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Az 1224. március 4-én született Árpád-házi király-
leány neve a mai egyházi, valamint más hazai és lengyel
irodalomban, a róla szóló híradásokban szinte kizárólag
Kingaként szerepel. Én is inkább ezt használom a ger-
mán eredetû Kunigunda helyett, ugyanis e névnekmind
becézõ, mind magyar és lengyel alakja a Kinga, és õt
inkább így ismerik Lengyelországban, azon a földön,
ahol nyugszik. A Pallas Nagy Lexikonban és a Révai
Nagy Lexikonban is a róla szóló írásban elõl a Kinga
szerepel és csak utána a Kunigunda. Német internetes
forrás a Kinga nevet a Kunigunde német név lengyel és
magyar változatának tartja. A Kunigunde név egyéb-
ként �Népének Harcosa� jelentésû (kunni = die Sippe,
das Geschlecht, törzs, nemzetség; gund = der Kampf,
harc, küzdelem)

Az egyháztörténet Szent Kunigunda néven egy né-
met császárnét (született 980 körül, meghalt 1033-ban)
tisztel. Férjét, II. Szent Henriket � aki elsõ királynénk
Boldog Gizella testvére volt � 1014-ben koronáztak
császárra. Ezt a Kunigundát 1200-ba avatták szentté.

A felhasznált irodalomban hivatkozott mûvek közül
több is utal két forrásértékûnek tekinthetõ mûre: Jan
Dlugosz /Johannes Longinus/ (1415-1480): �Vita beatae
Cunegundis� (1474) és Wojciech Ketrzynski: �Vita et
miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis�
(Lemberg, 1884). A hivatkozott forrásokból tudjuk,
hogy Kinga az 1241-42. évi � az akkor éppen több fe-
jedelemségre darabolódott Lengyelországot is ért � ta-
tárjárás után több adománnyal is hozzájárult az
újjáépítéshez.

A legenda szerint Kinga � Szemérmes Boleszláv,
sandomierzi és krakkói fejedelem felesége � 1249-ban
hazalátogatott, ennek során a máramarosi sóbányában
arra kérte atyját, IV. Bélát, hogy a lengyelek meg-
segítésére adjon sótömböket. Az ezzel kapcsolatos le-
gendát Puskásy Pál C. M. 1931-ben készült mûvébõl
idézem:

�A Magyarországban tett utazás közben a király
leányával a regényes máramarosi hegyekbe is kirándult,
hol már akkor is igen gazdag sóbányák voltak. A király
a bányászokmunkájánakmegtekintésével örömöt akart
szerezni kedves vendégének. A bányászok szokatlan
munkája nagyon gyönyörködtette a királyleányt. Azon

földhöz való ragaszkodása azonban, mely a hegység
túlsó oldalán feküdt, ráncokat varázsolt a királyné hom-
lokára e gondolatra: miért nem bõvelkedik a lengyel
föld is az Ég ily nagy áldásában? A lengyeleknek ugya-
nis akkor még nem voltak sóbányáik, csak az a só volt
ismeretes, melyet fõtt sónak neveztek, s melyet sós for-
rásokból nyertek.

Gondolatait Kinga szavakba öntötte s így szólt
atyjához: �Atyám add nekem e sóaknát s engedd meg,
hogy innen Lengyelországba vigyék a sótömböket.� Mit
nem is tett volna meg Béla király az õ szeretett leányá-
nak. �Én jó és legdrágább leányom � felelé neki � öröm-
mel neked adom, vedd birtokodba!� Kinga megörülve
ennek, pillanat alatt lehúzta ujjáról arany gyûrûjét, s a
hegy birtokba vételének jeléül, beledobta a sóaknába.

Midõn visszatért Lengyelországba, sóval megrakott
kocsik is mentek vele, valamint hozzáértõ magyar
bányászok, kiknek lengyel földön kellett só után kutat-
niuk. Kinga Bohna vidékét jelölte ki számukra s meg-
hagyta nekik, hogy itt keressenek sót. Hosszú bányászás
után kiástak a bányászok egy mély tárnát s midõn a talaj
kõkeménységû lett, egy tömböt vágtak ki belõle.
Felhúzták a tömböt a magasba a mindnyájuk örömére
kõsót láttak maguk elõtt, mely a naptól úgy fénylett,
mint a kristály. A bányászok egyike kalapácsával reá
vágott, a tömb elrepedt, s csodák csodája: közepébõl
kiesik az a gyûrû, melyet Kinga dobott a mármarosi
hegyekben a sóaknába. A nép öröme csodálkozással
párosult. Kinga neve szájról szájra járt. A kõsó fellelését
az õ szentségének tulajdonították, melyet Isten e csodá-
val jutalmazott meg. És bányássza e nemzet e sókin-
cseket Vjelicskában és Bohnában, bányássza már hat-
százötven éve, s e vidék lakói, fõleg a bányászok, azóta
Boldog Kingát, mint védõszentjüket tisztelik.�

