
Mindez világosan a r ra utal , hogya j övő útja az egy házon be lüli dialógus
ú tja . Ma sokan félnek ettől és arra hivatkoznak. hogy tú l sok nem eléggé meg
a lapozott vélemény vagy .kr it ika · hangzott már el a zs inat óta. A pszichológia
és a tá rsadal oml élek ta n az onban a r ra tanít, hogy egy k özösségben a puszt ít ó
erejű " robbanásokat" , for rada lmaka t éppe n a visszaszorított , elfojtott és ezáltal
k á rosan fel gyül emlett energiák váltják ki. Az igények meg nem hallgatása. a
vélem én y-nyilvánítá snak gyakorlatilag leh etetl enné tétele olyan benső fesz ültsé
ge t okoz, amely a ro mboló és felelőtlen kri ti k áb an törh et ld . Részben ez a ma
gyarázata az egy házi éle tbe n ma olykor nagyon is fellelhető szélsőségeknek és
fesz ül ts égek ne k. A di al ógusban - a szellemi' szabadság és a szeré tet légk örében
- ellenben ni nc s mód káros energiák Ie lhalrnoz ódás ára , hi szen itt meghallgatást
nyer és emberi vál as zt kap m inden vélemény. Ezért sürgetik ma minden sz ín
te n ezt a "házon bel üli" párbeszéd et. "És noha örömmel lá tjuk, hogy a dialó
gus megindult - írj a V I. Pál pápa az Ecclesiam suam encikliká ban - , a munka
nagyobb része még hátra va n . Sü rgető kívánságunk, hogy váljon még eleve nebbé
és szélesebb k ö r űv é mind a témáka t, mi nd a beszélge tő partnereket illetően, 
s ezáltal növekedjék K ri sztus T itokzatos Te stének életereje és rnegszentel őd é se . . .
Hiszen a szcrete tben való párbeszéd hozzátartozik az egy házhoz, amely ne k lén yegi
alkotóeleme a sze retet.'

A zse graí templom
(s zepcs megye, Cseh szlovákia)

Szent Istvá n k é pe. K észült 1280 k ör ü l.

KIRALY ILONA

SZENT ISTVÁN
ÁBR ÁZOLÁSOK

(XI-XV. század)

Szent Istv án ki rál y egy ko rú ábrázolását a székesfehérvári mi.~eruha őrizte

m eg számunkra : h ím zésén ott ék eske di k a do nátoroknak : Szent Istvánnak és
Boldog Gizell ának alakja . Allamalap ít ónk fejedelmi bőkezűséggel halmozta el ba
zili ká ját, de adományaiból csak ez a harangalakú míseruha (kazula) maradt
fenn. Feli ra ta szerint az a jándékozás l 031-ben , valószínűleg Szent Imr e halála
ut án tö r tén t. A X II . század vé gén a kazul át elö l felvágták, pa lá sttá alak ított ák.
K ir á lya ink koronázásk or visel he tték, ezér t kapta a koronázási pal ást nevet.
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Kovács Éva tanulmánya tisztázta.! hogy a palást anyaga bizánci brokát,
hasonló a bécsi egyházi kincstárban őrzött Szerit István-sapka selyméhez. Az
alakok előrajzolója európai nívój ú hazai művész volt, képessége még szembetű

nőbb a kazula Pannonhalmán őrzött mintájának rajzán. A hímzés technikája bi
zánci, hiszen a veszprémvölgyi görög apácák kolostorában, a királyi hímzőmű

helyben készült. A kazulán azonban a bizánci művészet csak nagyon rnérsékel
ten, nyugati közvetítéssel tükröződik. Ellenben egyenes szálakkal fűződik a szin
tén bizánci hatás alatt álló ottó-kori német művészethez. Gizella királynő egyé
nisége magyarázza meg ezt a befolyást. Bár az arcokon némi realizmus, sőt a
míniatúrúk hatása is mutatkozik, a hímzés technikája azonban bizánciasan me
rcvítőleg hatott a kivitelezesre. Az alakok merev elhelyezése pedig hordozható ol
tárra emlékeztet, szinte ötvösmunka benyomását kelti. Ez viszont érv arra,
hogy hazai művész tervezte, mert nálunk az ötvösség már Szent István korá
ban virágzott.

Szent István a kazula közepetől jobbra, a legalsó sorban, a vértanúk kóru
sában ábrázolt védőszentje mellett áll. Tuníkáját öv fogja össze, palástját jobb
vállán díszes csat tartja össze. Jobb kezében lándzsát tart, baljában országalmát.
Fején diadémszerű alacsony koronát visel. Arcán rnéltóság tükröződik. Szinte
Illusztrúciója a Nagyobbik legenda felfogásának (1077 körül), hogy "Krisztus ka
tonája", aki "orcája komolyságával arról tanúskodott, hogy Krísztust hordozza
szájában, Krisztus lakozik sziveben, Krisztus él minden cselekedetében".

