
VIII. MŰVÉSZÉT 

Művészet Szent István korában 

„Magyarországi művészet Szent István korában. Ötven évvel ezelőtt, amikor 
Gerevich Tibor ezzel a c ímmel foglalta össze a művészettörténeti ismereteket Szent 
István halálának 900. évfordulóján, az emlékek impozáns sorozata fölött tarthatott 
seregszemlét. Annak, aki ma ugyanevvel a feladattal lép Gerevich örökébe, lénye-
gesen kevesebbel kell beérnie. Nem a művek rohamos pusztulásáról van szó, ha-
nem arról a sajátságos esetről, ami régi korok irodalmi, képzőművészeti alkotásai-
val nem egyszer fordul elő: tudományos érvek elvitatják őket a kérdéses korszak-
tól. Az átértékelő ítélet különösen a kőfaragás emlékeit illette keményen. Ennek 
megfelelően az esztergomi és a pécsi székesegyház, valamint a székesfehérvári ki-
rályi bazilika nagy oszlop- és pillérfejezetei ma az István féle templomépület he-
lyett az egy évszázaddal későbbi átépítés részeinek minősülnek, a pécsi dómkapu 
és egy figurális relief pedig egyenesen a román kor végéről való alkotásnak, a 
gyulafehérvári székesegyház régebbi t impanonja és az ún. aracsi kő minden bi-
zonnyal XII. század eleji munkának. Ahogy megrendült a bizalom abban a felte-
vésben, hogy a honfoglaló magyarság ötvösművészete az új hazában kődombor-
műveken élt tovább, a bizantinizáló jellegű palmettás faragványok újabb leletekkel 
is gazdagodó érdekes csoport ja elnyerte írott fonásokkal igazolható időrendi helyét 
az István király halálát követő fél évszázadban. Az óbudai prépostságról a történeti 
forráskritika mutatta ki, hogy Szent Istvánnak tulajdonított alapítása nem tekinthető 
hitelesnek; valóban, az elpusztult templom előkerülő legkorábbi faragványai a bi-
záncias domborműcsoport tal állnak szoros kapcsolatban. Ha ehhez még hozzáfűz-
zük, hogy a most ismertetett kronológiai hegycsuszamlás már-már olyan alkotáso-
kat is magával sodor, mint a biztosan Szent István korinak tekintett székesfehérvári 
szarkofágot és a zalavári reliefeket, akkor jogos a kérdésfeltevés: minő esélyekkel 
tehetünk kísérletet Szent István kora művészeti jelenségeinek megismerésére, érté-
kelésére? A feladat rendkívül nehéz, így felvállalásakor a művészettörténész épp-
oly „bizonytalan töprengéssel kelletlenkedik", mint Hartvik püspök, kit a XII. szá-
zad elején az István legenda újabb változatának megírásával bíztak meg. 

A töprengés oka mindenekelőtt az, hogy a Szent István korából ránk hagyomá-
nyozott szűkös emlékanyagnak csak igen csekély részét lehet a művészettörténet 
sajátos eszközeivel megragadni , a művészi formára vonatkozó megfigyelésekkel, 
stílustörténeti fogalmakkal körülírni. A diszciplína klasszikus módszereinek köve-
tésére szinte kizárólag a textilművészet és az ötvösség olyan remekmüvei esetében 
nyílik lehetőség, mint a miseruhából átalakított koronázási palást és az ún. Gizella 
kereszt. Márpedig a vizsgálati módszerek jelentőségét nem lehet eléggé hangsú-
lyozni. Az írott kútfőkkel kapcsolatos történeti forráskritika lehetőségei, a korszerű 
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technikai és anyagvizsgálatok perspektívája nem támaszthat illúziókat. A művé-
szeti alkotások - műtárgyak, műemlékek - csak akkor tehetnek forrásértékű tanú-
ságot saját korukról, ha kérdésfeltevéseink a művek sajátos, vizuális közlési módjá-
ra irányulnak, ha a látványt és annak az egykorú szemlélőre tett hatását állítják a 
középpontba. Itt a hasonló jel legű, azonos korú műalkotásokkal való szisztemati-
kus összevetés a célra vezető módszer, és ez marad továbbra is az egyetlen adekvát 
metódus a Szent István-kori művek jelentéstartalmának megértéséhez, koruk el-
döntéséhez. A rokon tárgyak tanúsága bizonyul perdöntőnek a magyar korona máig 
vitatott kérdésében is, és rekeszti ki ezt a művészi és történeti értelemben egyaránt 
kimagasló jelentőségű alkotást Szent István korának tárgyi emlékei közül. 

A hazatért koronaékszerek technikai kérdései iránti érdeklődés némiképp túlfo-
kozott ugyan, mindenképpen tükrözi azonban azt a művészettörténeti oldalról is 
meglevő igényt, hogy a magyar királyság e jelvényei a maguk tárgyi valóságában, 
keletkezéstörténetük összefüggésében jobban megismerhetők legyenek. Az elsőd-
leges tárgyi megismerés, a technikai, szerkezeti ismeretek bővítése sokkal sors-
döntőbb Szent István kora építészeti hagyatékának tekintetében, hiszen itt a régi 
nagyságnak valóban csak szánalmas töredékei maradtak ránk. Az építészettörténeti 
kutatásnak tehát szélesre kell tárni a kaput a társtudományok felé. Részt kell vállal-
nia a régészek munkájából a falazatok és további archeológiai leletek tanulmányo-
zásában; ásványtani vizsgálatokra kell támaszkodnia, hogy építéstörténeti eredmé-
nyeit a kőanyaggal kapcsolatosan ellenőrizhesse. Történész segítségét igényli, vé-
gül is azonban az építészettörténészre vár az a feladat, hogy az írott források épít-
kezésekre vonatkozó részleteinek konkrét használhatóságát megítélje. így például 
tanulmányoznia kell, milyen dokumentumértéke lehet a pannonhalmi oklevélnek 
az apátság építéstörténete szempontjából; fel kell tennie a kérdést, hogy hogyan 
kell értékelni a Hartvik-legendának azt a részletét, amely szerint a fehérvári királyi 
bazilika István halálakor még nem volt felszentelve; meg kell vizsgálnia, hogy az 
esztergomi Szt. István protomártír templom patrocíniumából valóban kényszerítően 
következik-e a templomalapítás kapcsolata a Passau felől történő, Géza kori térí-
téssel. A feladatok sokaságát és divergens irányait tovább sorolhatnánk. 

