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1. EL8SZ2 

 

 
 ╅╊ val{nakやazやeltűntやidőknekやisや》╊『やkellemei╇やmellyekbenやaぅやmiveltebbやelmék╇や
ésや érzékenyebbや szivekや mainapiglanや méltóや résztや vesznek╇や ぅsや lelikや gyönyörűségeket╆や
Ezeknekやrendibenやsz{ml{l{mやúntalanやaぅやGY[SZOSやEMLÉKEKETや〉monumenta《や》╊] 

 Kettősや azや erejeや aぅや gy{szosや emléknek╈や egyikkelや gyönyörködtet╇や midőnや azや
emlitettnekやviszontagosやkörnyűl{ll{saiba╇やazやelhunytaknakやt(ndérやkörébeやbenn(nketや
{ltalやhelyheztet╇やésや igyやaぅや jelenvalóやvil{gbol╇やaぅやmostaniやsorsunkbolやmintやegyやkiragad╈や
m{sikkalやpéld{t╇や sőttやösztöntやnyújtや azやelőnkbeやadottや erköltsöknek╇や ぅsやditsőや tetteknek╇や
elérésére╇やぅsやűzésére╆を 

JANKOVICH MIKL2S1 

 

 

Azや al{bbiak egyや terjedelmes╇や teljesや egészébenや mégや elや nemや kész(ltや corpus, aや mégや
Radocsayや Dénesや {ltalや elkezdettや ╅Aや középkoriや Magyarorsz{gや síremlékeinekや
katalógusaをや bevezetőや fejezeteitや alkotj{k╆2 Latinや nyelvűや főcímeや valój{banや idézet╇や
Zongorや Vilmosや csan{diや p(spökや 〉くｱｶｵｸ《 elpusztult╇や ésや b{rや aや vizsg{ltや korszakn{lや
későbbi╇やmégisや tal{lónakやérzett╇やpozsonyiや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《や sírkőfelirat{ból╈や╊や
Posuit hoc monumentum poson. Capitulum pro aeterna memoria.3 

Aや kiindulópontや ņ m{rや csakや Radocsayや katalogiz{l{siや kezdeményéből╇や aや
jelenlegiや kutat{sや művészettörténetiや egyetemiや szemin{riumiや munk{kraや ésや
szakdolgozatraや visszavezethetőや eredetéből╇や aや szerzőや tanults{g{bólや adódóanや isや ņ 

művészettörténeti╈や aや témaや aや K{rp{t-medenceや középkoriや síremlékeinekや
művészettörténetiやindíttat{súやösszegyűjtése╆やAzやemlékanyagやtermészetébőlやisやadódikや
azonban╇や hogyや sz{mosや olyan╇や azや anyagiや kultúraや körébeや tartozó sírjelや (ésや ezekや
összef(ggéseinek) vizsg{lataや isや beletartozik╇や amelyekや sem maiや felfog{sunkや szerint, 
sem pedigや{llít{sukやkor{nak fogalmai szerint nem sorolhatókやaやművészetiやalkot{sok 

körébe╆や Azや aligや megmunk{lt╇や durvaや fel(letű╇や aや terméskőや szab{lytalanや alakj{tや őrzőや
temetőiやsírkövek╇やazやegyszerűや{csoltやfakeresztek vagy ezeknekやritkaやír{sosやemlítéseiやaや
                                                           
1 JANKOVICH 1818. 3, 4. 
2 Azやal{bbiやszövegbenやegy-egyやmagyarorsz{giやsíremlékやvagyやfelirataやtöbbやvonatkoz{sbanやésやígyや

többや helyenや isや szerepelhet╆や Ezや mindや aや főszövegben╇や mindや aや jegyzetekbenや óhatatlanulや
ismétlésekhezや vezetett╆や Amikorや majdや aや sírkőkatalógusや isや olvashatóや leszや aや tanulm{nytや
követően╇や ezや aや problémaや egyszerűや megold{stや fogや nyerni╇や hiszenや elegendőや leszや aや teljesや
irodalomjegyzéketや ésや aや képanyagotや isや tartalmazóや katalógustételreや utalniや 〉pl╆や Szigfridや ap{tや
pannonhalmiや sírköveや eseténや PANNONHALMA╈ｱ╆や sz╆╇や esetlegや aや gyorsabbや {tl{thatós{gや
érdekébenや PANNONHALMA╈ｱ╆や sz╆や Szigfrid-sírkő《╆や Aや disszert{cióbanや említettや síremlékekや
nagyや sz{maや azや oka╇や hogyや mégや azや erősenや v{logatottや irodalmiや hivatkoz{saikや isや szokatlanulや
terjedelmesや bibliogr{fiaのrövidítésjegyzékや csatol{s{tや tettékや sz(kségessé╆や Aや kész(lőや
sírkőkorpusszalや valóや megfeleltetésや következtébenや előfordul╇や hogyや azや azonosや szerzőtőlや
egyazonや évbenやmegjelentや többや tanulm{nyや köz(lや jelenや ír{sbanや ésや irodalomjegyzékébenや nemや
szerepelや valamennyi╇や péld{ulや csup{nや azや a-valや ésや aや d-velや megk(lönböztetettや munk{kraや
tal{lhatóや utal{s╇やmígや aや katalógusや lényegesenや bővebbや bibliogr{fi{j{banや szereplőや b-sや ésや c-s itt 

nincsやidézve╆ 
3 MIK2ņP[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｶｳ-164.  
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maiや tudom{nyter(letiや feloszt{sや szerintやnyilv{nvalóanやsokkal ink{bbやaや régészetやésやaや
néprajzやvizsg{lód{siやkörébeやtartoznak╇やmintsemやaやművészettörténetébe. Azonban az 

egészや anyagや ņ egy-egy darabja vagy csoportja ak{rや aや ╅magasや művészetを╇や ak{rや aや
╅néprajzを vagyや aや régészet kutat{siや tém{jaや legyen isや eredendően ņ aや végsőや soron 

mégisや egybeや tartozik╈や összetartjaや aや vizsg{ltや korや {llít{sukや mögöttや meghúzódó╇や
alapvetőenや egységesや ideológi{ja╇や azや életrőlや ésや hal{lrólや vallottや vall{sosや elképzelésekや
koherenci{ja╆ 

Aやkatalógusbaやfelvettやt{rgyak ņ gyűjtőnev(kként aやsíremlék4 szótやhaszn{lom, 

mégやhaや ezenや aや kifejezésen╇や szűkebbや értelemben, szok{sやa csup{n egyetlenやkődarabや
alkottaや emlékeknélや bonyolultabbや felépítésű, a magyarorsz{giや emlékanyagbanや csak 

kisやsz{zalékkalやképviselt alkot{sokatやérteni ņ merítésiやköreやteh{tやjóvalやszélesebb╇やmintや
az egy szorosanやvettやművészettörténetiやvizsg{latbólやkövetkezne╆やEmiatt aやkatalógusや
bevezetőjénekや sz{ntや dolgozatや {ltalや felvetettや kérdések╇や aや bemutatottや problém{kや isや
túlmutatnakや esetenkéntや aや művészettörténetや formaiや ésや stil{risや vizsg{latain╇や
jelentéstaniや elemzésein ņ azや egészや emlékanyagbólや adódóや kérdésekreや aや v{laszokや aや
form{tや vizsg{lóや tipológiaや ésや aや jelentésや szempontj{bólや alapvetőや vall{sや jóvalや
{ltal{nosabb╇や deや mindigや aや történetiségや meghat{rozta fogalmiや köreibenや kereshetőkや
csak. A rendkív(lや szerte{gazóや problémakörや következtébenや azonbanや aや bevezetőや
fejezetek szerepe nemや lehetや m{s╇や mintや néh{nyや olyanや szempontや felvetése╇や amelyや
majdanや segíthetや aや jegyzékや haszn{lóinakや aや helységnevekや abc-rendjébenや sorakozó╇や
mintegyやm{sfélやezernyiやemlék╇やilletveやkatalógustétel dzsungeljébenやvalóやt{jékozód{sや
sor{n╆ Sz{ndékaimや szerintや hozz{j{rulhatnakや azや ezenや azや emlékanyagonや bel(liや
összef(ggésekや legal{bbや egyや részénekや felismeréséhezのfelismertetéséhez, nem 

utolsósorbanや pedigや azや emlékeknekや ╅k(lsőを╇や közép- vagyや ak{rや összeurópai ņ ak{rや
jóvalや kor{bbi╇や ak{rや újkori╇や esetenkéntや mégや m{igや isや hatóや ņ kapcsolatrendszere 

felt{r{s{hoz╇や azや analógi{k╇や hasonlós{gok╇や k(lönbözőségekや jelzéséhez. Csak a 

jelzéséhezやazonban╈やaやsz{mbaやjövőやeurópaiやemlékanyagやolyanやóri{si╇やaやszakirodalomや
olyanやsokrétű╇やhogyやmindenやegyesやfejezetやtém{j{banやbenneやvanやak{rやegy-egyやön{llóや
monogr{fiaや lehetőségeや is╆や Ezekや létrejöttétや aや katalógusや megjelentetéseや jelentősenや
előremozdíthatjaやmajd╇や ésやnemや isや csup{nやaやművészettörténetや ter(letén╈やaやközépkoriや
temetkezésekや régészetilegや foghatóや jellegzetességeinekや elemzéseや péld{ul╇や vagyや azや
epigr{fiai╇や tov{bb{や aや heraldikai kapcsolód{siや pontok5 részletesや felt{r{saや ugyancsakや
                                                           
4 Aやkatalógusやņ a Radocsay-korpuszokやésやRadocsayやDénesやsíremlékgyűjtéseやtöredékesやanyagaや

(RADOCSAY, Hagyaték《や hagyom{ny{bólや kiindulvaや ņ azや egyesや emlékekreや vonatkozóや teljes╇や
gyakranや igenや terjedelmesや ésや szerte{gazóや szakirodalomや összegyűjtésétや célozzaや meg╆や Haや aや
bevezetőや majdanや aや katalógussalや egy(ttや fogや megjelenni╇や szövegébenや elegendőや leszや aや
szerepeltetettや síremlékekや katalógustételéreや hivatkozni╆やMostや ezや azや útや nemや j{rható╇や azや egyesや
emlékeknélやteh{tやigyekszemやaやlegfontosabbやirodalmiやutal{sokatやmegadniやaやjegyzetekben╆ 

5 Aや sírkőkatalógusや gyűjtőmunk{jaや sor{nや olyanや címerや meghat{roz{siや problém{kや adódtakや
péld{ul╇や amelyekやmegold{s{hozやEngelやP{lや javasoltaや aや sokpecsétesやoklevelekやvizsg{lat{t╆やEztや
követőenや Bécsben╇や Varsóban╇や Budapestenや ésや Dubrovnikbanや ｸｰｰ-n{lや többや pecsétや
összegyűjtésére╇ fényképesや vagyや rajziや rögzítéséreや ker(ltや sor╇や ésや néh{nyや sírkő-címerや
meghat{roz{s{nや túlmenőenや aや történelemや ésや segédtudom{nyaiや m{sや ter(leteinや isや jólや
haszn{lhatónakやbizonyultやaやgyűjtés╆やAやsokpecsétesやoklevelekやpecsétjeirőlやeddigやmegjelentetettや
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elv{rhatóや célkitűzés╇や deや nyilv{nや felhaszn{lhatókや lehetnekや aや sírkövekや {br{zol{saiや aや
t{rgyiや kultúraや elemzésére6 vagyや éppenや aや középkoriや fegyverzetや fejlődésénekや
illusztr{l{s{raやis╆ 