Az esztergomi főszékesegyházdiszkapujának timpanonja a Szerit István-i ország
felajánlás első kőbevésett emléke. III. Béla királyi palotája mellé pompás székes
egyházat óprttetett, amikor az előző leégett. Az alapítás oklcvele csak 1198. évi.
átírúsban maradt ránk, azonban a benne szereplő III. Béla király és Jób érsek
uralkodásúnak dátuma lehetővé teszi, hogyadíszkapunak, a templom főékessége

nek elkészülését 1185 és 1195 közé helyezzük. A bazilika a törökök elleni har
cokban erősen megsérült, 1764-ben pedig a délnyugati torony beomlott és össze
törte a díszkapu timpanonját. Csak néhány töredéket őriznek belőle az eszter
gomi kőtárban, és két XVIII. századi festményen maradt fenn ábrázolása. Ezek
felhasználásával alkotta meg Lux Kálmán a rekonstrukcióját.

A díszkapu alapanyaga vörös márvány, az alakokat vörös és fehér már
ványberakás adja, tehát technikája n helyi adottságokhoz alkalmazkodik. A köz
ponti helyet nem a diadalmas Krisztus foglalja el, mínt a korabeli timpanonokon
általában, hanem a trónon ülő Istenanya. Szűz Máriának ilyen ábrázolásmód
ját Dercsényí Dezső a Chartres-i katedrális (1145 körül) és a párizsi Notre Dame
Szerit Anna kapuja (1170 körül) hatásának tulajdonítja. Feltételezését igazolja
III. Béla erősen francia érdeklődése, és Capet Margittal ebben az időben (l l Bű)
kötött házassága. Bogyay Tamás a bizánci befolyást emeli ki. Szeririte a kaput
díszítő ószövetségi szobrok sorrendjében és az Istenszülő központi elhelyezésében
bizánci gondolat jut kifejezésre. Elgondolását III. Béla egész életre kiható bi
zánci neveltetésével Indokolja.' Feltételezését erősítik az újabb kutatások: Magyar
ország és Bizánc kapcsolatairól egyre több adat áll rendelkezésünkre.

Az Istenanya gyermekével az idők teljességét mutatja, a mellette álló két
szent pedig a keresztény Magyarország megalapítója és első királyunk megkeresz
telője, nemzetünk jelképei. Szűz Mária a kis Jézussal együtt a balról álló szerit
király felé fordul. Szerit István ősz, szakállas, komoly arcán áhítat és méltóság
tükröződik. Fején magas, nyínott korona, nímbusza vörös márvány. Fehér öltö
nye felett fehér szegélyű vörös köpenyt visel. Kardját meUette álló kísérője tart
ja, ezzel hangsúlyozza, hogy Szent István a hit védője és az ország ura. Szent
Adalbert az Istenanya jobbján áll, teljes püspöki díszben, pásztorbottal. Egyházi
ruhát viselő kísérőjének kezében misekönyv és tömjénező.

A ti.mpanon alapeszméjét a személyek kezében tartott feliratok szólaltatják
meg. Szent István táblaján felajánlása: "Suscipe, Virgo pia, mea regna regenda,
Maria." (Fogadd el, kegyes Szűz, és Te kormányozd országomat, Máría.) A Szűz

anya táblaján válasza: "Suscipio servanda tuís, si iura sanctorum summat Adal
bertus. sicut petis." (Elfogadom és megőrzöm a tieidet, ahogyan kívánod, ha
Adalbert is vállalja szerit hivatala jogán.) Szerit Adalbert táblaján beleegyezése:
"Annuo, Virgo tui dússis ac exequar sicut vis." (Engedelmeskedem, ó Szűz pa
rancsodnak, és teljesítem, amint kívánod.) A feliratok szép stílusa méltó párja a
korabeli esztergomi oklevelek választékos nyelvének, amely szintén francia ha-
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tást mutat. Dercsényi lehetségesnek tartja, hogy a timpanon alakjainak mozgal
massága és a feliratok alliterációs lejtése ihletőleg hatottak olyan liturgikus drá
ma keletkezésére, amelynek éppen az ország felajánlása lett a témája. így talán
a timpanon alapgondolata mint liturgikus dráma is élt Esztergomban, Szent Adal
bert templomában.

Az esztergomi díszkapu magas művészi értékű alkotás. Jellemződ.: egységes
kompozíció és bíztos vonalvezetés. A különböző hatásokat jól egyesiti a kivite
lezésben. Létrejöttét III. Béla hatalmas egyéniségének köszönhetjük, de ihletője

Hartvík Szerit István legendája (iratott az 1116 előtti években). Szent István ke
zét és szernét a csillagokra emelve így kiáltott fel: "Ég Királynője, e világ jeles
újjászervezője, végső könyörgéseimben a szemegyházat a püspökökkel, a papokkal,
az országot a néppel és az urakkal a te oltalmadba bízom: nekik utolsó Isten
hozzádot mondva lelkemet a te kezedbe ajánlom."