A legenda több formában is él. Van olyan változat,
amely szerint Kinga hozományul kapta a sóbányát,
mások szerint IV. Béla a lengyeleknek adta a mára-
marosi sóbányát. Mindegyikben szerepel a gyûrû (jegy-
gyûrû?) bedobása, melyet aztán két évvel késõbb
találták meg Wieliczkában. A gyûrû vándorlása, új he-
lyen való felbukkanása az új helyzetben való jogfoly-
tonosságmeglétére hívja fel a figyelmet. Az új helyen, új
körülmények között az eredeti tulajdonjog érvényére
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figyelmeztet, azt igazolja. Az aknába dobott gyûrû a
hazája iránti hûségének örök zálogát is jelképezi. A
gyûrû alakja a végtelenre és az örökkévalóságra utal,
zártsága pedig a kapcsolódásra, a kötõdésre egy ter-
mészetfeletti hatalomhoz, egy közösséghez, vagy egy
másik emberhez.

A lengyel bányászok között kialakult Kinga-kultusz
alapja az említett legenda volt. Mesterségük gyakor-
lásának kezdete óta a lengyelországi bányászok olyan
pártfogókat választottak, akik Istennél különleges
szószólóik voltak: Szûz Mária mellett Szent Barbara
(Borbála), Páduai Szent Antal, Szent Kinga és Szi-
léziában Szent Anna. A bányászattal kapcsolatos legen-
dák között a sóbányászok védõszentjének tekintett Kin-
ga esetében azt is meg kell említeni, hogy omlás követ-
keztében bent rekedt bányászok szerencsés mene-
külése, bányatûz megfékezése, szerencsés kimenetelû
balesetek után azt állították, hogy szerencséjüket Kin-
gának köszönhették, akinek oltalmába ajánlották ma-
gukat a veszély pillanatában.

A gyûrû megtalálásának jelenetét örökíti meg a
wieliczkai sóbánya egyik � a XIX. század végén � sóból
faragott szoborcsoportja, mely azt a jelenetet idézi, ami-
kor a bányászok átnyújtják Kinga fejedelemasszonynak
a gyûrûjét tartalmazó sódarabot. A bányában található
a Kinga-kápolna (Kaplica Swietej Kingi) is, amely 54,5
m hosszú, 10-18 m széles és 10-12 m magas.

A történelmi hûség kedvéért megjegyzendõ, hogy
Árpád-házi Kinga valóban járhatott a Máramaros
környéki sóbányákban, ugyanis ezekben a mûvelés már
jóval korábban megkezdõdött. A Kárpátok mindkét
oldalát kísérik sótelepek, melyek miocénkori tengeri
üledékek között foglalnak helyet. A Kárpátok övén
kívülWieliczka, Bochnia (Lengyelország) mellett ukraj-
nai és romániai elõfordulások említendõk. A történelmi
Magyarország területén három kõsótermelõ terület
volt. Erdélyben: Marosújvár (ma: Muresului), Torda
(Turda), Kolozs (Cojocna), Szék (Sic), Désakna (Ocna
Dejului), Szováta (Sovata), Parajd (Praid), Vízakna
(Ocna Sibiului), valamint Sóvár (Eperjes) környékén
(Szlovákia) és Máramarosban: Aknasugatag, Rónaszék
(Románia), Aknaszlatina (Ukrajna).

Kõsót az újkõkor óta (i. e. 2500-tól) a Szepességben
Sóváron, Máramarosban Akna-szlatinán, Erdélyben
Désaknán, Marosújvárott, Tordán bányásztak. Az erdé-
lyi sóbányákat a rómaiak is mûvelték, néhánynak
bizonyosan voltak õskori elõzményei is. (dr. T. Dobosi V.,
1983.) Máramarosban a bányákból elõkerült munka-
eszközök bizonysága szerint már a bronzkorban is folyt
sóbányászat, melyet késõbb a rómaiak is folytattak (dr.
Kovássy 1986.). A római kor után nagyobb mértékben a
XIII. században indult újra a termelés. II. András király
1222-ben törvényt adott a sóról: �Továbbá, sók az or-
szágnak közepette ne tartsanak, hanem csak Sza-
bolcsban és Regéczen és a végekben.� (1222. évi XXV.
törvénycikk).