Aや munkaや sor{nや felhaszn{ltや ismeretanyagや nyilv{nvalóanや szubjektívや szűrőnや
{trost{lt╇やaやszerzőやsz{m{raやhozz{férhetőやésやezenやbel(lや{ltalaやfontosnakやvagyやak{rやcsakや
érdekesnekやtűnő╇やezértやmegvizsg{lt╇やmajdやtov{bbやv{logatottやinform{ciókraやalapozott╆や
Ezやaやszubjektivit{sやazやeurópaiやemlékanyagやésやforr{sb{zisやegyetlenやszemélyやsz{m{raや
{ttekinthetetlenやméreteやkövetkeztébenやsajnosやkivédhetetlen╆やA kiindulópontやazonban 

ennélや szerencséreや lényegesenや objektívabb╈や azや alapや azや al{bbや részletezettや földrajziや
ter(letや〉némiやmegszorít{ssalやalapvetőenやaやMagyarやKir{lys{g《 ésやtörténetiやkorszakや〉aや
középkornakや aやmagyarや {llamalapít{stólや lényegébenや ｱｵｴｱ-igや tartóや időszaka《や egykorや
voltやösszesやsírjeleのsíremléke╇やilletveやazやaやkicsiny╇やazやeredetiや{llom{nynakやink{bbやcsakや
ezrelékekben╇やmintsemやsz{zalékbanやmérhetőやszelete╇やamelyやm{raや fennmaradt╇やvagyや
valamilyenやm{sやforr{sbólやb{rmilyenやcsekélyやmértékbenやisやmegismerhető╇やésやamelyetや
aや katalógus-gyűjtésや lényegébenや tartalmazや is. Azや emlékanyagや többや évtizedeや folyóや
összegyűjtéseやkorl{tainakやismeretébenやtermészetesenやｱｰｰゾ-osやteljességrőlやmégやebben 

aや körbenや semやbeszélhet(nkやņ új╇やmégやpublik{latlanや régészetiや {sat{sokや anyagaiban, 

ismeretlenやmúzeumiや rakt{rakban╇や aやművészettörténetのműemlékvédelemや l{tókörébeや
nemや vagyや aligや beker(lt╇ félreesőや templomokや padlóiban╇や pléb{ni{kや ésや paróki{kや
csűrjeibenやalighanemや fellelhetőkやmégやaやkatalógusbanやnemやszereplőや faragv{nyokやésや
töredékeikや ņ╇や ezekや ar{nyaや azonbanや azや összegyűjtöttや egészhezや képestや csekélynekや
becs(lhetőや 〉nemや jelentiや ezや azonbanや azt╇や hogyや aや jövőや régészetiや ésや műemlékiや
munk{lataiやnemやhozhatnakやnapvil{graやaやmaやismerthezやképestやjelentősやnövekményt《╆ 

 

* 

 

Azやal{bbiakban v{zolt kapcsolatrendszer egyes esetekben ak{rやtúlやt{gnakやisやtűnhet╇や
hiszenやaやkonkrétやmagyarorsz{giやemlékekやközvetlenやérintkezésiやköreibeやnyilv{nやnemや
tartoznakやbeleやpéld{ulやMeroving- ésやKaroling-kori╇やlangob{rdやvagyやkoraiやsz{sz╇やbritや
szigetek-beli, skandin{v╇やesetlegやnovgorodiやalkot{sok╇やliturgikusやemlékek╇や{br{zol{siや
típusok. Amiや miattや mégisや sz(kségesnekや tartomや ak{rや a legt{gabbや összef(ggésekや
bemutat{s{t is, az annak a tartalmiņfogalmiņformai körnekやaやkijelölése, amelyben a 

kapcsolatokatやelképzelhetőnek╇やmagyar{zhatónakやgondolom╆やAやközépkoriやņ európaiや
ésや magyarorsz{giや ņ síremlékművészetや bizonyosや formaiや vagyや tartalmiや elemeinek, 

egyesや emlékeinek magyar{zat{tや ugyanisや időnkéntや olyan megalapozatlan, 

nemegyszerやtudom{nytalan ésやtörténelmietlen fogalmi összef(ggésekben kerestékやésや

                                                                                                                                                                                     
közlemény╈やENGELņL8VEIやｱｹｹｸ╉やaやkiad{sやvégsőやst{dium{banやvan╈やL8VEIやｲｰｰｹ╉やegyやévtizedeや
kiad{sraやv{rやaやMTAやMűvészettörténetiやKutatóintézeteや{ltalやaやkir{lyiやpecsétekrőlやössze{llítottや
tanulm{nykötetben╈やENGELやP╆ņL8VEIやP╆╇やAやmagyarやkir{lyiやésやazやosztr{kやhercegiやcsal{dやｱｳｸｰ╆や
éviやh{zass{giやszerződésénekやkétやsokpecsétesやoklevele╆ 

6 Ilyenや tematikusや vizsg{latraや péld{kや rómaiや sírkövekenや tal{lhatóや {br{zol{sokkalや kapcsolatban╈や
mindennapiや eszközökや megjelenéseや aや dalm{ciaiや Salonaや emlékein╈や IVČEVIĆや ｲｰｰｶ╉や aや nőiや
t{rgykultúraやésやszersz{mokやDardani{ban╈やDOBRUNA-SALIHU 2006. 
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keresik, amely elképzelésekkelや szembenや azや egykoriや valós{gや kereteibeや illeszthetőや
lehetőségekやbemutat{s{valやlehetやcsakやfelvenniやaやk(zdelmet. 

Azや utóbbiや évekや {ltudom{nyosや hangulatkeltésénekや ╅szépを péld{j{valや szolg{lや
péld{ulや egyや Pilissz{ntónや napvil{graや ker(ltや kőfaragv{ny kör(liや hírverésや (1╆や kép). A 

darabra 2000-benや bukkantakや r{や aや községや régi╇や maや m{rや nemや haszn{ltや temetőjének 

tereprendezéseや közben╇や egy 1998-banや előker(lt ésや régészetilegや megszond{zott, 
középkoriやtemplommaradv{ny7 közelében╈やaやtemetőやegy╇やlegal{bbis azやemlékezetやésや
aやnyilv{ntart{sokやszerintやkor{bbanやsemやhaszn{ltやrészénやaやrakodógépやkanalaや(tközöttや
beleや aや földbőlや aligや ki{llóや kőbe╆ Aや telep(lésや akkori polg{rmestere ņ igencsak 

dicsérhetőや módonや ņ gondjaibaや vetteや aや faragv{nyt╇や ésや előbbや aや pincéjében╇や majdや aや
Polg{rmesteriや Hivatalban╇や saj{tや hivataliや szob{j{banや helyezteや elや (vegezettや
szekrényben╆や Aや leletrőlや besz{moltや aや napiや sajtó╇や hangsúlyozva╇や hogyや tan{cstalanulや
{llnakや aや szakértőkや aや leletや előtt╆8 A polg{rmesterや ņ a községiや újs{gbanや megjelentや
cikkébenや ņ jóや szemmelやmutatottや r{╇や hogyや aや leletや ╅Pilissz{ntónakや nem az 1702-tőlや
sz{míthatóやmostaniやkultúr{j{bólやvalóを╇やazazやnemやaや törökやut{nやújratelepítettやközségや
történetéhezや tartozik. Azや ír{sや tov{bbiや részeiや azonbanや jóvalや szubjektívebbや ésや aや
konkrétumoktólやhelyenkéntやerősenやelt{volodóやkérdéseknekやésやgondolatoknakやadottや
teret: ╅Milyenや titkokatや őrizや aや kő′や 》╊『や Milyenや szellemiségűや körbenや sz(letettや azや
alkot{s╇やmiótaやhordjaやtitkosや(zenetét′やAlkotój{nakやvésőjétやmilyenやerőやvezetteやezekbeや
aや k(lönösや {br{kba′やMiや célbólや kész(lt╇や mitや akarやmondaniや nek(nkや ilyenや hangosan′や
Milyenやfeladatotやróやr{nk′やMiértや‒fertőződik‒やmegやmindenki╇やakiやaやKőbeやmélyed′や》╊] 

Van-e╇やmegfejthető-eやaやKőやabszolútやigazs{ga′やSokanやl{tt{kやm{rやaやkövet╆やEgytőlやegyigや
mindny{janや jóや sz{ndékkal╇や tisztelettel╇や sőtや szeretettelや közeledtekや hozz{╆や 》╊] 

gondoskodó╇やféltőやtiszteletやjellemezteやaやtitokやmegfejtésénやf{radozóやösszesやszereplőt╆やAや
többや tucatや hozz{szólóや mindegyikeや aや magaや ter(leténや elfogadott╇や elismertや tekintély╆や
L{ttaや m{rや művészettörténész╇や bioenergetikus╇や múzeumiや szakember╇や l{tó╇や régész╇や
egyh{zkutató╇や őstörténetや kutató╇や ezoteri{valや foglalkozó╇や intézmények╇や médi{kや
képviselőiや ésや m{sok╇や akikや aや kőや vonz{skörébeや ker(ltek╆や Mindegyikや szereplőnekや
létjogosults{gaや vanや 》╊『や Aや véleményekや meglehetősenや szerte{gazók╆や Időbenや aや XIV╆や
sz{zadtólや visszafeléや többや tízezerや esztendőig╇や térbenやpedigやEgyiptomtólや aや kozmikusや
terenや{tやaやPilisigやtartanak╆やHolやvanやh{tやazやigazs{g′やTudom{nyosやelhivatotts{ga╇やhite╇や
vil{gnézete╇や érdeklődése╇や neveltetése╇や őszinteや meggyőződéseや szerintや mindegyikや
hozz{szólóやmegtal{ltaやbenneやaやsaj{tやigazs{g{t╆やMinthaやaやKőやaやmagaやmegingathatatlanや
bölcsességével╇やaztやközölnéやkörnyezeténekやmindenやtagj{val╈やénやvagyokやazやIgazs{g‶を9 

Az, hogy aや kőlap valamiféleや keresztetや {br{zol╇や azonnalや nyilv{nvalóや volt╇や azや
alsóや keresztsz{rや alattや azonbanや emberalakや mellképétや véltékや felfedezni╇や ésや aや keresztや
szokatlanや körvonalai╇や aや melletteや l{thatóや farag{sokや isや kérdőjeleketや vetettekや fel╆や A 

helyiekや szemébenや aや leletや k(lönleges╇や aや faluや saj{tosや fontoss{g{tや isや hangsúlyozó 

ereklyekéntや kezdettや megjelenniや 〉f(ggetlen(lや attól╇や hogyや aや katolikusや egyh{zや

                                                           
7 Aやfelt{r{stやMoln{rやErzsébetやvezette╆ 
8 R╆やV╆╇やRejtélyesやkőやPilissz{ntón╆やNépszabads{g╇やｲｰｰｰ╆やdecemberやｹ╆╇やｳｵ╆や〉Budapest-melléklet《 
9 SZ8NYIやｲｰｰｱ╆やｱ-2. 
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tanít{sainakやmegfelelőやereklyérőlやnyilv{nやszóやsemやlehetett╇やhiszenやaやkőやaやszentségetや
hordozóや semmiféleや csontmaradv{nnyal vagyや m{sや valódiや ereklyével nemや {lltや
kapcsolatban). Aや lelőhelyや közelségeや miattや azや értelmezésiや kísérletekや
összekapcsolódtakや aや Pilisや hegységや ésや aや Pilis-hegyやutóbbiや időkbenやdivatos╇や kultikusや
jelentőségének10 hangsúlyoz{s{val is╇やahogyやarraやévekkelやkésőbbやaやMagyarやNarancsや
elemzéseや r{mutatott╈や ╅Pilissz{ntóやkultikusや szerepeやazやelmúltやnégy-ötやévbenやkezdettや
kialakulni╇やh{laやSzőnyiや Józsefやpolg{rmesternek╇や azやőやb{b{skod{s{nakやköszönhetőやaや
sz{ntóiや ‒keresztesや kő‒や kultuszaを11. Rendszeresenや tal{lkozniや aや pilisiや hegyekや ésや a t{jや
elemei, valamintや aや kőや lelőhelyeや geometrikus összef(ggésrendjénekや elemzésével╇や
beleszerkesztve aやp{losやőskolostorやhelyévelやkapcsolatosやfeltételezéseket is.12 

A kőや kör(liや hírverésre gyorsan felfigyeltや azや egyikや kereskedelmiや televízióや
bulv{rや hírmagazinjaや is╇や aや tal{nyok vizu{lisや péld{jaként, transzcendens 

fényjelenségekként mutatva beやnéh{nyや aや kőrőlやpolaroidや fényképezőgéppelや kész(lt╇や
csup{nやvöröses elszíneződést mutatóや felvételt.13 A mintegy a faragv{nyやk(lönlegesや
sug{rz{s{nakや tulajdonítottや produkcióや azonbanや nyilv{nvalóan aや fényképezőgépや
egyszerűや hib{j{bólや adódott ņ haや ugyanisや nemや errőlや lettや volnaや szó╇や akkorや semや a 

polg{rmester╇や semや aや leletrőlや kor{bbanや besz{molóや újs{gokや fotósai╇や sem pedig 

mag{nakやaや televíziósやműsornakやazやoperatőreiや 〉nemや isやbeszélveや utóbbやa jelen sorok 

írój{ról《やnemやkészíthettek ésやpublik{lhattak volna technikailag tökéletesやfelvételeketや
a darabról. 