Szerit István legrégibb, művészien kidolgozott miniatűr képét utolsó Árpád
házi királyunknak, III. Andrásnak a XIII. század második feléből származó há
zioltára őrizte meg teljes szépségében. Ez a diptíkon (két táblaból á'lló oltár)
jelenleg a berni történelmi múzeum kincse. Stammler Jakab 188!3-ban olyan ko
moly kutató munkával foglalkozott vele, hogy több eredménye még ma is elfo
gadható. A magyar ismertetésele azóta is az ő munkájából merítenek, berni dip
Ukon néven emlegetik.3

A középkorban igen kedvelt és gyakran előforduló házioltárok közül a legértéke
sebbek közé tartozik, ha méreteít, gazdagságát és művész] szépségét tekintjük.
Valószínűleg templom vagy kápolna részére készült. Két 44 cm magas és 38 cm
széles táblaból áll. Alapanyaga hársfa, a táblák szélét pedig diófakeret erősí

ti. A külső részt aranyozott ezüstlemezek burkolják, amelyeket vésett rninták
kal díszítettek. A minták rajzai nem készültek körző pontossággal, szinte fel
tűnő szabadságot rnutatnak. Jellegük egészen korai gót. A belső oldalt aranyalap
fedi, pompás ötvösmunka és igen gazdag ékkő és drágagyöngy díszítéssel. Mind
két tábla 23 különböző nagyságú és alakú területre oszlik, ezeken vannak a per
gamentre festett miniatúrák és, egy 11.5x9.5 cm nagyságú, sötét színű jáspiskő

relief. A képek közét aranyalap tölti ki, lG mm széles, művészien díszített csí
kok választják el egymástól és apró györigyök keretezik. Krisztusnak és a szen
teknek glóriáját szintén gyöngyökből állították össze, parányí györigyök és ékkövek
ragyognak a koronák ábrázolásain.

A két tábla a megváltás történetét állítja elénk. A jobboldali tábla központ
jában lévő jáspiskövön a kereszten függő Krísztus alakját látjuk, míg a, balol
dali a diadalmas Krísztust ábrázolja. A körülöttük elhelyezett pergament képek
bibliai jeleneteket és Szűz Mária mcnnybevítelét mutatják be. A négy szélen
elhelyezett miniatűrök pedig az életükkel Krisztust hirdető ószövetségi előfutárok

és újszövetségi szentek ábrázolásaí. A jáspiskövek biztosan több évtizeddel régeb
biek, mínt a pergamentképek. Nemcsak feliratuk görögbetűs. hanem jellegük
is hangsúlyozottan bizánci. A kereszten függő Krísztus fején nincsen töviskorona,
ez is' bizonyítja, hogy legkésőbben a XIII. század első éveiben készült. A bal táb
la jáspiskövén. a diadalmas Krísztus alakján, még jobban kitűnik a bizánci
merevség. Hatalmát jelképező szívárványon ül, jobbját áldásra emeli, baljában
csukott könyv, négy hatalmas szárnyu angyal veszi körül. Stammler feltevése
helytállónak látszik, hogyajáspisköveket Konstantinápoly meghódítása után
(1204), sok bizánci kinccsel együtt a velencei keresztesek hozták magukkal, a
miniatúrák sorozatát pedig a reliefek felhasználásával későbben készítették.

A miniatúrák korának elég pontos meghatározásához több adat siet segít
ségünkre. A latin feliratok korai gót latin betűtípusa a XIII. század második fe
lére utal, A szentek kanonizációjanak éveiből pedig megállapítható, hogy melyík
év előtt nem készülhettek képeik. A domonkos rendi Veronai Szent Péter vér
tanú szenttéavatásí éve 1253 az utolsó, tehát diptíkonunkat csak ez után álldthat
ták össze. Viszont mivel - amint majd látni fogjuk - III. András tulajdona
volt, csak Habsburg Agnessel való eljegyzése előtt (1296) készülhetett el. Ugyan
is a vértanú szentek közül hiányzik a XIII. században igen népszerű Szent Ag
nes, a magyar király pedig semmi esetre se hagyhatta volna ki menyasszonya
védszentjét, akit Habsburg Agnes különösen tisztelt és Bécsben pártfogása alatt
.á lló kolostort is alapított.
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A berni diptikon velencei jellegének, sőt velencei származásának bizonyítá
sára több érvet sorakoztat fel Stammler. Aminiatúrák helyesírásában felső-itá

liai jellegzetességeket mutatott ki, például a II betű hiányát. Elena=Helena,
Catarina=Catharina, és a szokatlan Agustínus Augustinus helyett. A szentek helyi
kultusza is fontos támpont. A női vértanúk között szereplő Fumíát (Eufumía) és
Marinát főleg Velencében tisztelték, ott volt templomuk. Az ötvösmunka sodrott
díszei, a képeknek vékony hegyi kristálylemezzel való burkolása szintén a velen
cei művészet sajátsága.