Aknaszlatinán volt Kunigunda (Kinga) akna, de
abban a bányában a mûvelés csak a XVIII. században
kezdõdött, így inkább az a valószínû, hogy a Kinga-le-

gendára való tekintettel nevezték el az ottani bányát IV.
Béla leányáról. Tóth Mike (1838-1932) kalocsai szer-
zetes-tanár által a történelmi Magyarország ásványairól
összeállított egyetlen magyar nyelvû monográfia szerint
�a mostan egyesített �Kunigunda-Miklós� bánya 1789-
ik évben táratott fel két akna-torok által.�

Kinga sok templomot, kolostort építtetett, valamint
gondoskodott felszerelésükrõl, ezek közül a legjelen-
tõsebb a Stary Sacz-ben (Ószandec) alapított ferences
kolostor, amely Közép-Európa kulturális központjává
nõtte ki magát. Férje halála (1279) után, az akkor már
szent hírében álló jótevõ fejedelemasszony, a �nép
anyja�-ként (�Matka narodu�) emlegetett Kinga, húgá-
val � Árpád-házi Boldog Jolántával � együtt ferences
klarissza apáca lett. 1292-ben az általa alapított ószan-
deci kolostorban halt meg, ott is temették el, ereklyéit
(násfa, gyûrû, ereklyetartó, egy tõr nyele és egy achát
kanál) ma is ott õrzik.

VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá, XI. Kelemen
pápa 1715-ben pedig Lengyelország és Litvánia védõ-
szentjévé avatta. Árpád-házi Kinga szentté avatása a dr.
Szalay László cikkében közöltekkel ellentétben nem 2000-
ben, hanem 1999. június 16-án történt. A lengyelországi
Stary Sacz-ban (Ószandec) több mint egymillió zarán-
dok részvételével bemutatott szentmise keretében avat-
ta szentté IV. Béla magyar király elsõszülött leányát,
Boldog Kingát II. János Pál pápa. A pápa Kingát mél-
tató szentbeszédét Franciszek Macharski bíboros olvas-
ta fel. A rendezvényen hazánkat Göncz Árpád köztár-
sasági elnök és Dávid Ibolya igazságügyi miniszter
képviselte.

�Szent Kinga gyûrûje� címmel misztériumjáték is
készült, melynek õsbemutatóját 2000. június 11-én tar-
tották Csíksomlyón. A Kinga-legendára épülõ, egy
felvonásból és öt jelenetbõl álló mû megeleveníti a ma-
gyar királyleány életét: a gyermekfolklórt, az archaikus
népi imádságot, a magyar és a lengyel egyházi zenét, a
népzenét és a klasszikus zenét ötvözi (rendezte: Török
Viola).
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2005. július 1-jén volt a Miskolci Egyetemen a Mûszaki
Földtudományi Kar, a Mûszaki Anyagtudományi Kar
valamint az Egészségtudományi Intézet végzõs hallgatóinak
ünnepi tanácsülésen történõ diplomaátadási ünnepsége.

A diplomákat dr. Besenyei Lajos rektor megnyitója után a
rektor és az illetékes Kar dékánja adta át.

A Mûszaki Földtudományi Karon a graduális képzés
keretében
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Az Anyag- és Kohómérnöki Kar nappali tagozatán a
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abszolutóriumot szerzett 7 fõ
záróvizsgát tett 6 fõ
oklevelet szerzett 6 fõ

Ezt követõen doktori oklevelek (PhD) átadására került
sor. A Miskolci Egyetem Doktori Szabályzatában elõírtakat

a Mûszaki Földtudományi Karon: Farag Mohamed
Abdumula, Breuer János, Havelda Tamás, Madarász Tamás
Sámuel, Siskáné Szilasi Beáta, Szabó Norbert Péter, Sztermen
Gusztávné, Vojuczki Péter,
az Anyag és Kohómérnöki Karon: Barkóczy Péter teljesítették.
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aMûszaki Földtudományi Karon: dr. Bartha Gábor Csaba, dr.
Bodoky Tamás, dr. Szabó Imre, dr. Szunyogh Gábor,
az Anyag és Kohómérnöki Karon: dr. Kékesi Tamás, dr. Szûcs
István.

Az Egyetem díszdoktori címet adományozott dr. Tarján
Iván professor emeritusnak és Peter Paschen professzornak
(Leobeni Egyetem).

A doktorrá avatásokat az Egyetem rektora és a karok
dékánjai kézfogással erõsítették meg.

A Magyar Köztársaság oktatási minisztere kitüntetését, a
Magyar Felsõoktatásáért Emlékplakett-et Hursán László a
Mûszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatal vezetõje vehette
át.

Ezt követõen egyetemi kitüntetések átadására került sor,
majd dr. Dúl Jenõ az OMBKE alelnöke Márkus Róbertnek és
Váradi Gergelynek a két Kar valéta elnökének adta át az
OMBKE elismerõ oklevelét.

A diplomakiosztó ünnepségen közremûködött Varga
Andrea a miskolci Nemzeti Színház mûvésznõje és a Bartók
Béla Zenemûvészeti Intézet kórusa.
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Ezúton is gratulálunk valamennyi frissen végzett, doktorátust
szerzett és kitüntetett kollégánknak! További sikereket, és jó
egészséget kívánunkmindannyiuknak! (A szövegben azOMBKE
tagok neveit külön kiemeltük.)
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