa, hogy szentté avatása napja „közös imába 
gyűjtötte össze Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Ukrajna híveit, 
felébresztve a lelki egység hagyományát, amelyen ő maga oly nagy odaadással munkálkodott” (Új 
Ember 1999. június 27:1). Ez alkalomból egy székely kaput állítottak fel a kolostor menti útra, 
amelyen a pápa áthaladt. Ez a székely kapu ugyancsak a két nép szoros összetartozását jelképezte. 
Ugyanis a Gelence nevű háromszéki település ácsai faragták, és gelencei fából ácsolták a hatalmas 
méretű székely kaput. Gelence ma a világörökség része, annak okán válhatott azzá, hogy Árpád-
kori kicsi templomában (de a külső falán szintén) gyönyörű freskók találhatók viszonylag ép 
állapotban, amelyek Szent László életéből vett jeleneteket ábrázolnak. És mindannyian tudjuk, 
Szent László a magyarországi lengyelség védőszentje, hiszen Lengyelországban nevelkedett, 
édesanyja lengyel hercegnő volt. Azaz a két nép történelmét ábrázoló kép bármelyik mozaikját 
vesszük szemügyre, mindig megtaláljuk azt a pontot, ahol az összetartozás emelhető ki. A székely 
kapun, melyen át a pápa bevonult a térre, a magyar, a lengyel, illetve a pápai címert látjuk és a 
következő feliratot olvashatjuk: „Szent Kinga, népünk oltalmazója” (Új Ember, 1999. június 27: 1). 
 

Szent Kinga élete 
 

Szent Kinga személye az eltelt évszázadok folyamán többször is összekapcsolta a lengyel és a 
magyar népet. Kinga a királyi pár első gyermekeként látta meg a napvilágot, IV. Béla és Laszkarisz 
Mária legidősebb lánya volt. Kinga édesanyja látomásban hallotta e szavakat, kevéssel a szülés 
előtt: „Ne félj, Mária, könyörgésed meghallgatásra talált az Úr előtt. Íme, olyan gyermeket szülsz, aki neked és 
a népnek mondhatatlanul sok örömet fog szerezni. Mert az Úr ezen gyermek életével, példájával és érdemével 
szándékozik megvilágosítani és megsegíteni egy veletek szomszédos nemzetet” (Schütz 1932: 475). Kinga 
gyermekkorától fogva kitűnt mély áhítatosságával és a szigorú, elmélkedő élethez való 
ragaszkodásával. Már kisgyermekként megtartotta a böjtöt, sőt annak számát sokszor önmaga 
szaporította meg, emellett órákat töltött imádságban és elmélkedésben, s így „…csodálatos testi 
szépsége mellett mérhetetlen lelki szépséggel tündöklött” (Dedek 1990: 57–8).  

Amint már idéztem, Kinga életére nagy hatást gyakorolt Kálmán herceg és Boldog Szalóme 
példája. Őket követve tett szüzességi fogadalmat. Amikor később házasságra lépett Szemérmes 
Boleszláv lengyel fejedelemmel, ezt a fogadalmát akkor is megtartotta. Ebben megerősítette őt 



Szalóme és Kálmán herceg élete. A lengyel házastárs kiválasztásában szintén Szalóme működött 
közre. A szülők kezdetben nem helyeselték a tervet, előnyösebb házasságot, gazdagabb férjet 
kívántak Kingának. Azonban a közeledő tatárveszély hírére IV. Béla belátta, hogy ebben a 
helyzetben a legjobb szövetséges a lengyel uralkodó lehet, így beleegyezett a házasságba. 1239-ben 
zajlott le az esküvő Szemérmes Boleszláv krakkói és szandomíri herceggel. Fényes diadalmenet 
kísérte az esküvői menetet Esztergomtól Krakkóig, ugyanis a menyasszony szépsége és példás 
élete vonzotta a kíváncsi szemlélődőket. Kinga az esküvő után mint lengyel királyné  is megőrizte 
tisztasági fogadalmát, sőt férje is  csatlakozott hozzá, szintén szüzességi fogadalmat tett. Élete 
során férjével együtt gyakorolta az imádságot, a vezeklést, az alamizsnaosztást és a szegény 
betegek ápolását. Templomokat, kolostorokat, kórházakat építtetett.  