Diptikonunk csodálatos kiállítása és nagy értéke bizonyítja, hogy tulajdonosa
előkelő, gazdag személy volt. Azonkívül a házioltárok szentjeí kapcsolatban vol
tak készíttetőjükkel. Márpedig ezen túlsúlyban vannak a lovagok, királyok és
császárok, sőt a jobbszárny felső szélén a díszhelyet Arpad-házi szentjeínk :
Szerit István, Szent Imre, Szent László és Szent Erzsébet foglalják el. Tehát ma
gyar király számára alkották. Akkor pedig diptikonunk kora és velencei stí
lusa miatt csakis III. András, a "velencés" jöhet számba. Az ő személyére utal,
hogy védőszentje, Szent András apostol és anyai ágának védőszentje, Tamás apos
tol (Tomasini Tamás leszármazottja) szintén megkülönböztetett helyet kaptak.
Stammler feltételezi, hogy III. András édesanyja, 'I'omasin] Morosina Velence
ből hozta magával ezt a fejedelmi ajándékot, amikor fia meghívta őt Magyaror
szágra, és idősebb királynő rangjával ruházta fel (1291).

Ezzel szemben Berkovits Ilona felveti a gondolatot, hogy a tábla velencei
jellege ellenére is Magyarországon készült. Hiszen magyar művészek is tanul
tak Észak-Itáliában, és III. András több velencei mestert hívott meg hazánk
ba. Szerinte az is lehetséges, hogy könyvborítónak készült, márpedig azok kivite
lezésében a magyar ötvösök remekeltek. Sőt a míniatúr festészet is virágzott
már ekkor nálunk. Dercsényi Dezső sem tartja lehetetlennek a hazai származást.

Adtptikon történetét III. András halála után is nyomon követhetjük. Míkor
özvegye, Habsburg Agnes 1301-ben az Arpad-ház utolsó tagjával, a tössi (Svájc)
domonkos zárda későbbi nővérével, Boldog Erzsébettel elhagyta az országot, ma
gával vitte férjének ajándékait. A tössi króníka meg is említi, hogy Agnes meg
mutatta Erzsébetnek az atyjától kapott kincseket. Mivel pedig még házassága
előtt is vágyódott a kolostori élet után, most már visszavonulhatott a könígsfeldi
ferences kolostor közelébe, és annak adta minden vagyonát. Szerencsére a kö
nigsfeldi krónika megőrizte a kolostornak adományozott kincseknek még Agnes
életében, 1357-ben összeírt jegyzékét. Ebben szerepel "eine grosse Tafel mit 2
grossen Steinen in der Mitte, besetzt mít Gestein und Perlen." Ez a leírás, fő
leg a két nag" kő (jáspiskövek) említése diptikonunkra illenek. Könígsf'eld 1415
ben Bern uralma alá került. A kolostor szelleme hanyatlott, 1523-ban pedig lakói
csatlakoztak a reformációhoz, és elhagyták zárdájukat. A berni tanács birtokába
vette, és Bernbe szállította a kolostor értékeit. Diptíkonunkról ekkor is egykorú
krónika emlékezik meg: Murner Tamás ferences felsorolja az elkobzott javakat,
és azok között "der Königin von Ungarn guldeinen T'ísch =-= Tafel"." Tehát így ju
tott diptikonunk a berni történelmi múzeumba, ahol ma is őrzik.

Művészi értéke még a reprodukción is mélységes hatást gyakorol. Az ötvös
munka gazdagsága, a gyöngykeretek finomsága, a csavart-díszítések változatos
vonala felülmúlja a legtöbb korabelli velencei alkotást. A miniatűrökkel kapcso
latban Stammler kiemeli, hogy a San Marco mozaikjai után egyik legrégibb em
léke a velencei festésizetnek és annak hatása alatt áll. Több közős motívumot
mutat ki a szentek ábrázolásában, például hasonló a diadém alakja, a szűzek

fátyla, a hitvédők keskeny keresztje, de főleg a kifelé fordított tenyérrel való
ábrázolás hasonló. Dípbikonunkon a San Marco mozaikjaíriak bizáncias merevsé
gét ellensúlyozza a későbbi nyugati formák hatása. A sztnezés gazdagsága is a
bizánci formáktól való szabadulást jelenti, de főleg a vonalak lágyságával. az
arcok élénk kifejezésével míniatúráink alkotója versenyezhet a korabeli művé