Valój{banや a ｸｳ╇ｵxｴｸxｱｹ╇ｵや cmや nagys{gú faragv{nyや {br{zol{s{nakや mindenや
részleteや magyar{zhatóや aや 13ņｱｴ╆や sz{zadiや rokonemlékekkelや valóや összevetésや
segítségével. Az eredetilegやnyilv{nやszab{lytalanやkőtömbötやmégやkörbenやmegfaragva╇や
alulや ésや fel(lや lelépcsőzveや isや csakや nagyj{bólや siker(ltや szimmetrikusや körvonalúや lapp{や

                                                           
10 Budapestenや ｲｰｰｶや őszénや rendezteや azや OSAや 〉Openや Societyや Archivesや ņ Nyitottや T{rsadalomや

Archívum《やaや╅Rag{lyosやközépkorやaやrendszerv{lt{sやut{niやKözép-Kelet-Európ{banをやcímű╇やigenや
informatív╇や aや történelemや saj{tos╇や modernや ╅haszn{latiや form{itをや felt{ró╇や összegyűjtőや ésや
összef(ggéseibenや isや elemzőや ki{llít{s{t╆や Ennekや ╅8skeresésや ņ újpog{nyや kultuszokをや címűや
részlegébenや nemや csup{nや aや 〉korai《や középkor╇や hanemや mégや kor{bbiや történelmiや korszakokや
jelenségeinek╇や népeinek╇や kultuszainakや maiや inkarn{cióiや tűntekや felや aや tablókon╈や kapcsolód{siや
kísérletekや aやhunok╇や szkít{k╇や avarok╇や ősmagyarok╇や vikingek╇やprotobulg{rokやnépcsoportjaihoz╉や
prób{lkoz{sや aや pog{nyや litv{nや vall{sや ésや azや őslengyelや egyh{zや újj{teremtésére╉や aや rov{sír{sraや
vonatkozóや maiや elképzelések╇や haszn{lat{nakや újや divatja╉や egyや kicsinyや csoportnakや aや hunokや
magyarorsz{giや létezéseや elismertetéséértや ésや nemzetiségkéntや valóや elfogad{s{értや folytatottや
k(zdelme╆や Ebbenや aや részlegbeや kapottや helyetや aや Pilisや hegységgelや kapcsolatos╇や aや fennmaradtや
történetiや forr{sokkalやnemhogyやnemや igazolható╇やdeや azoknakや sz{mosやpontonや jócsk{nや ellentや isや
mondó╇やterjedelmesやpublik{ciókbanやisやtestetやöltő╇やmisztikusやvélekedésekやbemutat{saやis╆ 

 Aや ╅Pilis-hittelをや ugyancsakや kapcsolatbanや {llóや ╅8sbudaをや ésや Székesfehérv{rや problémakörや
eredetéről╇やaやtudom{nytalanやnézetekやkritik{j{val╈やLASZLOVSZKYやｲｰｰｸ╆や 

11 E5RSIや S╆ņZSUPP[Nや A╆╇や Aや szívcsakr{tólや Fehér-v{rig╆や Politikaiや okkultizmus VI. ņ A Pilis 

kultusza╆やMagyarやNarancsやXVII╆やｱｹ╆や〉ｲｰｰｶ╆やm{jusやｱｲ╆《やｱｸ╆ 
12 ARADI 2001. 
13 FOGARASSYやA╆╇やKőbeやz{rtやszentや(zenet╆やZar{ndokl{sやaや titokzatosやsz{ntóiやkőhöz╆やVörösv{riや

Újs{gや I╆や ｷ╆や 〉ｲｰｰｱ╆や július《や └やhttp://www.pilisvorosvar.hu/vorosvariujsag/julius/10.htm; ARADI 

2005. 

http://www.pilisvorosvar.hu/vorosvariujsag/julius/10.htm
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alakítani╆や Eredetilegや l{thatónakや sz{nt╇や teljes felsőや fel(letétや vésettや vonalasや {br{zol{sや
töltiやki╆やKözpontiやmotívumaやegyやlatinやkereszt╇やamelynekやaやhosszabbやalsóやsz{raやalattや
egyや ar{nytalanulや kisméretű╇や kettősや vonalや alkotta╇や felfeléや nyújtott╇や ívesや kereszttalpや
l{tható╆や Aや talpや belsejébenや egyや tov{bbiや apróや részletや tal{lható, amely valóbanや egy 

emberiや mellképや körvonal{hozや hasonlít, valój{ban azonban azや ívや belsejétや
h{rmaskaréjj{や alakító kétや gótikusや orrtag╆や Aや keresztや négyや sz{r{tや mindkétや ir{nybanや
egy-egyや hegyesや díszítményや bővíti╈や ezekや isや gótikusや orrtagokや (gyetlen(lや
megfogalmazott╇や saj{tosやv{ltozatai╆やAや felsőやésや aやkétやoldalsóやkeresztsz{rやvégződései╇や
kétoldaltや egy-egyや enyhénや s-alakbanや aや sz{rや felőlや elhajlóや motívummal╇や valój{banや
stiliz{ltやliliomok╇やközépenやeredendőenやcsúcsosやközépszirommal╆やAzやalsóやkeresztsz{rや
kétや oldal{nや egy-egyや tov{bbi╇や jóvalや kisebb╇や nagyj{bólや egyenlőや sz{rúや 〉görög《や kereszt 

l{tható, orrtagokkal, de liliomok nélk(l╆ Azや {br{zol{sや legközelebbiや p{rhuzamaiや
néh{nyや kassaiや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《や sírkövönや lelhetőkや fel╆や Röviddelや aや jelenlegや isや {llóや
Szentや Erzsébet-pléb{niatemplomや építésénekや kezdeteや előtt╇や azや ｱｳｷｰ-esや évekbenや
kész(ltekや ezekや aや faragv{nyok╇や amelyeketや utóbbや m{sodlagosanや azや újや ép(letや
pilléreinekやalapjaibaやépítettekやbeや〉aやｱｹ╆やsz{zadやvégi╇やSteindlやImreやvezetteやhelyre{llít{sや
sor{nやker(ltekやismétやnapvil{gra《╆やEやsírkövekやköz(lやféltucatnyin{lやtöbb kőlapやszinténや
karéjosやmérművekkelやtagolt╇やfélkörívesやkereszttalpやmög(lやkiemelkedő╇やhosszúやsz{rúや
keresztetや {br{zol╇や sz{rainや orrtagokkalや ésや liliomosや sz{rvégződéssel (2-7╆や kép). M{sや
kassaiや sírkövekや liliomosや sz{rvégződésűや vagyや orrtagosや kereszteketや {br{zolnak╇や holや
pajzzsal╇やholやpajzsやnélk(lや〉8-13. kép《╆14 Aやkassaiやfaragv{nyokやmegmunk{l{sa azonban 

aや kir{lyiや v{rosや tehetősや polg{raihozやméltóanや sokkalや gondosabb╇やmintや aや pilissz{ntóiや
darabé╉や aや vel(kや szembenや t{masztottや magasabbや igényeketや jelzikや aや keret(könや futóや
feliratokやésやaやkeresztekやalsóやsz{raやeléやf(ggesztett╇やpolg{riやcsal{djegyesやcímerpajzsokや
is. Azt╇や hogyや nemや kiz{rólagや kassaiや jelenségrőlや vanや szó╇や mutatjaや egyや újabbanや
napvil{graや ker(lt╇や feliratや nélk(liや v{ciや sírkő╇や ugyancsakや orrtagosや kereszttelや ésや aや
keresztsz{rや eléや helyezett╇や deや (resや pajzzsal (14╆や kép).15 Liliomosや sz{rvégződésű╇や deや
orrtagokや ésや címerpajzsや nélk(liや keresztや l{thatóや egyや aや ｱｴ╆や sz{zadや elsőや felére╇や közepeや
t{j{raや keltezhető╇や ördöngösf(zesiや 〉Fize<u Gherlii, Rom{nia《や sírlapon (15╆や kép).16 

Orrtagosやkeresztetやmutatやegyやabas{riやsírkő17 (ｱｶ╆やkép), valamint az 1370-esやhal{loz{siや
évsz{múや r{batöttösiや sírlap18 (ｲｷ╆や kép). A liliomosや sz{rvégződéstőlや ésや azや orrtagoktólや
eltekintve pedig a talapzatonや {llóや keresztetや önmag{banや vagyや pedigや azや alsóや
keresztsz{rraや f(ggesztettや pajzzsalや egy(ttや mutatóや sírkövek egyや orsz{gszerte 
meglehetősenや elterjedt, 13ņｱｴ╆や sz{zadiや {br{zol{siや típusやpéld{iや [pl. Buda: 17-24╆や kép; 

                                                           
14 RÉCSEYやｱｸｹｶ╉ MIHALIK 1897; WICK 1933; HAVLICE 1995. 
15 TETTAMANTIņBATIZI 2006. [5, 10, 13.] 
16 DEBRECZENIやL{szlóやv{zlatkönyvei╇やｱｹｳｵ╆やéviやkötet╇やｹｹ╆や〉Debreczeni-gyűjtemény╇やReform{tusや

p(spökség╇やKolozsv{r╉やfényképe╈やK8SZEGHY╇やNyilv{ntart{s) 
17 NAGYやｱｹｷｳa╆やｷｸ╆╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やｳｳｸのｷ╆や{bra 
18 M╆やKOZ[Kやｱｹｷｶ╆やｱｰｳ-ｱｰｴ╆╉やｶ╆やkép╉やM╆やKOZ[Kやｱｹｷｸ╆やｱｳｰ╆╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 337.; 338/4. 

{bra 
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M{traverebély19: 25-ｲｶ╆やkép; Cserényや〉Čerin╇やSzlov{kia《20:  28╆やkép『╇やamelynekやk(lföldiや
p{rhuzamaiやKözép-Európa-szerteやnagyやsz{mbanやlelhetőkやfel╆21 

A pilissz{ntóiや faragv{nyonや l{thatóや kétや kisebbや keresztや analógi{iや viszontや nemや
fedezhetőkや felや seや aや kassai╇や seや aや többiや vel(kや rokonや emléken╇や deや ezekreや isや tal{lhatóや
p{rhuzamや aや középkori Magyarorsz{gや sírköveiや között╆や Vízkeletや 〉Čiernyや Brod╇や
Szlov{kia《や községや rom{nや koriや templom{nakや nyugatiや homlokzat{banや egyや kisebb, 

befalazottや kőt{bl{nや hosszúや sz{rraや (ltetett╇や négyzetesenや kiszélesedőや sz{rvégződésűや
keresztekや l{thatók╇や középenや egyや nagyobb╇や kétoldaltや egy-egy kisebb (29╆や kép).22 

Valószínűlegや h{romや személyや közösや sírköve╈や férjや elsőや ésや m{sodikや feleségévelや vagyや
sz(lőや gyermekeivel╆や Koraや aや ｱｲņｱｳ╆や sz{zadraや tehető╇や aや templomや fal{baや m{rや
m{sodlagosan╇や építőkőkéntや megcsonkítvaや haszn{lt{kや fel╆ Egyや tov{bbiや analógiaや
Felsőörsrőlやisやismert╇やaholやegyやsírkőtöredékenやegyやnagyméretűやkeresztやfelsőやsz{r{nakや
kétやoldal{n tal{lhatóやegy-egy kisebb kereszt (30-31╆やkép).23 A fentiekやalapj{nやigencsakや
valószínű╇や hogyや aや pilissz{ntóiや faragv{nyや kisméretű╇や csal{diや sírkő╇や amelyや
meglehetősenや saj{tosや gótikusや stílusbanや kész(lt╇や valószínűlegや aや ｱｴ╆や sz{zadやm{sodikや
felében╆や Készítőjeや aや kassaiakhozや hasonló╇や jóvalや színvonalasabbや megmunk{l{súや
sírkövekや {br{j{tや igyekezettや ut{nozni╇や tud{sa╇や technikaiや j{ratlans{gaや azonbanや csakや
ennyireや tetteや képessé╆や Ebbőlや aや szempontbólや rokonemlékeit aや középkoriや templomや
kör(liや temetőkや durvaや farag{sú╇や egyszerűや {br{jú sírkövei24 közöttや kellや keresniや
(amelyeknek ņ {br{zol{saやgazdags{gaやtekintetébenやņ őやmagaやazやegyikやlegigényesebbや
péld{jaや lehet《, de a farag{stechnikaiや j{ratlans{gやszempontj{bólやp{rhuzamaitや jelentikや
azokや aや félや évezreddelや későbbi╇や egyszerűや sírkövekや is, amelyekや aや ｱｹ╆や sz{zadや elejénや
ker(ltekやaやBalaton-felvidékやegyesや reform{tusや temetőibeやAlsóörsön╇やBalatonkenesén, 