1241-ben a tatárok végigdúlták Lengyelországot is. Ekkor a királyi pár Podolinban talált 
menedéket, majd a Dunajec bal partján épült Csorsztin sziklavárában húzták meg magukat. A 
tatárok pusztítása után Kinga hazalátogatott szülőföldjére, és az apjától kapott bányászok segítségével nyitották 
meg Lengyelországban az első sóbányát 1251-ben a híres bochniai Wieliczkában.  Sok legenda szól arról, 
hogyan kezdődött meg lengyel földön a sóbányászat. Egy másik nemes cselekedete, hogy 1253-
ban férjével együtt ők segítik elő Szent Szaniszló (meghalt 1079-ben), hajdani krakkói 
vértanúpüspök szentté avatását. 1257-ben Boleszláv király feleségének adományozta a Krakkótól 
délre eső Szandec tartományt, ahol Kinga klarissza kolostort alapított.  

Férje halála után – akivel negyvenévi házasság kötötte össze – a lengyelek kérték, hogy vegye 
át az ország kormányzását, de ő úgy döntött, hogy belép az ószandeci klarisszák rendjébe, abba a 
kolostorba, amelyet férje adományaként 1273-ban alapított. Ettől kezdve teljesen Istennek 
szentelte életét. Szorosan összefonódott sorsa húgáéval, Boldog Jolántáéval, hiszen Jolánta 
Kingánál, Krakkóban nevelkedett egészen 1256-ig, a férjhezmeneteléig.  Jolánta a férje halálát 
követően – miután a vagyonát felosztotta rokonai és az egyház között – ismét visszatért nénjéhez 
Krakkóba, aki szintén megözvegyült. Így együtt léptek be a klarissza apácák közé Ószandecben. 
12 évig együtt éltek az ószandeci kolostorban, majd Kinga halála után Jolánta átment a gnieznói 
kolostorba, és ott élt haláig. Kingát 1284-ben társai megválasztották a kolostor apátnőjének. Az 
1287-es tatárbetörés idején apácatársaival együtt ismét Csorsztin várába menekültek. A leírások 
szerint a támadókat Baksa Simonfia György és maroknyi magyar csapata verte vissza, a kolostor 
lakói így menekültek meg. Azonban az ószandeci zárdát a tatárok elpusztították, így Kinga életét a 
következő esztendőkben az újjáépítési munkák töltötték ki. 1291 őszétől közel 10 hónapon át 
betegeskedett. „Ezen hosszú és nehéz betegség folyamán soha senki egyetlen panaszhangot sem 
hallott ajkairól ellebbenni. Ellenkezőleg; áldotta Istenét, hogy megengedett néki még a világban 
szenvedni s alkalma nyílott a megpróbáltatás tisztító erejét élvezni.” (Dedek 1900: 59). 1292 
júliusától állapota válságosra fordult. Szent Jakab ünnepének vigíliáján, július 24-én halt meg. Ma 
ez a nap Szent Kinga ünnepe, a Kingák névnapja. Már a halálát követő években legendák szóltak 
csodatételeiről, és a kolostor szinte rögtön búcsújáró hely lett. Élete, cselekedetei alapján a 17. 
században (1690-ben) VIII. Sándor pápa boldoggá avatta, ezt követően (1695-től) XII. Ince pápa 
Lengyelország védőszentjévé tette. Majd a 20. század végén II. János Pál pápa szentté avatta. A 
kolostort, ahol Kinga földi élete lezárult, ma is a klarissza rend tagjai lakják. A Kinga-kápolnában 
található márványszarkofágja, amelyben földi maradványai nyugodtak egészen boldoggá avatásáig. 
A kápolna bejáratánál egy oltárt állítottak fel, ezen egy 15. századból származó, hársfából készült 
Szent Kinga szobor áll, előtte kis ezüst koporsóban a relikviái láthatók.  