székkel. Bár az evangéliumi jelenetek. Szűz Mária halála és mennybevitele tí
pusokra vezethetők vissza, de mozgalrnasságot és finomabb vonalakat visz belé
jük a művész, Ebből a szempontból hasonlíthatjuk nagy kortársához. Pietro Ca
vallnnihoz, a nagy római mozaikfestőhöz. A közös típus hatásári túl feltűnő vo
nalvezetésük rendkívül hasonlósága, például Jézus születésének és a három ki
rályok imádásának ábrázolásánál.
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A díptikonon számunkra Arpád-hází szeritjeink miniatúrái a legfontosabbak.
Szent István ábrázolása már nem a hímzés kötöttségében, a márványberakás me
revségében jelenik meg, hanem nagy festőművész alkotta finom ecsetvonásokkal.
Szerit királyunkat hosszú, ősz haja és kétágú hosszú, hófehér szakálla öregnek
tünteti fel. így jelképezi kegyességét, bölcsességét és utódaival szemben atya
ságát. Fenséges arckifejezésén a Paritokratos (Krisztus, a világ Ura) képeknek
hatását is felfedezhetjük, hiszen a fenséges alakok ezzel a típussal mutatnak
közös vonást. Azonban a vonalak sokkal lágyabbak, a szemek élnek és energiát
sugároznak. Ezt a képet méltán állíthatjuk párhuzamba XIII. századi verses his
tóriájával, ahol úgy jelenik meg "nemzeti egyéniségével egyezően, mint Rex for
tis" (Mezey László) az apostol, kinek nevét és hivatását az első vértanú hir
deti. Kegyes, de hadakban győzelmes, bölcs és vitéz uralkodó, a vad és kegyetlen
nép igába tőrője.

Öltözete is fejedelmi: bíborszínű köntösét aranyszálak és györigyök ékesítik,
hátracsüngő kék palástot visel. Jobb kezében tartja korrnánypálcáját, balkarját
pedig a tipikusan előre fordított tenyérrel emeli melle elé. Fején gyöngyökkel
díszített, háromszögű, csukott koronát visel. Ilyen korona csak itt fordul elő.

Valószínűleg a diadém mcgmagasítúsa, mint arnilyent a kazulára hímzett Szerit
Istvánon, vagy a Moncmachos-korona uralkodói n lúthatunk. Ez a motívum te
hát a bizánci hatást hangsúlvozza. Allamulapitónk többi képén (XI-XV. S7'1

zad) három koronatípus szerepel : 1) diadém, 2) nyitott levélkorona. 3) zárt fél
kör alakú korona, az általános uralkodó jelvény-típusoknak megf'elelően. De ép
pen ilyen koronát találunk egy XIII. század közepéri festett kölni miniatúrán, a
háromkirály típusszerű ábrázolásán. A magyarázat kif'ej ni, hogy ez a kép a bi
zánci hatás bizonyítéka, amelyik ezen a német területen későn, éppen a XIII.
században mutatkozik.f Diptikonunknak alvíromkirály í mádásút megelevenítő

képe is ugyanarra a típusra megy vissza, mdnt a kölni miniatúra. A háromki
rály között még nincsen néger, hanem a fő életkorokkal f'eiezik ki az emberi
ség hódolatát a Gyermek előtt. Az öreg királv rnindkét képen közvetlenül a
kis Jézus előtt térdel," ősz haja, szakálla. koronája hasonlít Szent Istvánéhoz. A
háromkirály ábrázolások ilyen felfogását párhuzamba állíthatjuk három szent
Árpád-házii leirályunkkal, azonban az ő alakjukban a szimbólum mint történeti
valóság testesül meg Szent István fenségében, Szent László érett hősiességében és
Szent Imre ifjú lángolás.ában. Ezért ragyoghatott fel ilyen beál lítúsuk adiptikon
mínlatúráín is. Hiszen ebben a korban az európai uralkodóházak szerit királvatk
ra voltak büszkék. De uralkodásuk megalapozásának kezdetén három szerittel
egyetlen törzs sem dicsekedhetett.

Szent István képeinek Időrendi bemutatása ujra hazánkba vezet vissza.
A XIII. század második feléből való művészeti emlékeinkre nemcsak fenn
maradt részleteikből. hanem legendairodalrnunk leírásából is következtethetünk.
így Szerit Margit életrajza többször szól csodálattal a szigeti templom és ko
lostor képeiről. sőt az ásatások legelső leírása a falakon akkor még látható fes
tés-maradványokról is megemlékezik. Még többféle idegen befolyással kell szá
molnunk, hiszen nemcsak a nemet és olasz kereskedelmi utak vezettek ha
zánkon át Bizánc felé, hanem idegen művészek is vándoroltak rajtunk keresztül.
Másrészt hazai festőink is tanultak. sőt dolgoztak idegenben.