Vörösberényben╇や Szentkir{lyszabadj{n: egy-egyや faragatlanや vagyや aligや megmunk{ltや
terméskődarabraや véstékや r{や keszekuszaや betűkkelや azや elhunytや nevétや ésや hal{l{nak 

évsz{m{t╇やfeltehetőenやmagukやaやcsal{dtagok (32-38. kép).25 

Aや pilissz{ntóiや kőや teh{tや aや t{rsadalomや felsőbbや rétegeinekや művészetiや
reprezent{ciój{tや jelentőや gótikusや stílusや falusiや {tértelmezésénekや k(lönleges╇や értékesや
emléke╇や amelyや mindenや szempontbólや jólや beleilleszthetőや keletkezésiや kor{nakや
keresztényや halottiや kultusz{ba. Hi{baや ker(ltや azonbanや azや említettや televíziósや műsortや
követőenや aや fentiや gondolatmenetや aや nagyközönségや elé╇ előszörや egyや újs{gcikkや
                                                           
19 CZEGLÉDYņKOPP[NYや ｱｹｶｹ╆や ｳｱ╇や ｳｳ╇や ｴｶ╇や ｵｰ╆╉や ｱｳ╇や ｴｳ╆や kép╉や L8VEIņVARGA 1987. I. 337, 462, 

ｵｸｸ╇やｵｸｹ╆╉やｵｸｶのｴ╆や{bra╉やII╆やｱｲｲｰ╆やkép 
20 ZOLNAYやｱｹｷｸ╆やｱｹｱ╆╉やｱｶ╆やkép 
21 Ld╆や későbbや aや ╅Temetőképや ésや temetőiや sírjelek╇や valamintや rokonemlékekや aや középkoriや

Magyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
22 Súpis 1967. 280.; Súpis ｱｹｷｸ╆やｱｹｵ╆やkép╉やSLIVKAやｱｹｸｷ╆やｱｷｰ╆╉やｹ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｱa╆やｳｸ╆╉やMegやkellや

jegyezni╇や hogyや Michalや Slivkaや aや vízkeletiや darabや h{romや gnosztikusや keresztjétや Golgota-

szimbólumnakやtartja╉やaやjeruzs{lemiやGolgota-hegyénやaやkoraやközépkorbanや{llóやh{romやkeresztrőlや
részletesebbenやld╆やal{bbや╅Aやmegv{lt{sやjeleやņ keresztやaやsíronをやcíműやfejezetben╆ 

23 ERDEIņT2THやｱｹｶｶ╆やｶ╆ 
24 Részletesebbやt{rgyal{sukatやld╆やal{bbやaや╅Temetőképやésやtemetőiやsírjelek╇やvalamintやrokonemlékekや

aやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
25 L8VEIやｲ004d. 145. 
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keretében╇26 majdや erreや valóや reakciókéntや röviddelや későbbや aや tvや műsor{banや is╇や a 

véleményemやszerintやmeglehetősenやmeggyőzőやmagyar{zatやaやfaragv{nyやk(lönlegesやņ 

ahogyやl{ttuk╇やegyesやvéleményekやszerintやak{rやkozmikus ņ kultikusやjelentésébenやhívőkや
sz{m{raや nemや bizonyultや elfogadhatónak╆や Aや Tur{nや címűや org{numbanや péld{ulや azや
{ltalamやkor{bban a fentieknekやmegfelelően leírtakatやMoln{rやV╆やJózsefやvéleményévelや
(tköztették╇やakiやaやhomloksíkotやrészekreやosztóやkereszttelやkapcsolatbanや╅életfarendetをや
ésや magyarや szimbolik{t╇や aや rakamaziや tarsolylemezzelや valóや szerkezetiや p{rhuzamokatや
emlegetett╇や mígや Szelesteyや L{szló aや kőや múltや 》nyilv{nや ｱｹ╆『や sz{zadiや ╅atavizmusaitをや
elemezte╇や p{sztorfaragv{nyokatや 〉m{ngorlóや stb╆《や említve.27 PapやG{borや szerintや eddigや
nemや ker(ltや előや ilyenや motívumúや leletや semや Magyarorsz{gon╇や semや m{shol╇や aや
legközelebbや hozz{や aや boszniaiや ésや bulg{rföldönや tal{lhatóや ╅bogumilistaをや sírkövekenや
l{thatóやvésetelemekや{llnak╇やdeやazokやaやkövekやcsakやrészleteikbenやtartalmaznakやhasonlóや
szimbólumokat╆28  Azや╅égbőlやpottyantやKőをや{br{j{tやnevezték töviskeresztnek, ahol a 

tövisekやvégénやkisやszarvacsk{kや〉kosやvagyやbika′《やvagyやesetlegやnövényi hajt{sok╇やind{kや
jelennekやmeg╇や ésやaやkeresztやmintha egyやbarlangbanや{llóやalakや föl(lやnőneやki╆29 M{sholや
╅vill{mkeresztesをや kőrőlや lehetや olvasni╆30 Aや k(lönös╇や kettősや keresztや form{júnakや
értelmezett minta a hivatkozottや szakértőkや szerintや egészや biztosanや aや ｱｱ╆や sz{zadや előtt 

keletkezett, aや bogumiloktól valóや eredeztetésや mellett m{sokや azや egyiptomiや koptや
keresztényや motívumokhozや hasonlított{k╇や abban azonbanや aや közlésや szerintや
mindannyianや egyetértettek╇や hogyや aや kövönや aや rómaiや judeo-kereszténységtőlや eltérőや
motívumやl{tható╆31 

Aや furcs{nak╇や szokatlannakや l{tszóや emlékekreや vonatkozó╇や történetileg╇や
régészetileg nem igazolhatóや vélekedésekや ╅hitを-téや v{l{saや ésや ez{ltalや mindenや
tudom{nyosや ellenőrzésや alóliや kivon{s{nakや igénye ņ vagyや ak{rや aや tudom{nyosや
vizsg{latokや politikaiや célzattal történőや ╅ir{nyít{saを ņ Európaやm{sや részein aや Pilisnélや
sokkalや ╅előrehaladottabbをや {llapotbanや isや lehetや m{r╆や Aや németorsz{giや Északrajna-

Vesztf{liaやtartom{nyban╇やHornņBadやMeinbergerやközelébenやtal{lható╇や╅Externsteineをや
elnevezésű╇やl{tv{nyosやsziklacsoport részbenやmesterségesや(regeihez kapcsolódóanやazや
ｱｱｳｰのｵｰや kör(liや évekbenや egyやKeresztlevételtや {br{zoló╇やmonument{lis╇や rom{nや stílusúや
domborművetや faragtakや aや sziklaoldalbaや 〉39╆や kép《╇や azや egyikや (regや fal{baや pedigや
szab{lyos╇や félkörívesや z{ród{súや f(lkesírtや (arcosolium) mélyítettek╇や aや Nyugat-Európa 
sokや ter(letérőlや ismert típusú╇や aや holttestや fejénekや körvonal{tや isや visszaadóや sírhellyelや
egy(tt (40╆や kép).32 Aや helyszínや ｱｰｹｳ-tólや aや paderborniや Abdinghofや bencésや kolostorや
birtok{banや volt╇や ésや aや kolostorや szerzeteseiや munk{lt{kや kiや aや mesterségesや
sziklahelyiségeket╇やpéld{ulやazやｱｱｱｵ-ösやfelszentelésiや felirattalやkeltezettやSzentやKereszt-

                                                           
26 L8VEIやｲｰｰｱa╆ 
27 〉j《╇やPilissz{ntónや╊やTur{nや〉XXXI《やÚjやIV╆やévf╆╇やｱ╆やsz╆や〉ｲｰｰｱ╆やfebru{r-m{rcius《╇やｱｰｶ-107. 
28 ARADI 2001. 
29 ARADI 2001. 
30 http://arpadhaz.lap.hu [2008.06.20.] 
31 DeltaThePsycho, 2007.09.20., http://forum.goa.hu/archive/index.php/t-2052.html [2008.06.20.]; 

MagyarやP{losやRend╆やhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_P%C3%A1los_Rend [2008.06.20.] 
32 WACKENRODER 1939. 115. 

http://arpadhaz.lap.hu/
http://forum.goa.hu/archive/index.php/t-2052.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_P%C3%A1los_Rend
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k{poln{t╆や Aや sziklasírや ésや környezeteや azや evangéliumokbanや Krisztusや sírjakéntや leírtや
jeruzs{lemiやsziklasír╇やvagyisやaやSzentやSírや{br{zol{sa╇やnémetやter(letenやegyébkéntやnemやisや
egyed(liként╈や hasonlóや hozz{や aや Saarや folyóや völgyéreや nézőや Kastelや sziklafal{baや vésettや
SzentやSír-k{polnaや ésや f(lke (41-42. kép).33 Az Externsteine egy(ttesétやm{rや első╇や1564-

benやközzétettやismertetésébenやNagyやK{rolyや{ltalやleromboltatott╇やgerm{nやszentélykéntや
jelenítettékやmeg╆やEzやazやinterpret{cióやaやｱｹ╆やsz{zadやm{sodikやfelébenやújraやerőreやkapott╇や
hogyや aや szikl{katや az 1920-asや évekや közepén aや pog{nyや sz{szokや elpusztultや
főszentélyével╇や azや Irmiusullalや azonosíts{k╆や Azや Externsteineや ősiや voltaや a nemzeti 

szocialistaや időszakbanやegyenesen hivatalosや{llami-politikai érvényreや jutott╈ azやókoriや
mediterr{nやkultúr{kn{lやkor{bbi, északiや╅magaskultúraをやbizonyíték{tやl{tt{kやbenne╇ az 

ilyenや gondolatokraや igencsakや fogékonyや Himmler hathatós t{mogat{s{val╆34 A 

ter(letenや ｱｹｳｴņ35-benや Juliusや Andreeや m(nsteriや geológusや vezetésével╇や {llamiや
programkéntやfolytatottやrégészetiやkutat{sokやközleményei35 meglehetősやcélzatoss{ggalや
íródtak╇や azや eredményeketや meghamisított{k╇や elhallgatt{k╇や félreinterpret{lt{k. 

Valój{banやazや(regeketやcsakや ideiglenesやvédelemértや felkeresőやkőkoriやősemberやcsekélyや
nyomaiやésやaやközépkorや10ņｱｱ╆やsz{zadin{lやnemやkor{bbiや leletanyagaやközöttやaやhelyszínや
semmilyenや haszn{lat{nakや nemや ker(ltや előや bizonyítéka╇や legkevésbéや aや Keopsz-

piramissalや ésや az Atlantisszal szembe{llítottや északiや germ{nや 8s-Európ{nak 

〉╅Ureuropaを《 valamiféleやnyoma. Aやközgondolkod{sbaやmélyenやbeivódott vélekedésekや
aや helytörténetiや ésや azや ezoterikus irodalomban mindenesetre tov{bb élnek╇や ésや
╅Ureuropaをやn{ciやmítosz{nakやmaiやfelélesztéseやszélsőjobboldaliやésやneon{ciやszervezetekや
tal{lkozó- ésや zar{ndokhelyévéや teszi aや természet- ésや műemlékvédelemや alattや {llóや
sziklacsoportot. A ma csakやrészbenやfellelhetőや{sat{siやdokument{ciókやésやaやmúzeumbaや
ker(ltや leletanyagや újraértékeléseや megtörtént╇や ésや aや helyszínenや ｲｰｰｸ-banや inform{ciósや
központotやkív{ntakやnyitniやazや{ltudom{nyosやnézetekやelleniやfellépésやjegyében╆36 

                                                           
33 WACKENRODER 1939. 112-120.; Abb. 84-87; SCHMITZ 1997. 155.; Abb. 79; KRÜGERやｲｰｰｶ╆や

509.; 10-ｱｱ╆やkép╉やAやSzentやSír-m{solatokやlényegesenやkor{bbiやpéld{jaやMellebaudusやap{tやPoitiers-
banや felt{rt╇や aや ｷ╆や sz{zadや végén╇や aや ｸ╆や sz{zadや elsőや felébenや kész(lt╇や mészkőbeや mélyített╇や egyikや
felirat{banや aや SPELVNCOLA (=speluncula╇や barlangocska《やmegjelölésselや illetettや kript{jaや 〉egyや ｴ╆や
sz{zadiやleír{sやspelunca-nakやneveziやaやSzentやSírtやmag{t《╈やELBERNやｱｹｶｱ╇やk(lönösenやｱｵｰ╇やｱｷｳ╆や》ｱｷ╇や
40.]; KOCH 2007. 60-61.; Abb. 29 

34 http://de.wikipedia.org/wiki/Externsteine [2007╆やoktóber『 
35 De Freilegung der Externsteine. Berichte zu der Ausgrabung von Prof. Andree. Germania 

1934, Hefte 8, 9, 10, 11; 1935, Hefte 1, 2, 3. ņ elektronikusや {tirata╈や
http://www.externsteine.de/Ausgrabung/Die%20Freilegung%20 

 der%20Externsteine.pdf (2007╆やoktóber) 
36 Utaや Halleや előad{saや aや németや tartom{nyiや műemlékvédőkや ésや régészekや ｲｰｰｷや június{banや

Esslingenbenや rendezettや évesや konferenci{j{nや 〉Jahrestagungや derや Vereinigungや derや
Landesdenkmalpflegerや undや desや Verbandesや derや Landesarchäologenや derや Bundesrepublikや
Deutschland). 