Ha az itt kiragadott és az alább említendő példák mind a templomépítészetből 
valók, annak speciális oka van. Feltűnő ugyanis, hogy Szent István korának emlék-
szerű vagy forrásokban említett művészeti hagyatéka szinte teljes egészében egy-
házi funkciókhoz kapcsolódott. Templomokról van szó és azok belső díszítéséről, 
az oltári szolgálat tárgyairól, értékes tartókban őrzött ereklyékről, és ami a forrá-
sokban említett tárgyak közül személy szerint a királyra vonatkoztatható - korona, 
lándzsa, esetleg: trónszék - , az is a királyszentelés liturgiájának volt vagy lehetett 
része. Az impozáns templomépület , a művészien díszített tárgy, a látványszerűsé-
gében pompás cselekmény lényegében egyazon törekvésnek köszönheti létét, és 
mindnek az egyház, mint intézmény ad foglalatot. Ha Szent István „saját kápolná-
jára", a székesfehérvári Boldogasszony templomra gondolunk a maga nagyszabású 
templomépületével és előkelő papi testületével, az ereklyekincset és a koronaéksze-
reket magába foglaló depozitóriumával, és a minden bizonnyal kezdettől fogva ter-
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vezett alapítói temetkezőhellyel, akkor úgy kell hinnünk, hogy a kortárs ebben a 
templomban és a hozzá kapcsolódó intézményben a keresztény királyság szimbó-
lumát látta. 

A leírás, amit Szent István nagyobbik legendája ad a király fehérvári egyházá-
ról, megfelelhet a való arányoknak templomépület és díszítése viszonyát illetően. 
Az egyháznak a liturgikus felszerelés arany és ezüst tárgyai adták fő ékességét, a 
templom falai azonban csupaszok voltak, pillérei dísztelenek, mint megannyi egy-
korú templomé Európa-szerte. Az István kori egyházak faragott köveit ilyenformán 
ideális falazókőként nyelték el későbbi átépítések, alig hagyva támpontot egy-egy 
korai Árpád-kori részletformára nézve. Szent István fehérvári bazilikájának kövei 
az egész városban szétszóródva maradtak ismeretlenek. Első püspöki egyházaink 
kőanyaga, egész falrészei ugyanúgy rejtve maradtak a Kálmán kori új székesegy-
házak falaiban, mint első királyunk korának némely fontos igazsága a poszt-
gregoriánus szerzők műveiben. 

Néhány fennmaradt alaprajzból, az évszázados pusztulásokat csodaképpen túl-
élő részletből kiviláglik, hogy Szent István kori egyházaink leginkább abban ha-
sonlítottak a száz évvel későbbi, immár román stílusú apszisos szentélyfejhez, hogy 
nélkülözték a szentélyrész kereszthajós elrendezését. Az egy apszisos szentélyfej-
hez, melyről ma úgy hisszük, az egykorú templomok többségét jel lemezte, három 
hajós bazilikális tér csatlakozott (pl. a székesfehérvári királyi bazilika, a Zalavár-
várszigeti templomlom és valószínűleg a kalocsai székesegyház; kisebb egyházak-
nál ez a t emplomhajó akár osztatlan is lehetett (ilyen volt eredetileg Pécsváradon). 
A templomok egyszerű felépítése a századfordulótól fogva mindmáig számos ku-
tatóban idézte fel az ókeresztény és korai középkori bazilikák Földközi-tenger vi-
dékén elterjedt típusát. A rokonság gondolata valóban kézenfekvő, kérdés azonban, 
hogy mely terület hatott e tekintetben serkentőleg a magyar építkezésekre? Az egy-
szerű bazilikális templomépület már a Karoling-kor előtti időtől ismert volt Euró-
pának a mediterráneumtól távolabb eső részein is, és az újabb templomtípusok 
megjelenése után is versenyképes maradt ott, ahol a szentélyfej kevéssé artikulált 
formája a helyi adottságoknak megfelelt . Hogy az egyszerű típus követése nem jár t 
feltétlenül igénytelenséggel a liturgia vagy a templomépítés terén, arra nézve két 
je lentős regensburgi templom nyújt példát. A lebontott régi székesegyház és az 
Obermünster - a je lek szerint mindkettő II. Henrik császárnak, Gizella királyné 
testvérének műve - egy apszisos bazilika építészetileg tagolatlan, egyszerű oltár-
hellyel a mellékhajók végében; feltűnik viszont, hogy a puritán keleti szentélyfej 
átellenében a nyugati templomrész számottevő építészeti hangsúlyt kapott. Mivel 
az első magyar kőtemplomokkal való összevetésre csak az elrendezési típus vizs-
gálatának szintjén, a stíluskérdések figyelmen kívül hagyásával van lehetőség, a két 
fontos dél-német templomépület mintakép-szerepe ma már aligha tisztázható. An-
nál valószínűbb, hogy az építészeti típusválasztás, a liturgikus szokások és az egy-
házi struktúra összefüggései az e korban oly je lentős bajor püspöki székhelyen és a 
frissen megalapított magyar királyságban egymáshoz hasonló módon rajzolódtak 
ki. 
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Szent István székesfehérvári bazilikája a maga csalódást keltően romos állapo-
tában is értékes tanulságokkal szolgál, és még továbbiakat rejteget arra nézve, hogy 
milyen volt a speciális funkciók és építészeti minták szerepe a királyság e kétség-
telenül legfontosabb templomában. 

A mai romterületen az apszis, a bazilika egyetlen, építészeti eszközökkel is 
hangsúlyozott szentélye pár megmaradt kősorával fogalmat ad a valóban hatalmas 
méretű templom eredeti falazatairól: igényes munkával készült római kváderkö-
vekből. A bazilika keleti homlokzata az egyszemélyes templomokénál gazdagabb 
látványt nyújtott, az apszis két oldalán, a mellékhajók folytatásában ugyanis egy-
egy négyzet alaprajzú építmény kapott helyet. A templom vizsgálói a bazilikával 
egybeépített, attól azonban elkülönülő, bizonyára kétszintes melléktereket látnak 
bennük. A típus, melynek korai emlékeire, az ún. pasztofóriuniókra Fehérvárral 
kapcsolatban hivatkoznak, a keresztény templomi liturgia kialakulásának századai-
ban született. A bizánci építészetben befutott karrierje, változatainak gyakori nyu-
gat-európai felbukkanása egyértelműen annak következménye, hogy ezek a szen-
télyhez csatlakozó mellékterek speciális jel legű egyházi teendők egész sorozatának 
adtak hajlékot. Szolgáltak a mise előkészítésére, a szent ostya tárolására, mártír-
ereklyék őrzésére, és e funkciókkal kapcsolatban sekrestyeként, mártíriumként, az 
ereklyetisztelet helyeként működtek, a magánáhítat korai formáinak helyt adó ora-
tóriumok voltak, sőt az ereklyék közelébe temetkező előkelő személyek sírkápolnái 
is lehettek. 