A szepességi zsegrai templom (Csehszlovákia) egyik Ireskója Szent István
királyunk legrégibb hazai képe. A templom alapításának éve, a szepeshelyi
káptalan levéltárának okleveíe szerint 1270, alapítója Sigray János gróf, aki
nek módjában volt kiváló művészre szert tenni, és a zsegrai freskók mestere
valóban magas nívójú képeket alkotott. Sajnos a kép már erősen kopott, szí
neí megfakultak, térdtől rongált, fénykép-felvételről és aquarel másolatról azon
ban megismerhetjük. Feltűnően hasonlít a berni diptikonhoz. Szent Istvánt szín
tén öreg férfinek festí meg, így hangsúlyozza bölcsességét. A ruha merevebb
redőzete, sőt még arcvonásai is erősebb bizánci hatást tükröznek, bár az élénk
szemek itt is erőt sugároznak. Fején nyitott levélkoronát visel, jobb kezében jo
gart, baljában a diptíkonhoz hasonló mozdulattal az országalmát tartja meHe
előtt. Jelentősége, hogy későbbi műalkotásaínkban tovább élő típusnak ez az
első hazai emléke. Másrészt a zsegrai mester többi képével együtt (Szent László,
Utolsó vacsora) művészi értékben felveszi a versenyt a korabeli külföldi al
kotásokkal és a mi veszprémi Gizella kápolnánk apostolképeível."
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A XIV. században olasz ernlék a legelső: 1320 körül a nápolyi Donna Re
gin,a falán szerepelnek Szent Istvánnak és Arpád-házj szentjeinknek freskói.
Az öregedő Pietro Cavallini tanítványaival együtt festette meg remekművét.

A híres mester magyar kapcsolatainak még okleveles bizonyítéka is van, egy
1308. december 15-i adománylevél, amelyben Róbert Károly évi segélyt ado-
mányoz Cavallini "római festőnek". l

A római Szent Péter bazilika 1.361-ben keltezett leltára Arpád-házd szerit
jeinknek pompás, de sajnos elveszett ábrázolásáról ad leírást. Ugyanis Erzsébet
anyakirálynő. Nagy Lajos királyunk édesanyja 1313-ban Nápolyból visszatér
ve nagy kísérettel meglátogatta az apostolok sírját. A Szent Péter bazilika
lépcsőjén bíborosok fogadták, Erzsébet fejedelmi ajándékokat hozott nekik. A
legszebb adomány egy hímzett oltárterítő Iehetett, A leltár szövege "dorsale"
nak nevezi, az olasz ismertetés "paliotto"-nak. oltárterítőnek és nem szőnyegnek

fordítja. Ez annál is helyesebb értelmezés, mert a hímzés alapanyaga violaszínű
vászon. (A feltevést igazolja, hogy hasonló anyaga és beosztása van a hal
berstadti - NDK - dóm kincstárában őrzött XIII. századi oltárterítőnek.) Er
zsébet ajándékát a leltár leírasa szerínt 9 kép díszítette: középen a Mias~?O
nyunk képe, tőle jobbra Szent Pál apostol, Szent István. Magyarország kirá
lya, Szent Imre, Magvarország trónörököse és Szent Lajos - a szintén Ar
pádoktól származó toulouse-i Szent Lajos püspök (tl274), akit Nagy Lajos védő

szentjének tisztelt _;7 balra Szerit Péter, Szerit László magyar király, Szerit
Erzsébet magyar kírály lánya és Szent Margit magyar király lánya. A képek
közé kettős aranykalászokat. a vörös vászon szélekre pedig arany rózsákat hí
meztek. Bizonyosan magyarországi hímző-múhclyben készült. hiszen hazai hím
zésünk ekkor európai hírnévnek örvendett. Nyelvi bizonyítéka, hogy Francia
országban is az egyik finomöltés fajtát "point de Hongriev-nak nevezték. Saj
nos a képeknek rajzuk sem maradt fenn, tehát nincs típusfejlődési jelentő

ségük, de annál fontosabb bizonyítékai Arpád-hází szentjeink tiszteletének.
A XIV. századi miniatűr festés,cctünkben fontos szerepet játszik Szent Ist

ván kirúlyunk alakja. A pazar kiállítású Vatikáni Legendáriumból (1338) saj
nos éppen az őt ábrázoló miniatúrák fóliói vesztek el. Egyetlen képe Szent
Imre legendájában szerepel. Mint megtört. öreg ember nagy, nyitott ablakon
keresztül nézi fia holttestét. Arcvonásairól. alakjáról eltűnt a bizánci merev
ség. b.,felé hajló testtartása könnyed; hagyományos, hosszú ősz haja és sza
kálla szabadon leng. Nyitott koronát és piros öltönyt visel. A bolognai hatás
azonnal felismerhető.s

A Képes Krónika (1358) miniátorn csillogó fantáziával és fölényes tudás
sal beszéli el Szent István életét születésétől haláláig. Ezért nem adhat egy
séges típust, Művész] stílusa a trecento általános sajátságait tükrözi, tehát kü
lönböző német és olasz elemeket foglal magában, a bizánci motívumok hatása
csak .ál talánosságban mutatkozik. A 20/a. fóHón, az S iniciálé kék hátterében áll
va, mínt győztes hadvezért, harcias vallásossággal telített lovagkirály t ábrázol
ja, erős ellentétben a régi öreg király tígussal, A 20/b. fólión Szerit István
trónusán ül. Fején ötágú levélkorona, kezében jogar és kormánypálca. Őszes

haja és szakálla rövidebb, mint eddigi képein. Arca energikus. A 21/a. fólió
miniatúrája uralkodói díszben ábrázolja. Mellén kettős kereszt, balján ország
alma. A 21fb. fólió az óbudai templom alapítását illusztrálja. A kegyes öreg
király és Gizella királyné a templom modelljét tartják. Remek háromszög alakú
kompozíció. A 22fb. fóHón Szent István megtört. öreg ember, arclcíreiezése a;~
gódó, menekülésre ösztönzi az előtte álló Endrét, Bélát és Leventét. Ugyanezt
az arcot festi meg Szerit Imre temetésénél a gyászoló királyról. Végül a kopor
sóban fekvő halott Szent Istvánt szinte fiatalnak tünteti fel, így jelképezi meg
dicsőülését.