 Aや kérdésや legfontosabbや újabbや szakirodalma╈や HALLE, U., ╅Dieや Externsteineや sindや bisや aufや
weiteres germanisch!を╆や Prähistorischeや Archäologieや imや Drittenや Reich. Bielefeld 2002. 

〉Sonderveröffentlichungenや desや Naturwissenschaftlichenや undや Historischenや Vereinsや f(rや dasや
Land Lippe. Bd 68.) ņ aやｱｹ╆やsz{zadやvégiやésやｱｹｳｴņ35-ösや{sat{sokやkorszerűやfeldolgoz{sa╉やUő╆╇やDie 

Externsteine ņ Symbol germanophiler Interpretation. In: PrähistorieやundやNationalsozialismus╆や

http://de.wikipedia.org/wiki/Externsteine%20(2007
http://www.externsteine.de/Ausgrabung/Die%20Freilegung%20der%20Externsteine.pdf%20(2007
http://www.externsteine.de/Ausgrabung/Die%20Freilegung%20der%20Externsteine.pdf%20(2007
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Aや pilissz{ntóiや kőhözや kapcsolódókhozや hasonló ╅gondolatkísérletekをや aや
középkorやm{sやmagyarorsz{giやemlékeivelやösszef(ggésbenや isやelőfordulnak╇やésやnemやisや
csup{nや aや sz{ntóiや darabhozや hasonlóanや feliratや nélk(li╇や mintegyや ╅szabadonや
értelmezhetőをや alkot{sokや körében╆ Nagyonや tanuls{gosや péld{ul a felsőszemerédiや
〉HornéやSemerovce╇やSzlov{kia《やtemplomやkésőやgótikusやdéliやkapuj{nやaやszemöldökkövönや
l{tható, valóbanや nagyonや kusza╇や szab{lytalanや betűkや alkottaや felirat (43╆や kép) 

értelmezéseinekや története. Azやegyetlenや rövidや feliratsorやm{solat{tやF{bi{nや J{nosや tette 

közzéや ｱｸｶｴ-ben, majd 1865-ben a Magyar Sion-ban╇や utalvaや aや történészや Katonaや
Istv{nnakや aや környékや pléb{nosaiや ésや lelkészeiや sz{m{raや ｱｸｰｰや kör(lや adottや
t{jékoztat{saira, miszerint a nemやgót╇やhanemやcirillやbetűsやglagolitaやfeliratbanやazやｱｴｸｷ-

esや évsz{mや ut{nや azや ╅eztや építettékをや jelentésűや zadobubin vagy providuboban kifejezésや
{llna╆37 Rómerや Flórisや erreや reag{lvaや a feliratot semmiképpenや nemや ╅tótを-nak, hanem 

eredendőenや gótや ír{súnak╇や aや jelekや egyや részétや pedig╇や ígyや aや legutolsótや isや összevontや
betűknekや 〉ligatúra《や tartva╇や a latinや nyelvű IACO(BP)LEBANVS (= Jacob plebanus) 

értelmezésやmellettや{lltやki, ésやaz évsz{mot 1485-nekやhat{roztaやmeg.38 Eztやkövetőenやa 

kapuや vagyや aや feliratや említéseibenや holや azや egyik╇や holや aや m{sik évsz{mや tűntや fel╇や mígや
P(spökiや Nagyや Péterや ｱｹｶｸ-banや előや nemや {lltや azや ｱｴｸ2-esや d{tummal╆や Ennélや azonbanや
lényegesenやnagyobbやfigyelmetやv{ltottやkiやazonやvéleménye╇やmiszerintやaやfelsőszemerédiや
szövegや╅jelenlegやaやmagyarやrov{sír{sや legrégibb╇やpontosanやdat{lt╇やhitelesやemléke╆や 》╊] 

Jelentőségébenや fel(lmúljaや azや eddigや nyilv{ntartottや feliratokや értékétを. Aや d{tumや ut{nや
szerinte kilencや rov{sjelや {ll╇や amelyekや lefordít{s{valや aや feliratnak azや ╅ｱｴｸｲ╆や KÜRAK2や
J[NOSや MESTERをや értelmetや tulajdonította╆39 Aや sokakや képzeletétや megmozgatóや
vélekedésや azや utóbbiや időbenや azや internetesや port{lokonやmintegyや ön{llóや életreや kelt╆やA 

wikipedia internetes enciklopédiaやmindやazやｱｴｸｲ-es építésiや évsz{mot╇やmindやaやmagyarや
rov{sír{sやtényétや{tvette╇やmegtartottaやviszontやaやkor{bbiや╅hagyom{nybólをやazt╇やhogyやaや
feliratや aや templomや papj{nakや nevétや tartalmazza╆40 Aや régiósや turisztikaiや honlapや németや
nyelvűや szövegében╇や aや honismeretiや kerékp{rtúr{kや ésや ny{riや t{boriや kir{ndul{sokや
{llom{sainakや felsorol{s{ban╇や aや t{gabbや környékや elektronikusや újs{gjaibanや ésや
hírport{ljainや aや ╅legrégebbiや magyarや rov{sír{sをや aや telep(lésや legfontosabbや
l{tnivalójakéntや jelenikや maや m{rや meg╆や Nemrégや mégや Rómerや Flóristや isや méltatlanulや

                                                                                                                                                                                     
Die mittel- undや osteuropäischeやUr- undや Fr(hgeschichtsforschungや inや den Jahren 1933ņ1945. 

Hrsg. v. LEUBE, A., HEGEWISCH, M. Heidelberg 2002. (Studien zur Wissenschafts- und 

Universitätsgeschichte╆や Bdや ｲ╆《や ｲｳｵ-ｲｵｳ╆╉や Uő╆╇や ╅Derや Reichsf(hrerや SSや wirdや sichや f(rや positiveや
Ergebnisse an den Externsteinen stark interessieren.を Dieや Mittelalterarchäologieや imや
Spannungsfeld nationalsozialistischer Forschung und Propaganda. Mitteilungen der 

Arbeitsgemeinschaftや f(rや Archäologieや des Mittelalters und der Neuzeit. Freiburg 12. 2001; 

HALLE, U.ņSCHMIDT, M., On the folklore of the Externsteine ņ or a centre for 

Germanomaniacs. In: Archaeology and Folklore.  Ed. HOLTORF, C.ņGAZIN-SCHWARTZ, A. 

Theoretical Archaeology Group (TAG), London 1999. 158-174. 
37 F[BI[Nやｱｸｶｴ╆やｵｱｱ╆╉やF[BI[Nやｱｸｶｵ╆やｱｵｰ-151. 
38 R2MERやｱｸｶｵb╆やｳｰｳ-ｳｰｴ╆╉やR2MERやｱｸｶｶb╆ 
39 PÜSP5KIやNAGYやP╆╇やAやfelső-szemerédiやrov{semlék╆やIrodalmiやSzemleやｱｹｶｸのｸ╉やhivatkozikやr{やésや

idézi╈やCS[KYやｱｹｹｸ╆やｱｰ╆╉やCS[KYやｲｰｰｸ╆やｲｴ╆ 
40 http://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91szemer%C3%A9d 〉ｲｰｰｷ╆やoktóberやｲｵ╆《 

http://www.dgamn.de/mbl/mbl12/fuenf.htm#Halle
http://www.dgamn.de/mbl/mbl12/fuenf.htm#Halle
http://www.dgamn.de/mbl/mbl12/fuenf.htm#Halle
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91szemer%C3%A9d
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beleszőttékや aや történetbe╇やmiszerintや őや nemcsakや aztや {llapítottaやmeg╇や ╅hogyや aや kor{bbiや
feltételezések╇やmelyekやószl{vnakや tartott{kやaや feliratot╇やhamisakを╇やhanemやaztや is╇やhogyや
╅valój{banやmagyarやrov{sír{srólやvanやszóを.41 Időközbenやaやrov{sír{sosやemlékekやsz{m{tや
isやsiker(ltや╅gyarapítaniを: 1987-ben╇やaや tetőszerkezetや javít{saやközbenやaやszentélyや felettiや
fémkeresztenやfurcsaやjelekreやfigyeltekやfel (44╆やkép)╆やAやhétやjelやésやaやｱｹやpontやTiparyやL{szló 

szerintやmintや╅SZENTSÉGESやHELY╇やSZERÉNY╇やDICSÉRやEやFELÍR[S╆やｱｴｸｲ╆や júniusやｳ-

{nをやolvasandó.42 

A kapu felirat{nak betűi╇や ahogyや aztや Rómerや Flórisや isや felismerte╇や valój{banや
alapvetőenやgótikusやminuszkul{k╇ co ligatúr{valやésやigencsakやegyénienやmegform{ltやb ésや
s betűkkel╇や amelyek egyértelműenや az 1487 iacobus43 feliratt{や {llnakや össze╇や aや végénや
csal{d- vagy kőfaragójellel ņ vitatkozniやlegfeljebbやarrólやlehet╇やdeやkonkrétやír{sosやforr{sや
előker(léséigやnemigenやérdemes╇やhogyや Jakabやaや templomやpapja╇や esetlegや egyやdon{tor, 
vagy pedig aや kapuや kőelemeinekや faragójaや volt-e (mindenesetre az előbbiや kettőや
lényegesen valószínűbb《. Aやkeresztやfelirat{nakやutolsóやh{romやjele aやközöltやrajzやalapj{nや
valóban ╅kuszaを╇や deや azや elsőや h{romや olvasataや vil{gosanや ANO 〉└や anno《╇や vízszintesや
{tkötésやnélk(liやA ésやaやMagyarorsz{gonやaやｱｵ╆やsz{zadやutolsóやnegyedében╇やaやｱｶ╆やsz{zad 

elsőや negyedébenや helyenkéntや alkalmazottや koraiや humanistaや kapit{lisra44 jellemző╇や
fordítottやir{nyúや{tkötésselやrajzoltやN betűkkel╉やaやkövetkezőやnégyやjelやpedigやnyilv{nやazや
évsz{motや adjaや ki╈や azや elsőや ｱ-esや kétségtelen╇や mígや aや m{sodikや T-szerűや form{cióや
valószínűlegやｵ-ös╆ 

Aや rov{sír{sや sírhoz╇や síremlékhezや kapcsolódóanや isや feltűnikや azや irodalomban╆や
Bozsókyや P{lや Gerő forr{shivatkoz{sや nélk(lや vetetteや beや aや ╅köztudatbaを 〉hiszenや azótaや
m{rや m{sokや {tや isや vettékや ténykéntや kezeltや adat{t《╇や hogyや ╅Temesv{riや Pelb{rtや Szentや
Istv{nrólやprédik{lvaやmegjegyezte╇やhogyやözvegyやGizellaやkir{lynéやaやkir{lyやkoporsój{tや
őrzőや k{polnaや fal{raや turulや mad{rralや díszítettや ésや rov{sír{ssalや ell{tottや emlékt{bl{tや
{llíttatott╉や ellenőrizhetetlenや hagyom{nyや szerintや ezや aや t{blaや előbbやMakrancraや ker(lt╇や

                                                           
41 BROGY[NYIや M╆╇や Aや felszőszemerédiや rov{sír{sや 》ｲｰｰｷ『╆や Felvidékや Maや hírport{l╇や

http://www.felvidek.ma/modules.php?name=News &file└article╄sid└ｷｹｲｹや〉ｲｰｰｷ╆やoktóberやｲｵ╆《 
42 TIPARYやL╆╇や Gyöngyszemekや Palócorsz{gból╆や Felsőszemerédや ésや rov{sír{sosや emlékei╆や Pozsonyや