 
A Kinga keresztnévről 

 
A Kinga – mai értelmezés szerint – a Kunigunda névnek a régi magyar becéző formája. A 

Kunigunda germán eredetű német nevet a Ladó-féle utónévkönyv összekapcsolja a Kingá-val, 
rokon névnek tekinti (LADÓ–BÍRÓ 1998: 201). Melich János viszont nem fogadja el ezt a 
magyarázatot: szerinte a Kinga névalak nem áll kapcsolatban a Kunigunda névvel, ő a Kingá-t régi 
magyar névnek tartja.  Melich szerint Kinge volt a középkori névalak, a Kinga a magyar névforma 
latinosítása lehet. Azonban egy középkori legenda megerősíti a Kunigundá-ból való származtatást: 
ugyanis egy 1474-ből fennmaradt legendában a szerző felváltva Kinga, illetve Kunigunda alakban 
említi Árpád-házi Boldog Kinga nevét (MELICH: 1918: 218). Magyarországon már a 13. század 
közepétől előfordult a név: Cingua, Kingue, Cyngus, Kyngus alakban. Az Árpád-házban többen 
viselték e keresztnevet: többek között IV. Béla unokája, aki cseh királyné volt, vagy IV. Béla 
fiának a felesége, egy brandenburgi grófleány. A 13. század utolsó negyedétől a 14. század utolsó 
negyedéig 32 úrnő és 2 szolgáló kapta a keresztségben a nevet (BERRÁR 1952: 40). IV. Béla 
leányáról az orosz – halicsi – Volodimeri évkönyvek is említést tesznek. A Berrár-féle középkori 
névanyag alapján (1400-ig) kialakított névsorrendben a 9. leggyakoribb névnek tekinthető, a 
névviselők 1,8%-ának volt Kunigunda a keresztneve (HAJDÚ 2003: 361). Az 1526–1772 közötti 
névsorrendben a 39–59. helyen szerepel több más névvel együtt, csupán egyszeri előfordulással 
(HAJDÚ 2003: 370). Ebben a korban több mint húszezer női nevet lehetett találni az 
összeírásokban, az előforduló keresztnevek száma viszont mindössze 59-féle. Az egyszeri 
előfordulású Kunigunda a névviselők 0,01%-át foglalta magában. Ezt követő időszakokban Hajdú 
Mihály adatbázisában nem tűnt fel sem Kunigunda, sem Kinga alakban. Általában a ritkábban viselt 
nevek közé tartozott, népszerűsége csupán a 20. században, főként az 1990-es években nőtt meg. 
Noha Kallós Ede 1943-ban azt írja: „különösen az utóbbi időkben valósággal divatra kapott az 
árpádházi királykisasszonyból lett lengyel szentnek a neve” (KALLÓS 1943: 220). Magyarországon 
1967-ben 104; 1983-1987 között 1857 kislány kapta ezt a nevet. 1996-ban 377-en első, 75-en 2. 
névként viselték, így a gyakorisági listán a 45. volt. 2000-ben a 42. helyen állt (311 első és 61 
második név), 2006-ban egy másfajta számítás szerint, azaz nem az újszülöttek, hanem a teljes 
lakosság arányában a 79., ekkor Magyarországon 13 421 nő viselte a Kinga nevet első névként és 
2 466 második névként. 

A Kinga név ugyanebben a formában ismert a cseh, a horvát, a lengyel és a szerb nyelvekben 
is. Mai becézése például a Kingus névalak. 

A Kingá-k névnapja Árpád-házi Szent Kinga halálnak a napja, július 24-e. A mai magyar Kingá-
k védőszentje természetesen Árpád-házi Szent Kinga.  

A magyar helynevek keletkezésére jellemző a személynévi eredet. A Kinga név középkori becéző 
alakja egy Veszprém megyei kis település nevében őrződhetett meg, ez a Balaton keleti partján 
fekvő Küngös község, amelynek neve a későbbiekben még előkerül. 

Mi lehetett Kinga születésekor a névválasztás motivációja? A történelemből ismert, hogy a 
leendő IV. Béla és apja, II. András között általában rossz volt a kapcsolat.  Béla 1223 végén, azaz 
Kinga születése előtti hónapokban, éppen apja haragja elől menekülve Ausztriában tartózkodott 
(KRISTÓ 1998: 215). Valószínűleg emiatt, az ausztriai tartózkodás miatt határozták el a házasfelek, 
hogy a német eredetű Kunigunda nevet adják első gyermeküknek. Lehetett ez a VI. Lipót (ő 



fogadta be a fiatal trónörököst, és ő közvetített apa és fia között) irányában gyakorolt gesztus, 
vagy a német eredetű név választását indokolhatta egy ma már nem kikutatható politikai vagy 
vallási befolyás. IV. Bélának összesen nyolc lánya született, mindegyik lány héber, latin vagy görög 
eredetű nevet kapott, egyedül Kinga neve nem illeszkedik ebbe a sorba.  
 