Freskófestészetünk XIV. századi emlékei megsokasodnak, hiszen a XIV. és
XV. század gótikánk virágkora. A fennmaradt műalkotások főleg az ország
északi és délkeleti vidékeiről származnak, mert ott kevésbé voltak kitéve a
törökök pusztításainak. Altalánosságban még erősen hatnak az idegen, főleg

olasz, német és bizánci befolyások. A bizánci jellegű képek ebben a korban va
lószínűleg olyan festők művsí, akik ekkor a Kárpátokon túl a dunamenti bal
káni országokban is dolgoztak, és onnan" még színte klasszikus, régi bizánci ké
pek rníntáiva's tértek vissza. Példa rá az őraljboldogfalví (Románia) templom
képek bizánci stílusú sorozatának mestere, aki a Szent Kereszt megtalálásat áb-
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rázoló festmenyén együtt szerepelteti a bizánci és magyar öltözetű hősöket. Ez
a történtett festészet azonban nemcsak külföldi gyökerekből táplálkozott. Nagy
Lajos király hatalmas egyéniségének, aki Szent Lászlót választotta eszményképé
nek, fontos szerepe volt abban, hogy az érdeklődés nemzeti szeritjeink felé fordult.

A mezőtelegdi templom (Románia) nyugati falán maradt fenn három vasba
öltözött szeritünk freskóképe. Huszka József" főleg a feliratok betűtípusából kö
vetkezteti, hogy a XIV. század második feléből származik. Szent Lászlónak saj
nos éppen a feje hiányzik, Szent Imre alakja annyira kopott, hogy csak a ke
zében tartott liliomról ismerhető fel. Szerit István arca teljesen ép. Itt a hár
mas ábrázolásnál önként adódott az öreg típus. De az arc energikus, nemcsak
a kegyes, hanem a hős királyt is m,utatja. Fején levélkorona. kezében buzo
gányt és országalmát tart. Nyitott vörös öltőnye alól kilátszik vaspáncélja. Al
lítólag a freskónak különösen a színskálája gazdag: míníum vörös, szürkéskék,
arzénzőld. sárga és karrnin váltakoznak rajta.

A Kassa közelében fekvő Csécsi templom falképei jóval gyengébbek a zseg
rainál. A szentélyben lévő a magyar címeres pajzsot tartó ifjú Szerit Imrét áb
rázolhatja, míg a diadalíven látható két királyt kivont karddal: Szent Istvánt
és Szent Lászlót. Érdekes, hogy ruházatuk inkább bibliai hősök viseletéhez ha
sonlít. A feliratokból csak néhány betű olvasható, ebből és a díszítések orna
mentikájából következtetett Ruszka XIV. századi eredetükre.l''

A muraszombati (Vas megye) templomban Szent Istvánnak állítólag még
13é~2-ből való falképét őrzik. Feltehetően a XIV. század végén alkothatták. Tró
nuson ülve ábrázolja a kegyes öreg királyt, érdekessége a jobb kezében tartott
levéldíszben végződő magas kormánypálca. Az almakereki (Románia) templom
freskókkal gazdagon díszített falán már jellegzetesen magyaros vonásokkal és
viseletben látjuk Szerit. István alakját.

A XV. szá.zadban a hangsúly a freskókról a táblaképekre tevődik át. A
Vitkóci templom (Csehszlovákia) régi főoltárának egyik szárnyán Szent Istvánt
fára festett képe Szent Imrével és Szerit Lászlóval együtt ábrázolja. Fején nyílt
levélkorona. ruházata ezüstös páncél, felette vörös, zöld bélésű köpeny dús re
dőkben omlik alá. Jobb kezében kormánypálca, baljában országalma kereszt
tel. A templomról már 1390-ből van említés. Az H58-ban kelt oklevél tanusága
szerint Ország Sebe.styén és Mihály voltak a templom újjáépítésének jótevői, az
oltár tehát 1460 körül készült.!!

A matheóci templom (Csehszlovákia) szárnyas oltárán (1460 körül) a közéri
kép Szerit Istvánt és Szent Imrét ábrázolja. Szerit István a hagyományos kegyes
király, magas nyitott koronával, jogart és országalmát tartva kezében. Mint a XV.
századi előkelők, díszes, mintás öltönyt és hátul hosszan lelógó palástot visel.
A nagyméretű alakokat nyugodtan állva ábrázolja, kompozíciója elég szegényes.