A fehérvári bazilika szentély felőli melléktereinek kérdését ebben a világítás-
ban nézve úgy látszik, itt a speciális rendeltetés szempontjai igen határozott és 
önálló formában szóltak bele a téralakításba. A bazilika testétől izolált, az apszissal 
nem kommunikáló két kis építmény olyan alaprajzi változatot képvisel, ami az 
egykorú európai emlékek közt meglehetősen társtalan és csak ókeresztény templo-
mok körében ismert, ezektől való származtatásuk azonban aligha lehetséges. Min-
d e n j e l arra vall, hogy különleges igények kielégítésére készültek a napi oltári szol-
gálattól függet len céllal, a templomhajótól többé-kevésbé elzártan, tudatos helyki-
választással a templom előkelő, keleti részén, a főszentélyhez közel. 

A szokatlan elrendezés magyarázata valószínűleg abban rejlik, hogy István ki-
rály e legkedvesebb alapítványa egészen rendkívüli módon gazdag volt liturgikus 
szerelvényekben, arany és ezüst tárgyakban, valamint ereklyékben. A kincseknek 
ez a kumulációja jóval meghaladhatta a templomi ingóságok szokásos mértékét. A 
Boldogasszony egyház történetének későbbi alakulásából is arra lehet következtet-
ni, hogy a camerajában őrzött értékek már az alapító idejében magukban foglalták 
a királyság hatalmi jelvényeit , liturgikus vonatkozású felszereléseit, a királyi 
kincstárat. E páratlan fontosságú gyűjtemény őrzése tehát kezdettől fogva a fehér-
vári templom kitüntető feladata volt. Ez lehetett, ami a szentély felőli templomrész 
különleges kialakítását igényelte, s ami a sekrestye, a kincstár, a kripta és a kápolna 
feladatköreit differenciálta a két melléktér és ezek földszinti, illetőleg emeleti he-
lyiségei közt. 1 862-ben a déli építményben két Árpád-kori sírt tártak fel; a helyiség 
eszerint kápolna vagy oltárral rendelkező sekrestye volt. Az a körülmény, hogy a 
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déli mel lékhajó csatlakozó része már az Árpádok idején jelentős temetkezőhellyé 
alakult, talán a melléktér eredeti funkcióinak kérdésével is összefügg. 

A Boldogasszony egyház romjainak nyugati része fölött a püspöki palota klasz-
szicista épülete emelkedik, így itt a templomhoz tartozó, hozzáférhető korai rész-
letek igen kis számúak és meglehetősen ellentmondásosak. Az 1969-1971. évi 
ásatások óta mindenesetre tarthatatlannak látszik az a korábbi feltevés, amely sze-
rint a templomnak átriumra nyíló, talán toronypáros homlokzata lett volna. A lele-
tekből ítélve a nyugati templomrész összetettebb felépítésű lehetett. Központi 
magja szokatlanul nagy méretűnek tűnik: szélességben talán felülmúlta a bazilika 
főhajóját , ahová árkádokkal nyílt, és jelentősen kiterjedt nyugat felé is, ahol osz-
lopcsarnokra valló részletek igen széles főhomlokzatot sejtetnek. Késő középkori 
és török kori források, valamint múlt századi ásatási megfigyelések tornyos épít-
ményről tudósítanak. A roskadozó középső tornyot a templom homlokzatán 
(„mediam turrim in acie seu cornu... Ecclesie"), amelyet Ozorai Pipo 1425 előtt 
családi kápolnája építése kapcsán megújíttatott, talán az eredeti elrendezés részé-
nek tekinthetjük, vagy arra utaló későbbi alkotásnak. 

Közelebbi részletek az ú jabb ásatási eredményekig ismeretlenek. Nem lehet 
azonban kétséges, hogy ez a tulajdonképpeni bazilikától határozottan elkülönülő 
terjedelmes, tornyos épület az Ottók birodalmának templomépítészetéből ismert 
„nyugati épí tményekkel" (Westbau), karoling alkotások távolabbi leszármazottai-
val tart rokonságot. 

Evvel a megállapítással olyan kérdéskör közelébe sodródtunk, ami évtizedes 
vitákat gerjesztett e sajátságos építmény funkcionális és jelentésbeli összefüggései-
ről, magánegyházi implikációiról, a hozzá fűződő kultusz világi (uralmi, sőt: ural-
kodói) színezetéről. Az érvek, melyek támogatására majd minden esetben fel lehe-
tett hozni írott vagy emlékszerű forrást, lényegében két felfogás körül polarizálód-
tak: az egyik a magánegyházi (gyakran királyi, császári) hatalom gyakorlásának és 
megdicsőülésének helyét, építészeti szimbólumát látta a nyugati építményben, míg 
a másik felfogás világi elemektől érintetlen, speciális liturgikus szerepet tulajdoní-
tott neki (Megváltó-kultusz, húsvéti feltámadási szertartás, angyal kultusz). Nap-
ja inkra a vita elapadt, s ez alkalmasint annak a beismerése, hogy valójában nincs 
szó antagonizmusról . sokkal inkább azonban a funkciók pluralizmusáról, és több-
féle, egymással talán nem is mindig harmonizáló jelentésrétegről. 

A nyugati építmény típusának variánsai a Karoling és poszt-Karoling építé-
szetben a magánegyház (ecclesia propria) intézményének keretei között alakultak 
ki. Építtetőik hatalmi helyzetét és e pozíció vizuális kifejeződését ezáltal alapvető-
en ez az egyházi struktúra határozta meg, mint ahogy az egyházi hierarchián belül 
volt a helye a templomépítő királynak is, mint Dei gratia uralkodónak és vicarius 
Christinek. A templom urának személyes intenciói ilyenformán bizonyos termé-
sze tességgel ju to t tak érvényre a nyugati építményekkel kapcsolatos magánegyházi 
funkciókban (az adatok plébániai funkciókra, bíráskodásra, temetkezésre vonat-
koznak; az emlékek az emeleti kápolnával kapcsolatban több templom esetében 
magánmisét is sejtetnek). A nyugati építmény saját liturgiája, a gyakori Megváltó, 
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Szent Mihály, Keresztelő Szent János patrocíniumok, a Húsvét, a halál utáni élet és 
a közbenjárás gondolatköre a személyes vonatkoztatások sokaságát tette lehetővé a 
szertartások résztvevői számára a „néptől" a templom uráig. Ha az illető magán-
egyház ura a király volt, akkor ez - typum Christi gerens - himnuszok Krisztus ki-
rályra való utalásait magára, saját földi hatalmára érthette. Az uralkodóval kapcso-
latos liturgikus akklamációkat, a koronázások és a nagy egyházi ünnepek alkalmá-
val felcsendülő laudes regiaet nyomós okkal hozták a nyugati templomrésszel ösz-
szefíiggésbe. E gondolati építménynek a tényleges építészeti foglalata sem volt ke-
vésbé je lentésgazdag. Kétszáz éven át szívesen utánzott, jel legzetes Karoling-kori 
példái centrális épületek voltak, tornyos, árkádos homlokzatuk egyszerre keltette az 
ókori hagyományokban gyökerező sírtemplom és az erődített város képzetét. Mind-
ez tudatos törekvés eredménye volt, hiszen az ilyen építmény fejezte ki legjobban 
az üdvtörténeti gondolatot, szerencsésen egyesítve a jeruzsálemi Szent Sír képét a 
mennyei Jeruzsálem képével, ezt pedig az ígéretbeli város földi másával, vagyis 
annak allegorikus ábrázolásával, amit a túlvilágiból a keresztény egyház és a kirá-
lyok e világon megvalósítottak. íme a többértelmű gondolatsor vizuális megfogal-
mazása, mely maga is alternatív, sőt párhuzamos interpretációk lehetőségét foglalta 
magában. Az ilyen értelmezések egyike-másika tovább élt a változatos szerkezetű 
és formájú nyugati építmények nagy korszakában, a X. és XI. században is. 