1995. 31-ｴｱ╆╉やhivatkozikやr{やésやidézi╈やCS[KYやｱｹｹｸ╆やｱｱ╆╉やCS[KYやｲｰｰｸ╆やｲｵ╆ 
43 A dolgozatbanや aや tov{bbiakbanや nagysz{mú╇や mindや aや K{rp{t-medencébenや fennmaradt╇や mindや

Európa-szerteやőrzöttや feliratやésやfeliratrészletやközléseやszerepel╆やEzeknélやazやeredetiやszövegeknekや
megfelelőenや k(lönbségetや teszekや aや kis- ésや nagybetűsや ír{smódや között╆や Aや feliratokbanや
alkalmazottや rövidítésekや felold{s{tや kerekや z{rójelや tartalmazza╇や azや esetlegや elpusztult╇や deや
rekonstru{lhatóやszövegrészeketやszögletesやz{rójelbeやhelyeztem╆やAやsírkőkatalógusbanやhaszn{ltや
rendszerやennélやbonyolultabbや〉ld╆やaや╅F(ggelékをやelejénや{llóやjelmagyar{zatot《╆やAやfeliratokat mind 

aやdolgozatban╇やmindやaやsírkőkatalógusbanやigyekeztemやbetűhívenやvisszaadniや〉péld{ulやaやfarag{sや
szerintや megk(lönböztetveや azや uや ésや aや vや betűket╇や nemや pedigや aや helyesír{snakや megfelelőenや
korrig{lvaや azokat╇や ahogyや aや történetiや forr{skiadv{nyokbanや szok{s《╇や egy művészettörténetiや
indíttat{súや feldolgoz{sbanやugyanisやmagaやazやelkész(ltやműや〉jelenやesetbenやaや felirat《やaやvizsg{latや
t{rgya╇やnemやpedigやannakやaや tartalomやszempontj{bólや történetilegやegységesítettやkorrekciója╆や 〉Aや
kész(lőや katalógusbanや természetesenや aや tartalmi╇や epigr{fiai╇や formaiや hib{kra╇や tévedésekreや aや
feliratokやolvasataihozやfűzöttやmegjegyzésekbenやfelhívomやaやfigyelmet╆《 

44 KLOOS 1980. 154-155.; L8VEIやｱｹｸｹ╆やｱｷｱ╇やｱｷｴ╆や〉ｲｰ╆やjegyzet《╉やV[RADYやｲｰｰｲc╆ 

http://www.felvidek.ma/modules.php?name=News&


 18 

innétやaやkassaiやkőmúzeumba╇ sやvég(lやaやmúltやsz{zadやderek{nやismeretlenやhelyre╆を45 A 

makranciや 〉MokranceのMoldavaや naや Bodvou╇や Szlov{kia《や t{bl{raや valóや hivatkoz{sや
alighanemや aや rómaiや katolikusや templombanやmaや isや l{tható╇や Pietroや Isvaliesや veszprémiや
p(spökや 〉ｱｵｰｳņｱｵｱｱ《や {ltalや {llíttatottや emlékt{bla46 (494╆や kép) rontottや hagyom{ny{nや
alapul. AやkövetやBydeskutiやJ{nosやszepsiやpléb{nosやtal{ltaやmegやaやmakranciやtemetőben╇や
ésや ｱｷｶｱ-benやbefalaztattaや aや régebbiや templomban╆やEztやkésőbbや lebontott{k╇や ésや aやFodorや
S{ndorや kassaiや kanonokや {ltalや aや romokや közöttや újraや fellelt╇や hétや darabraや töröttや t{bl{tや
Forsterや Gyula╇や aや MOBや elnökeや aや kassaiや múzeumbanや helyeztetteや el╆や Onnanや ker(ltや
visszaや aや községbe╇や aやmaiや templomba╆や Blahóや Vinceや ｱｷｶｴ-benや Prayや Györgyhözや írottや
levelében╇や amelybenや közliや aや faragv{nyや megtal{l{st╇や úgyや vélte ņ ésや ezや
kőanyagvizsg{latや híj{n feltételesenや maや isや elfogadhatóや ņ╇や hogyや aや megrendelőや aや
kőt{bl{tや aやközeliや j{szóiやm{rv{nyb{ny{banやkészíttetteや el╇や ahonnanやvalamilyenやokn{lや
fogvaや nemや sz{llított{kや m{rや elや rendeltetésiや helyére╇や Veszprémbe╆47 Azや előker(ltや kőや
alapj{nやPrayやmegv{ltoztatta Gizellaやmagyarやkir{lynéやtemetkezésiやhelyéreやésやBonfiniや
egyや veszprémiや feliratközléséreや vonatkozóや addigiや véleményét╇や ésや elfogadta╇や hogyや
Szentや Istv{nや özvegyétや nemや Passauban╇や hanemや aや veszprémiや székesegyh{zbanや
temettékや el╆や Ettőlや kezdveや többや szerzőや vélteや sírkőnekや aや makranciや t{bl{t╆や Rajz{t╇や
felirat{tや többszörや közölték╆や Legutóbbや Gutheilや Jenőや sz{lltや síkraや aや veszprémiや
temetkezésやmellett╆48 BonfiniやszövegétやésやaやmakranciやfeliratotやelemezveやKulcs{rやPéterや
arraやaやmeg{llapít{sraや jutott╇やhogyやmindkettőやegyやközös╇やtal{nやｱｴ╆ sz{zadiやveszprémiや
feliratや nyom{nや kész(lt╆や Eztや aや feliratotや valamelyikや veszprémiや p(spökや {llíttattaや aや
székesegyh{zや építésébenや nagyや szerepetや j{tszóや kir{lynékや emlékére╇や ésや semや ezや azや
eredetiやfelirat╇やsemやaやmakranciやt{blaやnemやvoltやsírkő╇やcsakやemlékkő╆49 

A makranciや kőや mindや stílus{t╇や mindや felirat{tや ésや annakや kapit{lisや antikvaや
betűtípus{tやtekintveやegyértelműenやrenesz{nszやalkot{s╇50 amelyenやseやrov{sír{snak╇やseや
turulやmad{rnakやnincs nyoma╆やAやcs{sz{riやrokonやbajorやGizellaやkir{lynéや{ltalやkészíttetettや
b{rmilyenやrov{sír{sosやfelirat egyébkéntやteljesやképtelenség╇やilyennekやaやszékesfehérv{riや
préposts{gbanや történtや elhelyezéseや ugyancsak az. Aや fehérv{riや templombanや
mad{r{br{zol{sやtermészetesenやnemcsakやlehetett╇やdeやkőfaragv{nyokやalapj{nやvoltやis╇51 

ésやhaやezekやnemやisやköthetőkやIstv{nやsírj{hoz╇やkésőbbiekやisやann{l╇や ilyesfajtaや{br{zol{sやaや
sírや körzetébenや nyugodtanや elképzelhetőや ņ természetesenや aや keresztényや ikonogr{fiaや
kereteinやbel(l╇や ésやnemやazや[rp{dokやpog{nyや lesz{rmaz{siやmondakincsénekやhat{s{ra╆ 
Egyébkéntや Temesv{riや Pelb{rtや kétや Szentや Istv{nrólや szólóや prédik{ciój{banや nemや hogyや

                                                           
45 BOZS2KYやｲｰｰｰ╆やｲｵ-ｲｶ╆╉やBozsókyraやhivatkozvaやmegismétli╈やSZEBÉNYIやｲｰｰｶ╆やｳｰ. 
46 FORSTER 1900b. 329-ｳｳｰ╆╉やｲｰｲ╆や{bra╉やGUTHEILやｱｹｷｹ╆やｸｷ╆╉やUZSOKIやｱｹｸｲ╆ 143-149.; 2, 4-ｵ╆やkép╉や

MIK2やｲｰｰｵa╆やｲｰｰｵ╆やｲｱｸ╆ 
47 GUTHEIL 1979. 87. 
48 GUTHEIL 1979. 86-ｱｰｰ╆╉や UZSOKIや ｱｹｸｲ╆╉や aや kor{bbiや szakirodalomや részletesや elemzéseや isや

megtal{lhatóやbenn(k╆ 
49 KULCS[Rやｱｹｶｸ╆やｲｶｰ╆╉やKULCS[Rやｱｹｷｳ╆やｷｳ╆ 
50 Aやfeliratやszövegétやld╆やal{bb╇やっAzやÉletやKönyveやņ sírjel╇やfelirat╇や╅memóriaをあやcíműやfejezetben╆ 
51 Pl.: DERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｱｱｳ╆や〉ｱｷ╆やsz╆《╇やｱｱｶ╆や〉ｴｱ╆やsz╆《╇やｱｲｰ╆や〉ｶｶ╆やsz╆《╉やｵｴ╇やｲｵ╇やｷｳ╆やkép 
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rov{sír{sról╇や deや Gizellaや kir{lynérólや semや történikや említés╇や ésや Székesfehérv{rや isや csak 

egyszerやfordulやelő╇やaやtemetés helyszíneként.52 

Azや egyértelműen latinや betűsや ír{smódや tendenciózusや szl{vv{や v{ltoztat{s{ra╇や
egyben valamely forr{sokbólや ismert, történetiや személyiségnek egy feliratos 

kőemlékkelや való╇やmindや földrajzilag╇やmindや történelmilegや teljesenや al{t{maszthatatlanや
összekapcsol{s{raやjóやpéld{valやszolg{lやegyやegyszerűやfeliratosやkőやértelmezésiやkísérlete╆ 
Aや durv{nや has{bや alakúraや faragott╇や megviseltや fel(letűや kőtömbや ｱｹｷｷ-ben ker(ltや előや
Nagymih{lybanや 〉Michalovce╇や Szlov{kia《╇や a középkoriや körtemplomや közműépítésや
sor{nやelőbukkant maradv{nyaiやközött (ｴｵ╆やkép)╆やRom{nやkoriやésやkoraやgótikusやépítészetiや
elemekkelや egy(ttやm{sodlagosや beépítésben╇や aや rotund{n{l későbbi╇や tégl{nyや alaprajzúや
bővítménybenや tal{lt{k╇や felirat{valや lefeléや fordítva╇や sarokkőkéntや aや bej{ratや fal{banや
felhaszn{lva╉や aや felt{r{stや vezetőや Jaroslavや Vizdalや azや {ltalaや hi{nyosnakや ítéltや feliratotや
hordozóや darabnakや aや többiや faragv{nyétólや eltérőや jellegétや emelteや ki╆や Aや megkérdezettや
Jozef Nov{kやaやfeliratotやazや[rp{d-korn{lやkor{bbinakやtartotta.53 Aやrotundaやkör(lやfelt{rtや
temetőtやaやszakemberekやa 11ņｱｳ╆やsz{zadbaやhelyezték╇やdeやaやker{mia- ésやm{sやleleteket 

〉gyűrűk╇やgyöngyökやstb╆《やkor{bbra╇やaやｹņｱｱ╆やsz{zadraやkeltezték╆54 

A szokatlannakや ítéltや feliratotや Nov{kや aや ｸņｹ╆や sz{zadból╇や aや Cirillや ésや Metódや
apostolokや jöveteleや előttiや időszakbólや sz{rmaztatta╇や J╆や Riegerや pedigや aや betűtípustや
╅italikusを-nak tartotta ņ aminや alighanemや valamiféleや antikv{tや értett╆や Aや feliratや
felkeltetteや aや biz{nciや ésや bolg{rや feliratokatや kutató szlavista╇や azや olm(ciや 〉Olomouc《や
Vojtech Tkadlčíkや érdeklődését╇や akiや aや faragv{nytや aや Bulg{ri{banや ésや Macedóni{banや
tal{lhatókhozや hasonló╇や ősbolg{rや sírkőkéntや hat{roztaや meg╇や amelyenや aや bolg{rや cirillや
feliratokや jellegzetesや jeleiや fedezhetőkや fel╇ ötや feliratsorban╆やOlvasata szerint azや ószl{vや
emlékekや helyesír{siや szab{lyaitや hib{tlanulや követő cirillや betűkや {tír{sa╈や ╅Sdeや leDitや ふや
KŃAZやふやPRESIANやふやv lieto SFEや ふやvや lietoや SFKsを╇や amelybenや aやnegyedikや sorや betűiや aや
szl{vや idősz{mít{sや ｶｵｰｵ-ösや 〉aや miや idősz{mít{sunkや szerint 996ņｹｹｷ《╇や azや ötödikや soréや
pedig 6569-esやévsz{m{tや (1060ņ1061) adja ki╉やaやnegyedikやsorやelejénやaやsz(letésやcsillagや
jelekéntやegyやrozetta╇やazやötödikやelejénやpedigやaやhal{ltや jelképezőやAndr{s-keresztや{ll╇やésや