Mozgalrnasabb a szepeshelyi főoltár szárnyképe (1470 körül), Árpád-házi szerit
jeink a három életkort személyesitik meg, Szerit István vasba öltözött alakját
pompás nyitott köpeny keretezi. A képen már érezhető a reneszánsz hatása.

Egyik erdélyi festőnkről oklevél is megemlékezik: Palnár Péter kolosrnonos
torí apát szőlőjükből két holdat adományoz borsajtóval együtt a Kolozsvár kül
városában lakó Lukács mesternek, hogy az a Szűz Mária templomra és a ba
rátok lakóházára képeket készítsen. Sajnos alkotásairól nincs tudomásunk.

Hazai szobrászművészetünknek már a XIV. században volt két európai hí
rű mestere Kolozsvári György és 1VIárton személyében. A nagyváradi templom
mellett magaslott fel Szent László lovasszobra (1390) és Szent István, Szent Imre
álló szobrai (1370). A nép annyira szerette ezeket, hogy a törökök azt hitték
bálványok, és ezért összetörték (1660). Európai magaslatú értékükről csak alko
tói knak másik szobra, a prágai Szent György szobor alapján alkothatunk né
mi képet.

A XV. században az ország északi részén két nagy szobrászunk: Kassai Ja
kab és Lőcsei Pál iskolájának emlékei maradtak fenn. Kassai Jakab neve mu
tatja magyar származását, de csak bécsi működéséről tudunk. Az ő iskolá
jához tartozott a kassai múzeumba került Szent István szobor művésze (1480).
A zsegrai arcot láthatjuk rajta viszont, ruházata azonban remek redőzetben

omlik alá. Középutat talál a túlfinomultság és a túlzott drámaiság között re-
ális beáll.ítottságával.l"
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Lőcsei Pál mesternek kapcsolata volt világhírű kortársával. Vit Stovval, a
krakkóí székesegyház világhírű főoltárának szobrászával. Lőcsei Pál tanítványa
volt a matheóci királyszobrok (XVI. sz. első tizede) művésze, akinek Szent Ist
ván szobrát tökéletesen biztos vonalvezetés, lendület, elegáns könnyedség, re
neszánsz vonások jellemzik. A kompozíció mozgalrnas, a rideg páncélra könnye
dén csapódik a hatalmas köpeny. A súlyos szakállal övezett arc energikus, fen
ségét a magas korona is növeli.
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VAS JÓZSEF

SZENT IS1'VÁN MISÉJE
A krónikások 1083-at írtak, amikor István király holttestét országos ünnep

ségek keretében kiemelték a fehérvári kriptából, és az életszentségét igazoló két
csoda után VII. Gergely pápa a szentek sorába iktatta. Azóta nemcsak itthon,
hanem 1687-től külföldön 'is gyorsan terjedt a tisztelete. Bizonyítják ezt többek
között az ünnepeire készült míseszövegek ds.

Ismeretes, hogy a középkori misekönyvekben, az ún. sacramentariumokban a
szentmise részei közül csak azok voltak meg, amelyeket a míséző olvasott, Te
hát az áldozat liturgiája, kiegészítve a könyörgésekkel (oratio, secreta, postcom
munio), valamint a bevezető és a befejező rítus. Az ige liturgiáját rendszerint
külön könyvek (Lectionálék, Antíphonaríumok, Graduálék, Evangelístaríumok stb.)
tartalmazták. Ezért. Szent István miséjének történeti áttekintésekor a míseköny
veken kívü1 figyelembe kell vennünk az összes jelentősebb szertartáskönyveinket,

HAROM KÖDEX VALLOMASA. A magyarországi rruiseliturgía legrégibb, XI.
századi emlékeit mindössze három kútfő, a Hahóti-, a Szelepchényi- és az Oláh
Miklós-féle kódex őrizte meg. Ezek közül az első a zágrábi, a másik kettő meg
az esztergomi érseki könyvtár tulajdonában van.

A Zágrábban levő Hahótí-kódex hiányos állapotban maradt reánk. Tartalmát
tekintve misekönyv, Névadója a Zala megyeí Hahót község volt, mert az ottani
bencés apátság számára írták 1073 és 1092 közott. Zágrabba Szent László (1077
1095) idejében került, valószínűleg a püspökség alapításakor (1093). Ebben Szent
István ünnepe már augusztus 20-án, a szentté avatásának évfordulóján van. Kez
detben nem volt kötelező a megülése. a szabolcsi zsinat (1092) azonban a pa
rancsolt ünnepek rangjára emelte, Szent László törvénykönyve (1,37) pedig vi
giliával látta el. Ettől kezdve a naptáraink piros betűvel írják, és az összes li
turgikus kódexeink számon tartják. A latin nyelvűek: Elevatio, illetőleg Tran
situs corporis Sancti Stephani regis, a magyar nyelvűek pedig: Zent Estuan roi
ral halala, vagy Zenth Ystwan kyral napía stb. néven emlékeznek reá.
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