Régi rajzok, ásatási felvételek tanúsítják, hogy a nyugati épí tmény az István 
kori építészetben nem volt ismeretlen, sőt néhány prominens je lentőségű templom 
alapvető jel legzetességei közé tartozott. Az első kalocsai székesegyház nyugati ré-
szének széles alapfalait Henszlmann ásta ki; korai magját, mely kettes, talán hár-
mas toronycsoportként értelmezhető, utóbb kelet felé további résszel (tornyokkal) 
bővítették. A nyugati építmények egy másik jel legzetes típusára vall egy részlet a 
pannonhalmi bencés apátsági templom XVIII. század végi állapotát mutató alapraj-
zán: itt a főhajó tengelyében nyugati kórus hatalmas apszisa rajzolódik ki. Talán a 
XI. század elején megalapozott tradíciót követték valamivel később, a pécsi szé-
kesegyház nyugati részének építésekor is. 

Azok között a Szent István korából való nyugati templomépítmények között, 
amelyekről ma tudomásunk van, nagy alaprajzi kiterjedéséből ítélve kétségtelenül 
n székesfehérvári királyi bazilikáé lehetett a legjelentősebb. A fehérvári építmény, 
mint a király magánegyházának, az ország legfontosabb templomának nyugati ré-
sze, méreteiben és felépítésében méltán lehetett nagyszabású: fel kell tételezni, 
hogy a királyság intézményéhez kapcsolódó rendeltetése is volt. Ennek jellegét ne-
héz volna közelebbről meghatározni, mint ahogy nehéz eldönteni azt is, hogy mi 
létezett már Szent István idejében azon funkciók közül, amiket a Boldogasszony 
egyház az Árpád-kor későbbi szakaszában magáénak mondhatott . Ilyen kezdettől 
fogva gyakorolt, a nyugati épí tményhez kapcsolódó funkció lehetett István király-
nak az az alkalomszerű tevékenysége, amiből utóbb a fehérvári törvénynapok 
megütésének szokása, és nyilván evvel összefüggésben az írásbeliség „intézményi 
háttere" kifejlődött. Régészeti és emlékszem bizonyítékok hiányában ma már alig-
ha lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy hol állt az a bizonyos, forrásokban emle-
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getett fehérvári trón, és vajon valóban azonos volt-e Szent István trónusával: 
Könnyen lehetséges, hogy a képletes középkori szóhasználat éppúgy összemosta a 
konkrét tárgyat és az általa szimbolizált hatalmat, mint a „Szent" Korona esetében. 
Az alkalom szerint is cserélhető, nem feltétlen adott helyhez kötött, és talán csak a 
kegyeletes emlékezet által a szent király személyéhez kapcsolt trónszék helyett 
szempont jukból is fontosabb lehet az a fogalom, ami belőle kinőtt, ti. a regalis 
sedes - és itt bízhatunk abban, hogy Szent István nagylegendájának 1077 tá ján leírt 
szavai valóban az István kori állapotokat tükrözik. Ha volt Székesfehérvárott , Ist-
ván király újonnan alapított székvárosában olyan topográf!kusan meghatározható 
hely, ami funkcionális és szimbolikus értelembeni „a székhelyet", azaz a keresz-
tény állam központját jelentette, akkor ez legvalószínűbben a Boldogasszony 
templom nyugati építménye lehetett. Erre, mint a Karoling-hagyományokból me-
rítő á l lameszme adekvát építészeti foglalatára valójában jól illhet Deér József ha-
sonlata, aki a fehérvári Boldogasszony templomban Nagy Károly aacheni egyházá-
nak magyarországi megfelelőjét látta. 

Az aacheni regni archisolium és a fehérvári székhely más vonatkozásban is 
mutat bizonyos rokonságot. Itt azonban már általánosabb jellegű összefüggésről 
van szó, nevezetesen a keresztény uralkodóknak arról a törekvéséről, hogy királyi 
méltóságukat Krisztus királyi őseitől vezessék le, birodalmuk pedig Jeruzsálemhez, 
az üdvtörténet földi - és mennyei - fővárosához tűnjék hasonlónak. Ami Szent Ist-
vánt illeti, róla az Intelmek soraiból derül ki, hogy önmagát és trónörökös fiát a 
mindennél előkelőbb családfa hajtásának tekintette. A történelmi fordulat, mely le-
hetővé tette a Magyarországon át a Szentföldre vezető zarándokút megnyitását, a 
fiatal magyar állam királyának különleges alkalmat nyújtott arra, hogy a keresztény 
hit és rend védnökeként, a szent helyek tisztelőjeként mutassa meg erényeit. Az or-
szág új székvárosának és legfontosabb egyházának felépítése a zarándokút mellett 
rendkívül tudatos cselekedet volt; a je lek szerint telve jeruzsálemi allúziókkal. 
Vilmos tyrusi érsek 1096-ban úgy említi Fehérvárat, mint ami in umbilico regni 
foglal helyet; Jeruzsálem és a Szentföld tudós monográfusa kétségkívül okkal él 
olyan kifejezéssel, ami topográfiai megjelölésként épp a szent várossal, és a „világ 
közepét" je lentő ottani kereszttel kapcsolatos. A krónikás hagyomány fenn is tar-
totta az emlékét egy fehérvári keresztnek, melyet 1081-ben villámcsapás ért. Ez a 
szabadban álló, bizonyára nagy méretű kereszt, melyről fel lehet tételezni, hogy 
Szent István idejéből való, egy lehet azon korai középkori keresztek közül, amiket 
a keresztény világban többfelé állítottak konkrét jeruzsálemi utalás gyanánt. E szo-
kásról a trieri piactéren levő kereszt kapcsán István király akár Poppo trieri érsektől 
is értesülhetett, aki Magyarországon át tért haza Jeruzsálemből, ereklyékkel meg-
rakodva épülő székesegyháza számára. Szent Istvánnak azonban ennél sokkal ké-
zenfekvőbb mintája is volt, hiszen sógora, II. Henrik is emeltetett ilyen keresztet 
újonnan alapított bambergi székesegyháza mellett; a kereszt egyúttal azt is hivatva 
volt kifejezni, hogy a Német-Római Birodalomban Bamberg az új caput mundi. 