Szent Kinga életéhez fűződő legendák 
 

A legismertebb Szent Kinga-legenda a wieliczkai sóbányához kötődik. Ez volt az első és a 
legnagyobb lengyel sóbánya, ennek kialakulását magyarázza a legenda. A történet szerint Kinga az 
apjától ajándékba kapott máramarosi aknaszlatinai sóbányába – ahol ma is az egyik tárna az ő 
nevét viseli: Kunigunda-tárna – dobta a jegygyűrűjét a birtokba vétel jeléül. És amikor 1251-ben a 
wieliczkai sóbányát megnyitották, az első sótömbben megtalálták a királyné gyűrűjét. A bányában 
ma Szent Kinga tiszteletére kápolnát alakítottak ki. A gyönyörű Szent Kinga-kápolna minden 
részlete kősóból készült, a főoltárt pedig a királyné szobra díszíti. A földalatti só királyságának 
szokták nevezni a wieliczkai sóbányát. 

A Dunajec folyóhoz ugyancsak sok legenda, történet kapcsolódik. Ezeknek az emlékeknek 
szintén Kinga királyné a fő alakja. Eszerint a tatár támadás idejében Kinga az apácákkal együtt 
menekült ezen a területen. A tatárok megállítására a királyné maga mögé dobott egy szalagot, 
amely hirtelen a kanyargó Dunajeccé változott. Mivel ez nem lassította meg a tatárokat, eldobta 
fésűjét is, és ebből egyszerre sűrű erdő nőtt ki. Így menekülhettek meg az üldözők elöl. A 
hiedelmek szerint az itt eredő Szent Kinga-forrás jó gyógyír a szembajokra. A feljegyzések szerint 
a Pieniny vár, amely ma már csak rom, Kingának épült, és ez a vár számtalan alkalommal nyújtott 
menedéket számára. 

A legendák elevenen tartják az emlékezetet, és őrzik a Szent felé irányuló szeretetet. 
Napjainkban leginkább a Kinga gyűrűjéről szóló történet ismert. 
 

Szent Kinga életét idéző helyszínek, alkotások, rendezvények 
 

A legfontosabbal Stary Sacz, azaz Ószandec nevével kell kezdeni. Igaz, hogy lengyelországi 
helyszín, de a zarándokturizmus fellendülésével azt tapasztaljuk, hogy utazási irodák és a 
különféle egyházi közösségek egyre gyakrabban szerveznek utakat a magyar vonatkozású szakrális 
helyszínekre. Ószandec számunkra, magyarok számára szent zarándokhely. A kisvárosban lévő 
klarissza kolostor és templom jelenti a zarándoklat célpontját. Itt éltek 1279-től 1292-ig IV. Béla 
királyunk megözvegyült lányai, Szent Kinga, Boldog Jolánta és rövid ideig talán Konstancia is. 
Kingát itt avatta szentté II. János Pál pápa 1999. június 16-án. Emeli a város látnivalóinak számát 
az 1999-től a kolostor bejáratánál álló már említett székely kapu, amelynek egyik oldalán Kinga, a 
másikon pedig Hedvig képe látható, magyar és lengyel feliratokkal. Élő szimbóluma ez a kapu a 
határokon belül és kívül élő magyar és lengyel nép kölcsönös szeretetének. Szent Kinga 
ereklyéjénél elmondhatunk egy imát, aztán megmoshatjuk arcunkat, szemünket a Szent Kinga-
forrásnál.   

Másodikként egy római helyszínt, vatikáni szent helyet említek: a magyarok kápolnáját, azaz a 
Magyarok Nagyasszonya-kápolnát. Ebben a Szent Péter-bazilika alatt levő kis kápolnában a 
falon levő domborművek a magyar szenteket ábrázolják. Köztük természetesen Szent Kingát is.  



Ez ugyancsak olyan helyszín, ahova a Rómába zarándokoló magyarok elmennek, és végignézik a 
domborműveket, így megállnak Szent Kinga képmása előtt is. 

2010-ben készült el az első magyarországi, Szent Kinga oltalmába ajánlott templom. Az alig 
600 fős település, Küngös épített új templomot, és a hívek azt Szent Kinga oltalmába ajánlották. 
2005. július 24-én, Szent Kinga ünnepén tették le a templom alapkövét. A kis nyolcszög alaprajzú, 
70 négyzetméter alapterületű templomnak 50-60 főt befogadó alsó szintje és hasonló nagyságú 
felső emelete van. A 2010. évi búcsún Szent Kinga közbenjárását kérték a hívek, s az ő védelmébe 
ajánlották a magyar családokat, a magyar nemzetet. A templom melletti utcácska ugyancsak Szent 
Kinga nevét viseli. 