                                                           
52 Pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii de sanctis II. [Pars aestivalis]. Augsburg 1502., 

benneや aや kétや prédik{ció╈や Sermoや LII╆や Deや sanctoや Stephanoや rege╇や sermoや primusや cumや legenda╉や
Sermo LIII. De sancto Stephano rege, sermo secundus ņ feldolgoz{sukや 〉B{rcziや Ildikó《: 
http╈ののemc╆elte╆huのpelbartのpaｰｵｲ╆htmlやés http╈ののemc╆elte╆huのpelbartのpaｰｵｳ╆htmlや や 〉letöltés╈やｲｰｰｹ. 

janu{r《╉やaやSzékesfehérv{rraやvonatkozóやrészやazやｵｲ╆やprédik{cióやvégéről╈や╅Sumptaque Eucharistia 

et unctione sacra feliciter in Domino obdormivit anno Domini MXXXVIII., sepultusque est in 

Alba Regali, ubi Dominus per ipsius merita innumera praestat beneficia. Saepe etiam ibi per 

noctem melodia cantus angelici audita est, et frequenter odor suavissimus per totum templum 

fragravit, ibi multi variis languoribus detenti sanitati sunt redditi. Et plures illuc properantes 

in itinere ad eius invocationem sunt liberati, et quod maius est, mortui suscitati, dextraque 

manus beati regis Stephani usque modo ossibus, cute et nervis adhaerentibus manet integra, 

quasi elemosynam porrigere videretur, quod a Deo factum credimus pro pietatis operibus 

commendandis. O ergo gloriosissime rex Stephane, te rogamus, ora pro nobis Christum in 

caelis╆を 
53 VIZDAL 1977. 5. 
54 LAZORやｱｹｹｰ╆やｶｱ╆や〉TKADLČÍKやｱｹｸｳやkivonatol{s{val《 

http://emc.elte.hu/pelbart/pa053.html%20%20(letöltés:%202009
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palmett{sやh{rmaslevél╇やtov{bb{やharangvir{gやisやdíszítiやaやkövet.55 Magyarやfordít{sbanや
eszerintや aや feliratや jelentése╈や ╅Ittや fekszikや Presianや fejedelem╇や sz(letettや ｹｹｶのｹｹｷ-ben, 

meghalt 1060/1061-benを╆ Tkadlčíkや meghat{roz{saや szerintや aや feliratbanや szereplő 

Presianやazやelsőやbolg{rやbirodalomやutolsóやc{rj{nak╇やVladiszlavやIvannak (1015ņ1018) a 

biz{nciやforr{sokbólやjólやismert╇やilyenやnevűやlegidősebbやfiaやvolt, aki azonban nemやker(ltや
m{rやtrónra╇やmertやazやapj{tやlegyőzőや╅Bolg{rölőをやII╆やBaszileioszやcs{sz{rや〉ｹｷｶņ1025) 1018-

banやorsz{g{tやbekebelezteやaやbiz{nciやbirodalomba╆やPresiantやudvar{baやfogadtaやaやbiz{nciや
uralkodó╇やőやazonbanやtöbbszörやisやösszeesk(véstやszőtt╇やmígやazやutolsóやr{やvonatkozóやadatや
szerint 1030-banやönsz{nt{bólやszerzetesやlett╆やAやfelirat╇やamelyやĽuborやMatejkoやértékeléseや
szerintや egyや újや személyiségetや vezetettや beや aや szlov{kや történelembe, azt mutatja, hogy 

Presian h{romや évtizeddelや későbbや Zemplénbenや lelteや hal{l{t╇や aや Közép-Dunamente 

zempléniや régészetiや leletekkelや isや igazoltや biz{nciや kapcsolatainakや újabbや tanújeleként.56 

Mari{nや Vizdalや ņ azや archaikusnakや ítéltや faragv{nyや [rp{d-kortや megelőzőや keltezésétや
hangsúlyozvaや ņ Tkadlčíkや olvasat{t╇や aや jelekや sz{m{nakや ésや form{j{nakや hib{sや
azonosít{s{raや hivatkozva╇や nemや fogadtaや el╆57 Aや szófiaiや Történettudom{nyiや Intézetや
munkat{rsa╇やChristoやDimitrovやisやmegtekintetteやaやkövet╇やazonbanやegyetlenやcirillやbetűtや
nemや voltや képesや azonosítaniや rajta╇や ésや h{romや lehetőségetや tartottや elképzelhetőnek╈や
12ņｱｳ╆や sz{zadiや latinや sírfelirat╇や renesz{nszや antikvaや betűtípusúや latinや felirat╇や vagyや
modernやhamisítv{ny╆58 

Véleményemや szerintや aや faragv{nyonや h{romや igencsakや szab{lytalanや betűrajzúや
feliratsorやtal{lható╇やaやrégebbiやolvasatやelsőやésやutolsóやsor{nakやnyomaやsincs╉やazやelsőやsorや
〉╅K‖NAZ‖を《や legvalószínűbbや olvasataや KINIV vagy KINIVS╇や tal{nや aや hamutや jelentőや
latinや ╅cinis╇や cinerisをや rontottや v{ltozataként╇や aや kor{bbanや ╅Presianを-nak olvasott 

m{sodikやsorbanやegyértelműenやa IANVS névや{ll╇やaやharmadikやsorbanやkivehetőやegyetlen 

jeletや nemや tudomや értelmezni╆や Aや mindや típus{ban╇や mindや felirat{nakや kivitelébenや
igénytelenやfaragv{nyやalighanemやaやｱｶ╆やsz{zadbólやsz{rmazóやsírkő╇やamelyetやk(lönbözőや
korúやközépkoriやfaragv{nyokkalやegy(ttやhaszn{ltakやfelやegyやújabbやép(letやfalaiban╆ 

Dévényや 〉Devín╇や Szlov{kia《や rómaiや katolikusや templom{nakや régészetiや felt{r{saや
sor{nや tal{lt{kや aztや azや eredetiや sírlapやmintegyや kétharmad{tや kiadóや töredéket╇や amelyenや
szélesや szalagkeretenや bel(lや szélesや rúdraや (ltetett╇や kiszélesedőや sz{rvégződésűや keresztや
l{tható╇や aや sz{rや kétや oldal{nや egy-egy ņ  töredékesenや fennmaradtや ņ kehellyel (46-47. 

kép).59 Legújabbanやņ hangsúlyozniやkell╇やhogyやnemやazやérdemiやtörténetiやirodalombanやņ 

aやt{rsa╇やCirillやhal{laやut{nやp(spökkéやszentelt╇やmajdやaやmorvaやérsekségetやmegszervezőや
Metódや sírkövekéntや hat{rozt{kや megや azonや azや alapon╇や hogyや Dévénytや ｹｷｴ-ben 

p(spökségkéntや említik╇や ésや aや ╅biz{nciや missziósや keresztetをや közrefogó╇や valóbanや
szokatlan kétやkehelyやegy(ttesや{br{ja CirillreやésやMetódraやegyar{ntやutalóやjelképやlenne.60 

Metódや ｸｸｵ-ben a morvaorsz{giやVelehradonや haltやmeg╇や ésや aやCirillや ésやMetódや legendaや
                                                           
55 LAZOR 1990. 61-ｶｲ╆╉やMATEJKOやｱｹｹｴ╆やｲ╆╇やaやfeliratや{trajzoltやm{solat{valやaやkolofonやoldal{n 
56 MATEJKO 1994. 2. 
57 VIZDAL 1995. 59, 62. (2. jegyzet) 
58 Levélやaやszerzőnek╇やｲｰｰｰ╆やｱｱ╆やｱｵ-i kelettel 
59 SEDL[KOV[ņRATKOSやｱｹｸｴ╆やｲｰ╆╉やｵ╆やkép╉やSLIVKAやｱｹｸｷ╆やｱｷｰ╇やｱｷｲ╆╉やｸのｶ╆やkép 
60 ŠUBJAKOV[やｲｰｰｷ╆やｱｶ╇やｱｷ╇やｱｸ╇やｲｰ╇やｲｵ-28. 
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szerintやaやmorv{kやnagyやtemplom{banやtemettékやel╇やaやM{ria-olt{rn{lやaやfalやmellett╉やaやcsehや
ésやmorvaやkutatókやvéleményeやmegoszlik╇やhogyやazやUherskéやHradi:těやközelébenやfekvőや
Sadechや templomegy(ttesénekや vagyや Mikulčicénekや aや ter(leténや keresendő-e ez a 

templom.61 Metódや dévényiや temetkezésénekや mindenesetre nem sok alapja lehet. A 

kőlapや ilyenや koraiや keltezése r{ad{sulや ellentmondや aやművészettörténetiや ismereteknek╈や
azや {br{zol{siや típusや p{rhuzamaや aや ｹ╆や sz{zadbanや sehonnan nemや ismertや Európ{ból, a 

m{rやkerettelやövezettやmező ésやa kereszt form{jaやviszont jólやbeilleszthetőやaやｱｳ╆やsz{zadや
m{sodikや felére╇や aや ｱｴ╆や sz{zadや elejéreや keltezhető╇やmagyarorsz{giや sírlapokや csoportj{baや
〉hi{nyzóやaljaやmindenやbizonnyalやazやekkorやm{rや{ltal{nos╇やtöbbnyireやíveltやkereszttalpatや
hordozta). AやMetódやsírj{értのsírkövéértやfolytatottや╅versenybeをやDévényやegyébkéntやnemや
isや elsőkéntや sz{lltや bele╆ ｱｹｳｲや folyam{nや k(lönbözőや időpontokbanや aや morvaorsz{giや
Stupavaや közelébenや azや erdőbenや egyや helybéliや l{tom{saや alapj{nや aや földや mélyébőlや ｵ╇や
illetveや ｱｱや mや mélységbőlや 〉‶《や többや hasítottや fel(letűや terméskő-töredékや ker(ltや elő╇や
p(spöks(veget╇やkelyhet╇やkönyvet╇やcsillagotやésやkisやkopony{tや{br{zolóやvésetekkel (48. 

kép)╆や Aや darabokonや többekや közöttや ╅Metódや elsőや érsekを╇や ╅さ》└sz(letett『や Solunや のや
く》└meghalt『 Vělěg》rad『を╇や╅p{sztorをやjelentésű╇やglagolita felirattöredékekやolvashatókやaや
kőlapokやmindkétやoldal{n╆ AやbrnóiやMoravskéやzemskéやmuzeumやgyűjteményébeやker(ltや
darabokatやaやmorvaorsz{giや sírköveketやkatalogiz{lóやMiloslavやPojslや aやvitatottやemlékekや
kategóri{j{baやtette╈やｲｰ╆やsz{zadi hamisítv{ny╇やamelynekやņ m{soltやņ epigr{fiaiやjellemzőiや
aや ｱｴ╆や sz{zadやm{sodikや feléreやmutatnak.62 Ehhezや azや isや hozz{tehető╇や hogyや aやmindkétや
oldal{nや feliratozott╇や sztéleszerűenや fel{llítottや sírkőや típusaや aや középkoriや Közép-

Európ{banや ismeretlen╇や aや sz(letésiや helyや felt(ntetése pedig╇や r{ad{sulや aや modernや
lexikonokat 〉ésやaやnagymih{lyiやfeliratや╅cirillをやolvasat{t《 idézőやcsillag-jellel, egyszerűenや
elképzelhetetlen. 

Érdekesnekや tűnőや faragv{nyokról a legújabbや koriや v{rosiや folklórや isや szolg{lhatや
meglepőや vélekedésekkel. Budapest II╆や ker(letében╇や aや Margitや utcaや ｱｳ╆や kisや lakóh{za 
udvar{nakや burkolat{banや tal{lhatóや egyや vörösや m{rv{nyや sírkőlapや gótikusや
minuszkul{kkalや írtや ..a an(n)o d(omi)ni mccclx feliratotやhordozóや töredéke (52-53╆や kép). 