A magyar világ közepét, az umbilicus regnit Fehérvárott a Boldogasszony egy-
ház hatalmas épüte jelezhet te minden másnál vi lágosabban. Azoknak a nyugat-
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európai templomokat ismerő zarándokoknak, akik előtte a Szentföld irányába elvo-
nultak, a nagyszabású bazilika semmiképpen sem nyújthatott idegenszerű látványt. 
Nyugat i homlokzata császárságbeii templomok tornyos nyugati építményeit idéz-
hette fel, sejtetve az épületrész különleges rendeltetését, jelentőségét, és az átvo-
nulok egyikében-másikában talán további asszociációkat is ébresztve e sokértelmű 
épületfaj ta allegorikus gondolatkörében. 

Szent István korának építészetében nem a nyugati építmény volt az egyetlen, 
ami a Német-Római Birodalom területén elterjedt típusokhoz, szokásokhoz kap-
csolódott . Ilyen volt a kripta is, ez a szentély alatt kiképzett két sor oszloppal vagy 
pillérrel tagolt kis méretű csarnok, mely mint az ereklyekultusz újszerű építészeti 
foglalata, a császárság területén az ezredforduló tájától kezdett elterjedni. A kripta-
építészet első ismert magyarországi alkotása a veszprémi székesegyházé lehet, 
melynek keleti részei a kriptafal csekély maradványaival a templom legkorábbi 
részleteinek minősülnek A templom királyi (királynéi) vár közvetlen szomszédsá-
gában emelkedett . Szent István nagylegendája Gizella királynét mondja építtetőjé-
nek. A kriptás elrendezéssel kapcsolatos típusátvétel hátterében a királyi udvar II. 
Henrik császárhoz fűződő kapcsolatai sejthetők. 

A kriptaépítés következményeként a templomok szentélye a hajóénál jóval ma-
gasabb szinten foglalt helyet, és így hangsúlyozottan különálló teret alkotott, a klé-
rus saját szertartásainak világát. így volt ez Veszprémben is, ahol ezt az elrendezést 
egy lényeges tervváltozást követően is fenntartották. Nagyon valószínű, hogy ra-
gaszkodtak az eredeti tervek egy további részletéhez is, és a kripta homlokfala előtt 
Krisztus keresztje tiszteletére szenteltek oltárt. A Szent Kereszt oltár a karoling 
kortól fogva jel legzetes liturgiái eleme volt a nagyobb templomépületeknek. Mint a 
világi hívek miséinek helye, fontos szerepe volt a halottakért való liturgikus köz-
benjárásban; a templomi temetkezések tilalmazásának e szigorú korszakában itt, az 
oltár előtt volt kivételezett sírhelye a templom alapítójának. A Szent Kereszt oltár 
helyét a források olykor in medio ecclesiae szavakkal írják körül. E kifejezést még 
gyakrabban alkalmazzák a karoling kori és az Ottók korából való templomok ala-
pítói sírjára, és ez valami igen lényegeset árul el a templom és építtetőjének kap-
csolatáról, a liturgikus templomközép és a funerális reprezentáció összefüggéseiről. 
A székesfehérvári Boldogasszony egyházban in medio domus eltemetett István ki-
rály sírhelyét 1970-197l-ben, a főha jó közepe táján tárta fel a régész ásója. Egé-
szen bizonyos, hogy a király itt a Szent Kereszt oltár előtt nyugodott, és az is két-
ségtelen, hogy temetésének ez a módja saját akaratát tükrözi. A főhajó óriási szé-
lessége láttán felmerül a kérdés, vajon volt-e elegendő liturgiái indoka e szokatlan 
méreteknek, és nem inkább arról van-e szó, hogy a templomhajóba beözönlő soka-
dalmat, mint az országalapííó király majdani sírhelyének potenciális látogatóit vet-
ték számításba? 

Egy Szent István korát felidéző, különböző jel legű forrásokból összeállítható 
történet segítségünkre lehet abban, hogy templomépítészetünk kezdeteire a lehet-
séges építészeti., építtetői kapcsolatok felől, s az egyházi és nagyon is világi repre-
zentáció oldalról egy utolsó pillantást vessünk. Asztrik-Anasztáz esztergomi érsek-

153 



nek a bambergi püspökség alapítása és a székesegyház építése kapcsán tanulságos 
betekintése nyílt abba az ellentmondásos diplomáciai elemektől nem mentes, 
komplikált kérdésbe, hogy II. Henrik császár, a német magánegyház ura hogyan 
szervez új egyházmegyét . Asztrik nyilván Szent István sógorának, a császárnak 
támogatása jegyében ülte végig az 1007. évi frankfurt i zsinatot, majd 1012-ben 
mint „ Ungarorum archiepiscopus" vett részt a székesegyház, a mai dóm elődje fel-
szentelésén. Az új templom, melynek építéséhez Henrik minden je l szerint már 
jóelőre, a pápai jóváhagyás t is megelőzve hozzáfogott, az ünnepélyes aktusra úgy 
látszik valóban teljesen készen állt. Keleti és nyugati szentéllyel épült, a nyugati 
szentély előtt kereszthajóval, és mindkét szentély alatt kriptával; lehetséges, hogy 
keleti részei valamelyest a fehérvári bazilikáéra emlékeztettek. A felszentelési 
szertartáson Asztrik nem csupán egy volt a negyvenöt püspök közül. A birodalom 
rangelső főpapjaival: a mainzi, a kölni, a trieri, a magdeburgi , a salzburgi érsekkel 
és az aquileiai pátriárkával együtt ő is oltárt szentelt fel: neki „a kripta előtti oltár" 
- a keleti előtt levő - jutott . A császárt, ki e fényes alkalommal negyvenedik szü-
letésnapját ünnepelte, tizenkét évvel később helyezték örök nyugalomra a székes-
egyházban - a hajó közepén, a Szent Kereszt oltár előtt. 