2002-ben felavatták Magyarországon az első Szent Kinga-szobrot, Tóth Dávid 
szobrászművész alkotását.  A Belvárosi Főplébánia-templom mellett felállított alkotás, az Árpád-
házi királylányt ábrázoló műalkotás, támogatók segítségével készült el. A gyönyörű szobor Kinga 
szépségét és áldozatos életét hirdeti. 

Egy más jellegű, ugyancsak a szent királylány emlékét őrző rendezvény volt a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara és a Pilsudski Történelmi Társaság 
szervezésében 2007 szeptemberében elindult Szent Kinga Szabadegyetem.  Két tanéven át 
sok-sok főiskolai hallgató és a városból, városkörnyékről érkezett felnőtt érdeklődő értékes 
előadásokat hallgathatott meg. A szabadegyetem tisztelgett a lengyel és a magyar nép ezeréves 
közös múltjának nagy alakjai és jelentős eseményei előtt. Előadóként tisztelték meg a Szent Kinga 
Szabadegyetem hallgatóságát egyházi személyek, neves történészek, polonisták (Jelenits István, 
Veres András, Kovács István, Molnár Imre, Kiss Gy. Csaba és mások). 

Az Árpád-házi szent királylány nyomait kutatva sok igazolást találhatunk arra, hogy Szent 
Kinga emléke ma is él a szívekben. Budapesten a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánián 
található a Szent Kinga Közösségi Otthon. Pécsett pedig egy Szent Kinga Lakóotthon 
működik, ahol felnőtt értelmi és más fogyatékkal élő személyek találhatnak otthonra. Sok 
templomban látható Kinga alakja a magyar szentek között, így például a Kecskeméti 
Nagytemplom kupolájában is. Több településen, így Esztergomban, feltételezett szülővárosában 
és Küngösön, ahol a helyiek meggyőződése szerint a településnévben Szent Kinga nevének 
középkori alakja őrződött meg, utca viseli a nevét. A Magyarországi szent királylányok emlékezete 
(BÉRCZI 2007) című kifestőkönyv hivatott arra, hogy többek között Szent Kinga élete ismertté 
váljon a kisgyermekek körében is. De egészségügyi vállalkozások, vagy éppen cserkészcsapatok is 
felveszik Szent Kinga nevét. 

Megállapíthatjuk, hogy viszonylag szűk körben, de remélhetőleg a névválasztás mégis azt 
üzeni, hogy a 13. századi magyar királylány neve, élete és tevékenysége él a köztudatban, példáját 
sokan igyekeznek követni. 
 

Szent Kinga életének üzenete 
 

Árpád-házi Szent Kinga életében példát mutatott az áldozatos szeretetről gyermekként, 
feleségként és királynéként egyaránt. Engedelmeskedett szüleinek, később őszintén szerette 
második hazáját, Lengyelországot és annak népét. Átérezte gondjaikat, nehézségeiket és tőle 
telhetően segített ezek megoldásában. Lengyel népe szeretete és tisztelte még ma is övezi őt, a 
lengyel nép máig anyjának, oltalmazójának tekinti. 



Kinga egész életére a szolgáló szeretet, a mások segítése volt a jellemző. Napjainkban ez lehetne életének 
egyik legfőbb üzenete. Azt kellene tőle megtanulnunk, hogy kötelességeinket helyezzük a jogaink 
elé, és életünket, tetteinket a közjó szolgálata vezérelje, és azt ne csupán az önmegvalósításra 
használjuk fel.  

Az ő nemes életpéldájából adódó másik üzenet az lehet, hogy ahova őt sorsa rendelte, ott állt helyt, és 
ott igyekezett a legtöbbet nyújtani. Egy idegen ország népét megszeretni, segíteni, szolgálni, ezáltal híd 
szerepet betölteni szülőföldje és későbbi hazája között, szintén nemes, ma is követhető feladat. 
Ezért választhatják névadóul olyan intézmények, rendezvények, amelyek a két nép összetartozását 
akarják erősíteni.  
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