„A művészet Szent István korában." Amit eddig elmondtunk, bizonyára csak 
akkor felel meg a c ímnek, ha a „művészet" szót tágabb fogalmi körben használjuk. 
Valahogy úgy, ahogy - kimondatlanul - a XI. században is értették: nemcsak a 
szépre, a jól és arányosan megformáltra, hanem a vizuálisan érdekesre és jelenté-
kenyre, az adott funkciót megfelelő formában kifejező emberi alkotásra is vonat-
koztatva. Az egykorú szemlélő szempontjait véve alapul, még adekvátnak is 
mondható a kényszer szülte kutatási módszer, mely abból áll, hogy stíluselemezé-
sek helyett tipológiai kérdésekkel, fennálló templomok hiányában az egyes temp-
lomrészek funkcionális és jelentésbeli összefüggéseivel, a templomteret díszítő al-
kotások helyett a forrásokban említett „kincsekkel" és azok szerepével foglalko-
zunk. 

A vizsgálati lehetőségek horizontja a szükség adta okokból alacsony, a látókör-
ből i lyenformán ki is esik a Szent István kori művészet több fontos aspektusa, leg-
többjük egyszer s mindenkorra, egyikük-másikuk talán csak időlegesen. Ez utóbbi-
ak közé tartozhat a kőfaragással összefüggő kérdések egész sora. Szent István 
nagylegendája a fehérvári bazilikában faragott szentélyrekesztőt említ, ám hogy az 
állatalakos fehérvári kőlaptöredék erről való-e, és a domborműves zalavári kövek 
valóban István kori szentélykiképzéshez tartoztak-e, az nem állapítható meg teljes 
bizonysággal. E faragványok kronológiai helyzetén sok múlik, nem utolsósorban 
annak a székesfehérvári kőkoporsónak a művészettörténeti és történeti megítélése, 
melyet hagyományosan István király személyével hoznak kapcsolatba. Ennek a 
szokatlanul díszes szarkofágnak, mint művészeti alkotásnak és funerális emléknek 
két sajátosságát kell különös figyelemre méltatnunk. Az egyik a homlokoldalon ki-
faragott, lelket vivő angyalalak, mely mint fel támadásra utaló, allegória és mint 
kismüvészeti citátum egyaránt ismeretlen a szarkofágdíszítő művészetben; a másik 
a római szarkofág igényes és találékony átfaragása az új temetkezés számára. Az 
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elhunytra közvetlen formában utaló angyaldombormü a díszítési programba sze-
mélyesen is beavatkozó megbízóra vall. Az ő felfogását tükrözheti a neofita igye-
kezet is, ami a római szarkofág két Attis-figurájának növényi e lemmé való átfara-
gásában nyilvánult meg. Akár padló fölötti, akár mélyített elhelyezésre volt szánva 
a koporsó, annyi bizonyosra vehető, hogy díszítése nemcsak a tiszteletre méltó ha-
lott hajdani rangjának szólt, hanem a korra jellemző szemérmes exhibicionizmussal 
a sírhoz látogatók f igyelmére is apellált. A székesfehérvári Boldogasszony temp-
lomban a XI. században csupán két olyan személyt temettek el, akiket ez a farag-
ványos pompa megillethetett: István királyt és fiát, Imrét. Úgy látszik, hogy István 
lehetséges megbízói szerepét a római eredetű szarkofág díszíttetésében annak ösz-
szes kőfaragástörténeti implikációjával együtt továbbra is komolyan mérlegelni 
kell. 

A zalavári domborművek és a fehérvári szarkofág díszítése bizantinizáló me-
diterrán jel legű, és a je lek szerint több köze volt a bizánci kőfaragó gyakorlathoz, 
mint Adria-vidéki mesterek tevékenységéhez. A Boldogasszony templom hajdani 
apszisképének arany és színes mozaikmaradványai is ilyesmiről tanúskodnak. A 
fehérvári egyházban, s a magyar udvarban bizonyosan nem volt ismeretlen annak a 
bizánci császárságnak a művészete, amely pompakifej tésben, a reprezentáció lát-
ványos külsőségei és eszközei tekintetében a német-római uralkodóknak is példa-
képe volt. Ma nem rendelkezünk e feltevés tárgyi bizonyítékaival. Csupán az esz-
tergomi palotakápolna XIII. század eleji apszisfreskójának lábazati díszét, a ke-
gyeletes pontossággal megfestett X. századi bizánci selyemszövetet lehet távoli 
utalásként értékelni arra nézve, hogy a fontosabb magyarországi kincstárakban je-
les bizánci importtárgyak is helyet kaptak. 

A Szent István kori kincstár, mint a két császárságból, Itáliából és máshonnan 
származó, vagy helyben készített értékes tárgyak gyűj teménye az István kori mű-
vészet képe is lehetne. Régebbi feltevésekkel szemben ma úgy látszik, hogy ennek 
a művészetnek a kialakulásában nem volt szerepe Rómának, Montecassinónak 
nyilván ugyanazon okból, amiért Aquitánia vagy az alsó Rajna-vidék sem vett részt 
Árpád-kori művészetünk formálásában: a kor adottságai ilyen távkapcsolatokat 
nem tettek lehetővé. Míg Bizáncnak és az Adriai-tenger északi vidékeinek befolyá-
sával a kőfaragás magyarországi kezdeteivel kapcsolatban bizonyosan számolnunk 
kell, legalább ilyen jelentőséget kell tulajdonítanunk a német-római császársági, 
főként dél-németországi, bajorországi modelleknek az első jelentős kőtemplomok 
típusait, és talán stíluskérdéseit illetően. A székesfehérvári miseruha és a Gizella-
féle regensburgi kereszt példája mutatja, hogy ezek a kapcsolatok milyen fontosak 
voltak a texti lművészetben és az aranymüvességben is. 

A fehérvári miseruhát, a XI. századi európai textilművészetnek ezt a kivétele-
sen je len tős alkotását a program jel legéből adódó érdekes egyéni vonások különítik 
el az egykorú németországi művektől. Az a sajnálatosan kevés, amit a rengeteg 
pusztulás után Szent István korának művészetéről tudunk, a szuverén módon vá-
lasztott minták és az új müvek hasonló viszonyára, sajátos célokat szolgáló alap-
koncepció és önálló jel legű alkotás hasonló összefüggésére utal. Ez a művészet, 
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melynek majd minden alkotása egyházi rendeltetéssel készült, az egyházaiapító ki-
rály személyén keresztül és az uralom szakrális je l lege révén erős szálakkal fűző-
dött a királysághoz, és elterjedési körét tekintve is udvari művészet volt. Önálló 
vonásai ezáltal valamiképpen a szerencsés történelmi pillanatban született magyar 
királyság státusát is tükrözik, Sok évtizedes fejlődést meghatározó, jellegzetes ar-
culata bizonyos értelemben valóban magának az állam- és egyházszervező király-
nak a műve." 

(Tóth M. A művészet Szt. István korában. Szt. István és kora. 1988. 113-121.) 

Koronázási palást 

„A koronázási ornátus egyetlen fennmaradt darabja a palást: félkör alakú, ké-
keslilás színű, aranyfonállal sűrűn kivarrt ruhadarab. Eredeti rendeltetését a textil 
többi részével azonos technikával készült, félkörös feliratszalag árulja el: ANNO 
1NCARNACIONIS XPI : MXXXI : INDICCIONE XIIII A S T E P H A N O REGE ET 
GISLA REGINA C A S U L A HEC O P E R A T A ET D A T A (est) ECCLESIAE 
S A N C T A E M A R I A E SITAE IN CIVITATE ALBA. A felirat a legfontosabb ada-
tokat adja tudtunkra: „Krisztus megtestesülésének 1031. évében és a 14. In-
diktióban István király és Gizella királyné készíttette és adta ezt a miseruhát a Fe-
hérvár városban lévő Szűz Mária templomnak." A palást eredetileg kazulának ké-
szült; a miseruha formája a l l . században zárt, kúppalást alakú volt. Egyrészt az el-
ső magyar királyhoz fűződő kapcsolata, másrészt, a párját ritkító díszítése, harmad-
sorban őrzési helye a magyar királyok koronázó temploma tette alkalmassá arra, 
hogy valamikor a 12. század vége felé koronázási palásttá alakítsák át. Feltehetőleg 
ekkor illesztettek rá egy másik liturgikus ruhadarabból átalakított, árkádsorban 
lombos fákkal és állatalakokkal hímzett és gyöngyökkel kivarrt gallért. A palást 
felületét az aranyhímzés szinte teljesen beborítja. A bizánci eredetű, vékony, két 
színű alapselyemnek ma már csak kis nyomai fedezhetők fel: a 17. majd a 19. szá-
zad elején, aprólékos, gondos munkával itáliai selyemre dolgozták át a mintákat. 
Az ember- és állatalakokat, díszítéseket a textilre mintarészenként eltérő irányban 
lefektetett és leöltött aranyszállal hímezték, a kontúrokat pedig selyemszállal is je-
lölték. Hátrészét a korabeli miseruhákkal egyezően Y alakú, ún. villáskereszt dí-
szíti. Hatvanegy kisebb-nagyobb alak, ötvenkét kis mellkép, madarak és négylábú 
állatok a kúppalást felületén egymás alatt, négy sávban különülnek el. Az összetett, 
de mégis világos tagolású, a festészettel rokon képegyüttes változatos részletmeg-
oldásaival, szabad felületet alig hagyó sűrű díszítésével és mindezek magas tudású 
kivitelezésével messze kimagaslik azok közül az emlékek közül, amelyeket az idők 
viharai ebből a könnyen pusztuló tárgycsoportból megkíméltek. I. István érmei 
mellett az első magyarföldi írott emlék: ajándékozást megörökítő dedikáció és 
versben írt képértelmező szövegek olvashatók rajta. Székesfehérvár, a királyi fő-
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templom legkorábbi említése a miseruhán olvasható. István, Gizella és Imre herceg 
egyetlen korabeli ábrázolása is ezen a szó szoros értelemben vett fényes alkotáson 
maradt fenn. 

Legfelül , az Atyaistent jelképező, áldó kezek alatt két szélén angyalok által 
emelt mandorlában a j obb oldalon Krisztus áll: „A mennyei királynak ad szolgála-
tot a mennyei gyülekezet" (Dat summo regi famulatum concio celi) felirattal, mint-
egy meghatározza a kompozíció témáját . A képek egymásnak alárendelt sávokban 
a mennyei hierarchiát, a szentek gyülekezetét jelenítik meg, akik a mennyei király-
nak, azaz Krisztusnak szolgálnak. A bal oldali, szintén angyalok által tartott man-
dorlában Mária áll: „Ragyog a mennyben a szent szülő képe" (Emicat in celo 
sanctae genitricis imago) felirattal. A kép a katolikus tanítás szerint a testestül-
lelkestül égbe emelt Máriát, azaz a székesfehérvári templom címét ábrázolja. A két 
kép közé helyezett mandorlában álló Krisztus sárkányra és oroszlánra tapos: az el-
lenségein győzedelmeskedő Krisztus ez a kép, amit a felirata is megerősít: „Miután 
az ellenfeleket legyőzte, a fenséges Krisztus tündököl" (Hostibus en Christus 
prostratis emicat altus). 

A villáskereszt alatt, két csoportra bontva hat-hat próféta sorakozik az egyház 
által nyilvántartott rendben, Krisztus két oldalán szimmetrikusan. Kibontott iratte-
kercseket tartanak, amelyek a Krisztusra vonatkozó jövendöléseiket tartalmazzák. 
Nevüket , csakúgy mint az apostolokét és vértanúkét, melléjük hímezték. A dediká-
ciós feliratcsík alatti tornyos városfal kapuiban a tizenkét apostol ül. írás közben 
ábrázolták azokat, akiknek könyveit az Újszövetség tartalmazza. Sorrendjük a mi-
sekánon felsorolását követi. Köztük, a miseruha hátlapján mandorlában Krisztus 
trónol, világbíróként. így értelmezhető a felirata is: „Trón illeti meg a kormányzó 
és uralkodó Krisztust" (Sessio regnantem notat et Christum dominantem). 

Az apostolok alatti sávban kör alakú képmezőkben háromnegyed alakokat hí-
meztek. A hátoldal tengelyétől jobbra István király, mellette a védőszentje, Szent 
István protomártír, majd Kelemen, Szixtusz, Kornél, Lőrinc, a másik oldalon foly-
tatva egy ismeretlen szent (olvashatatlan névtöredékkel), Kozma, Dámján , György, 
Vince és Gizella királyné következik. A királyi pár között, kisebb, kör alakú mező-
ben felirat nélküli ifjú mellképe, minden bizonnyal fiuk, Imre herceg, a trónörökös 
látható. Gizella kivételével az alakokat egyformán, párosával szimmetrikus testtar-
tásban, lándzsával, országalmával és fejükön koronával ábrázolták. A kiválasztott 
szentek mind vértanúk és a felsorolásuk rendje a Mindenszentek litániája és a mi-
sekánon vértanúsorát követi. 

A miseruha az átalakítás következtében a mellrészen csonkult. A felső, téglalap 
alakú képmező Krisztust a kereszten ábrázolta. A felirata: „A kereszt j e le az üdvös-
ség biztos reményé" (Signum crucis o spes certa salutis). Az alatta lévő kép a na-
gyobb töredék ellenére vitatott témájú. Feltehetőleg Krisztus színeváltozását ábrá-
zolta, és ennek értelmében egészíthető ki a felirata is. Valósz ínűleg az átalakítás-
kor a miseruha aljáról egy vékony csíkot is levágtak, amelyet medalionban felte-
hetőleg hitvalló képei díszítettek. 

157 



A miseruha sokalakos, jelenetes, összetett képegyüttesét liturgikus szövegek 
alapján tervezték meg. A próféta- apostol- és vértanúsort ezekhez megfelelően ál-
lították össze. A képek a kúppalást alakú felületen egymás alá rendezett sávokban 
csoportosulnak. Legfelül az Atyaisten (kereszt előtti áldó kéz alakjában), alatta 
Krisztus és Mária az angyalokkal, majd sorban a próféták, apostolok és vértanúk 
következnek. Ez az együttes összességében a mennyei hierarchiának felel meg: a 
szentek rendjei dicsőítik Istent. A mennyei Jeruzsálemnek, a szentek közösségének 
ez a sorrendje legteljesebben a későókortól fogva ismert, és gyakran használt Min-
denszentek Litániájának a felsorolási rendjével egyezik, amelynek vázát számos 
egyházi szöveg: himnuszok, áldásformák, az uralkodói köszöntések (laudes) köve-
tik. Egy, a szentek közösségét ábrázoló sokalakos kompozíció készítéséhez ez a 
legteljesebb, legrészletesebb, használható szöveg. A litániákban esetenként név 
szerint felsorolják a prófétákat, minden esetben az apostolokat és számos szentet és 
hitvallót. A szentek csoportjai azonos sorrendben következnek, mint a paláston. 
(Ezért nem lehet szó a Te Deum ábrázolásáról: a Te Deumban mindössze egy vers-
szak soroija fel az Istent dicsőítő mennyei karokat és rendeket: ez a sorrend pedig 
éppen nem egyezik a miseruháéval; a himnusz vértanúkat és szenteket névszerint 
nem is sorol fel). A vértanúk között - tekintettel a korlátozott számú helyre - válo-
gatni kellett. A választás a misekánon és a laudesek alapján történt: a paláston a 
névsorok elején lévő szenteket ábrázolták. Kivétel Szent György és Vince. György 
a l l . század elején Magyarországon is kiemelten tisztelt szent volt; I. István zász-
lón vitette a képét, amikor Koppány ellen vonult és a bolgár hadjárat során erek-
lyéit is megszerezte. A veszprémi várban a l l . század elején már állt a tiszteletére 
szentelt körkápolna. Vince hazai tiszteletének nem maradt nyoma. Mivel István 
mellé a névadó védőszentje, István első vértanú került, Feltételezhető, hogy Gizel-
lát is különlegesebb kapcsolat fűzte Vincéhez. Mivel Gizella nem keresztény nevet 
visel, nem lehetetlen, hogy a kor szokása szerint azt a szentet részesítette különle-
ges tiszteletben, akinek a napján született. Ebben az esetben Gizella születési idő-
pontja j anuár 22. lenne. 

A képegyüttes legalján, a hátoldal tengelye mellett ábrázolták a királyi házas-
párt. N e m a korban általában szokásos, megalázkodó, térdreboruló kicsiny alakként 
je lennek meg, hanem a vértanúkkal azonos méretben és módon: következménye ez 
egyrészt az uralkodói köszöntések szövegének, amelyek hatása a miseruha tervezé-
sénél kimutatható, valamint, hogy az ezredfordulós, németországi liturgikus kéz-
iratok festett képein a bibliai témájú miniatúrák társaságában az uralkodót teljes 
pompájában ábrázolták. 

Uralkodói a jándék a templomoknak ez időben megszokott volt. Különösen Ist-
ván esetében, hiszen saját törvénye írta elő az újonnan szervezett keresztény egy-
házak liturgikus felszereléssel való ellátását; Gizella királynőről a hagyomány is 
úgy tartja: különösképpen serénykedett az egyházi textíliák készítésénél. A később 
koronázási palásttá alakított miseruha mégsem egyszerű ajándék: a fennmaradt ko-
rabeli miseruhák közül Szent Istváné messze kiemelkedik nagyformátumú kép-
együttesével, amelynek egészét és részleteit alaposan megtervezték a donátorokat 
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sem a szokásos megalázkodó formában ábrázolták. Végül készítésének idején, a 
megajándékozott templom, a székesfehérvári Szűz Mária mennybemenetele temp-
lom még el sem készült. István és Gizella királyi méltóságú megjelenítése, vala-
mint a palást ajándékozási Felirata segít megtalálni a készítés okát. A szokatlanul 
részletes, az okleveles gyakorlattal egyező, kétszeres keltezése a korabeli időszá-
mítás szerint 1030. december 25. és 103 1. szeptember 1. vagy 24. között érvényes. 
Korábban a készítést az 1030-as német háborúval, vagy Imre herceg 103l-es halá-
lával kapcsolták össze. István azonban jelentősebb háborúkat vívott, mint a gyorsan 
és sikeresen elhárított német betörés. Imre herceg pedig csak a palást elkészülése 
után, 1031. szeptember 2-án halt meg. 1031 azonban valóban fontos év volt első ki-
rályunk életében. N e m a háborúk miatt. István ekkor ünnepelte koronázásának 
harmincadik évfordulóját . Azt, hogy megkoronázott, keresztény uralkodóként sike-
resen szervezte és vezette országát: azaz a keresztény magyar királyság alapításá-
nak harmincadik évfordulóját , valamint a Független magyar egyházszervezet ki-
építése megkezdésének harmincadik évfordulóját is. Ez a dátum egybeesett a há-
zasságának 35. évfordulójával . A miseruha készíttetésével mondtak köszönetet az 
Istennek; ehhez az 1030-as, németeken aratott győzelem éppúgy hozzátartozott, 
mint a korábbiak, és István ország- és egyházszervező tevékenysége. Mindezt 
megköszönni és a mennyei pártfogásért hálát adni keresztény uralkodóhoz illő 
cselekedet volt. A hálaadás és a köszönet mellett egyben a további segítségkérés 
je le is a miseruha. 

Az, hogy Gizelláig visszavezethető-e a hagyomány, mely szerint a magyar ki-
rálynék koronázásukkor egyet-egyet öltögettek a paláston, kérdéses. A miseruha 
elkészítése nagy szakértelmet és gyakorlatot kívánt meg. Mivel az alakuló magyar 
egyház liturgikus tárgyait helyi hagyomány nélkül kellett megteremteni, alighanem 
a főbb székesegyházak mellett műhelyek alakultak ki. A miseruhát is ezek vala-
melyikében: Esztergomban, Veszprémben vagy éppen Székesfehérváron készít-
hették. Ha a bonyolult minta tervezője személyében nem is azonosítható, de mű-
veltségét tekintve tetten érhető: díszítésének egésze és különösen az egyes részlet-
megoldások a délnémet, reichenaui iskolának meghatározott miniatúrafestészetével 
mutatnak rokonságot ." 

(Tóth Endre koronázási jelvények 24-28.) 
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