Ismeretlenやmódonや ker(ltやmaiや helyére╇や valamikor ｱｹｵｱや előtt╇や akkorや ugyanisやm{rや ittや
említették╆63 A sírkőkatalógusや gyűjtőmunk{jaや sor{n╇や az 1980-asや évekbenや kider(lt╇や
hogyや aや követや aや környékや lakóiや G(lや Babaや egyや törökや odaliszkjaや sírjakéntや tartott{kや
sz{monや ņ nyilv{nvalóanや annakや tudat{ban╇や hogyや G(lや Babaや t(rbéjeや aや helyszínや
közelébenやemelkedik╆やAやszaktudom{nyやm{rやvalamivelやkor{bbanやfelfigyeltやaやkőlapra╇や
és Zolnayや L{szló64 azt valószínűsítette╇や hogy aや budafelhévíziや johannit{kや
Szenth{roms{g-templom{nak egyébkéntやmégやaやt(rbénélやisやközelebbやfekvőやter(letérőlや
jutott az udvarやkövezetébe. Aやdarabやvalój{banやazonbanやt{volabbrólやker(ltやide╆やValódiや
sz{rmaz{siやhelyeやtal{nやaやközépkoriや[goston-rendiやremetéknekやaやVíziv{rosban╇やaやmaiや
Főやutcaや felettやegykor aやv{rlejtőnや fek(dt temploma╆やAnnakやhelyétől nemや túls{gosanや

                                                           
61 UNGER 2002. 80-81. 
62 POJSL 2006. 226-230. (C.3 kat. sz.), 294. 
63 GENTHON 1951. 34.; GENTHONņZAKARI[Sやｱｹｶｱ╆やｷｲ╆ 
64 ZOLNAYやL╆やleletbejelentése╇やｱｹｶｲ╆やIII╆やｳｱ╆やBTMやAdatt{r╇やltsz╆やｷｹｳ-78. 
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t{volról╇や aや ╅hajdaniや vízmozdonyや ép(letébőlを╇や azや I╆や Főや utcaや ｳ-ｵ╆や helyénや {llottや régiや
budaiやvízműbőlやker(ltやugyanisやaやbudaiやsiklóvalやszembenやegyやajtóやelé╇やaholやｱｸｶｹ-ben 

Rómerや Flórisや leírta╆65 Valamikorや eztや követőenや hurcolhatt{kや tov{bb╇や ésや aや helyiekや azや
1980-asやévekbenやaやmaiやhelyén legfeljebbやegyやévsz{zadaやfelhaszn{lt követ m{rやsaj{tosや
módonや interpret{lt{k╇や nemや ismerveや felや aや feliratや gótikusや jellegétや és nem ismerve a 

törökやsírkövek teljesenやm{sfajtaやmegjelenésiやform{it sem. 

Nemや siker(ltや kideríteniや annakや aや dilettantizmusnakや azや eredetét 〉tal{nや aや jobbや
har{ntや póly{sや pajzsや oroszl{n{br{zol{saや j{tszottや benneや szerepet《, amely a budai 

Nagyboldogasszony-templomや 〉╅M{ty{s-templomを《や altemplom{banや aや ｲｰ╆や sz{zadや
m{sodikやfelébenやberendezett 〉azótaやm{rやmegsz(ntetett《 ki{llít{sonや╅egyや[rp{d-h{ziや
herceg sírköveを-kéntや feliratoztaや (49╆や kép) aや nyilv{nvalóanや it{liaiや sz{rmaz{súやpolg{rや
Comóiや Zachariasや ｱｴｰｲ-esや hal{loz{siや évsz{mú╇や aや budaiや domonkosokや kolostor{bólや
sz{rmazó╇や címeresや sírkövét (50-51╆や kép)╇や pedigや annakや jólや olvasható╇や gótikusや
majuszkul{sや felirat{t, ugyanやtöbbnyireやｱｴｰｱ-es olvasattal, kor{bbanやm{rや többszörや isや
közölték.66 

Aや keresztetや {br{zoló╇や rendszerintや feliratや nélk(liや sírköveknekや a 

templomosokhoz vagy a johannit{khozやkötéseやvalój{banやm{rやolyanやkörbenやkeresiやņ 

azや eddigiや K{rp{t-medenceiや péld{katや tekintveや azonban kivételや nélk(lや tévesenや ņ a 

középkoriや sírkövekや egyや nem isや kicsinyや részénekや értelmezését, amelyik m{rや beleférや
abbaや aや fogalmiや körbe╇や amelybenや sírköveinkや {br{zol{sainakや magyar{zat{tや valóban 

keresni lehet. Azや ezekkelや kapcsolatosや tévhitekや ezértや nemや isや ennekや azや előszónak╇や
hanem egy későbbiやfejezetnekやaやtém{i╆67 

 

* 

  

Egyや ilyesfajtaや katalógusや össze{llít{saや csakや kronológiaiや ésや földrajziや lehat{rol{sbanや
nyerhetや értelmet╆や Azや időrendiや korl{tokや meghat{roz{saや nemや voltや túl bonyolult 

feladat╈や aや magyarや honfoglal{stや megelőzőや korszakや emlékeiや egyértelműenや
elk(löníthetőkや ņ valój{banや aや pannóniaiや rómaiや uralomや megszűntétőlや aや magyarや
{llamalapít{sig╇や aや kereszténységや felvételéigや terjedőや jóや félezrednyi╇や azや ilyesfajtaや
emlékekや tekintetébenや ╅(resをや korszakや v{lasztjaや elや aや rómaiや ésや aや középkoriや
síremlékművészetetや egym{stól╆や Felsőや időhat{rkéntや azや 1541/43-asや ╅végpontを 
ugyancsakやjólやmagyar{zható╆ M{rやaやgyűjtőmunk{tやelkezdőやRadocsayやDénesやisやｱｵｴｱ-

esや felsőや időhat{rral sz{molt╇や ugyanakkorや eztや azや évetや mintや korszakhat{rtや aや
művészettörténetiや kézikönyvや sorozat{nakや szerkesztői╇や kronológiaiや beoszt{s{nakや
meghat{rozói {ltal{noss{gbanや isや fontosや fordulópontnakや tekintették╆68 Aや síremlék-

                                                           
65 R2MER╇やHagyaték. XVII╆やcsomóやK╆ｳｹｶのｱｷ╆やsz╆╉や》R2MERやF╆『╇やEgyveleg╆やAÉやIや〉ｱｸｶｸ-1869) 297. 
66 FORSTERやｱｹｰｵa╆やｱｵｴ╆や〉ｴ╆やsz╆《╉やｱｲｷ╆やkép╉やHORV[THやｱｹｳｲa╆やｱｶ╆や〉ｹｰ╆やsz╆《╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｷ╆や

(60. sz.); L8VEIņVARGA 1987. I. 462, 463, 588.; L8VEIやｱｹｹｱa╆やｳｶｴ╇やképやaやｳｶｳ╆やoldalon 
67 Ld. al{bbやaや╅Aやmegv{lt{sやjeleやņ keresztやaやsíronをやcíműやfejezetben. 
68 DERCSÉNYIや ｱｹｶｵ╆や ｱｹｸ╆╇や HECKENASTや G╆や hozz{szól{sa╈や uo╆や ｲｱｰ╆╉や ENTZや ｱｹｷｶb╆や ｲｶｹ╆╉や MIK2や

2001. 284-285.; aや közép-európaiや későや renesz{nszや kezdeteivelや kapcsolatbanや vö╆╈や GALAVICSや
2008. 55. 
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farag{sや szempontj{bólや nemや politikatörténetiや eseményként╇や aや magyarorsz{giや törökや
uralomやkezdetekéntやjöhetやsz{mít{sba, hanem azやebbőlやazやeseménysorból╇やBudaやésやazや
orsz{gや középsőや részeや törökökや {ltaliや megsz{ll{s{bólや következőや speci{lisや síremlék-

művészetiや cezúraや ok{n. Azや egészや orsz{gや ｱｴņｱｶ╆や sz{zadi╇や későや középkoriや síremlék-

farag{s{tや jellemzőや módonや ésや mértékben meghat{rozóや b{nyaközpont╇や aや vörösや
m{rv{nytやszolg{ltatóやGerecse-vidékやésやazやeztやazやanyagotや〉ésやm{sやhelyiやkitermelésű╇や
deや szélesebbや körbenや elterjesztettや kőanyagokat╇や ígyや aや Budaや környékiや m{rg{t《や nagyや
mennyiségbenや felhaszn{lóや kőfaragóműhelyeknekや helyetや adóや Buda╇や valamint 
Esztergomや elfoglal{saや lényegébenや egyや csap{sraや végetや vetettや aや középkoriや
műhelygyakorlatnak ésやk(lönlegesやmérvűや╅centraliz{ciónakを. Aやkatalógusbaやfelvett╇や
legkésőbbiやévsz{mosやalkot{s StatileoやJ{nosやerdélyiやp(spöknek (く1542) mégやaやkor{bbiや
évekやművészetévelやrokon╇やgyulafehérv{riや〉AlbaやIulia╇やRom{nia《 sírköve69 (ｵｴ╆やkép) ņ a 

főpapやr{ad{sulやaやkor{bbiやkorszakやkétやjelentősやsíremlékének╇ BeriszlóやPéterやveszprémiや
p(spökやemlékének,70 valamintやHunyadiやJ{nosやkorm{nyzóやJ{nosやkir{lyやmegbíz{s{bólや
{llíttatottやújやgyulafehérv{riやszarkof{gj{nak71 (55-57╆やkép) isやkészíttetőjeやvolt╆ 

Azや m{rや csakや a kor{bbanや kiadottや Radocsay-korpuszokや alapj{nや isや mag{tólや
értetődőやvolt╇やhogyやaやkatalógusやkészítéseやsor{nやalapvetőenやaやtörténetiやMagyarorsz{gや
egészévelやkell foglalkozni╆やProblém{tやcsup{nやaやdéliやhat{rやkijelöléseやokozott╆やEbbenやaや
Radocsay-féleや gyűjtés72 nemや adottや t{mpontot╆や Aや középkoriや magyarや kir{lys{gや
délnyugatonやHorv{torsz{ggalやvoltやhat{ros╇やésやmag{baや foglaltaや Szlavóni{t, valamint 

az attólやkeletre╇やaやSz{v{tól délreやelter(lő╇やv{ltozóやter(letű ésやv{ltozóやelnevezésűや〉aやｱｵ╆や
sz{zadban jajcai╇や szreberniki╇や macsói╇や n{ndorfehérv{ri《や b{ns{gokat╆や
Művészettörténetiやmeggondol{sbólやa középkorbanやidőnkéntやmagyarやfennhatós{gやal{や
ker(ltや Észak-Szerbiaや ésや Boszniaや emlékeit╇や péld{ulや aや bogumilokや sírmezőinekや
faragv{nyait (╅kamikをやvagyや╅stećakを╇やtöbbessz{mbanや╅stećciを; 58-64╆やkép)73 nem volt 

célszerűや feldolgozni╇や mivelや aや magyarorsz{giや emlékanyaggalや semmilyenや művészetiや
összef(ggéstや nemや mutatnakや 〉katalogiz{l{sukraや r{ad{sulや azや egykoriや jugoszl{vや
tudom{nyoss{gや nagyや figyelmetや isや fordított《╆や Dél-Szlavóniaや kissz{múや emlékanyagaや
semやutalやmagyarorsz{giやkapcsolatokra╇74 ésやa dalm{ciaiやésやaやközépkoriやHorv{torsz{gや
ter(letéreやesőやemlékekやisやeltérőやjellegűeknekやtűntek╇やtöbbnyireやközvetlenやészak-olasz 

ésや velenceiや kapcsolatokrólや {rulkodnak╆や Aや gazdagや z{gr{bi 〉Zagreb╇や Horv{torsz{g《 
anyagやrészbenやjólやmegfoghatóanやmagyarorsz{giやigazod{stやmutatóやemlékei [Marocsai 

Bal{zsや kemlékiや főesperesや 〉くｱｴｹｵ《や ésやMarocsaiや J{nosや goricaiや főesperesや síremlékénekや
töredékeや 〉65╆や kép《╉や Szegediや Luk{csや z{gr{biや p(spökや 〉くｱｵｱｰ《や síremlékénekや töredékeiや

                                                           
69 BALOGH 194ｳ╆やｲｵｱ╆╉やｱｷｰ╆やkép╉やENTZやｱｹｵｸ╆やｱｴｰ╇やｱｶｸ╆ 
70 NAGYB[KAYやｱｹｷｸ. 
71 RITO2KNÉやｲｰｰｰ. 
72 RADOCSAY, Hagyaték 
73 KUTZLIやｱｹｷｷ╆╉やazやelnevezésrőlや folytatottや terminológiaiやvit{ról╇やegybenやazやemlékekやtípusokbaや

oszt{s{ról╈やBULOGやｲｰｰｷ╆やｳｹｰ-391. 
74 VALENTIĆやｱｹｶｹ╆やｱｲｶ-127. (77. kat╆やsz╆╇やTopuszkóや》Topusko『《╉やｱｳｸ-ｱｴｰ╆や〉ｹｱ╆やsz╆╇やBih{csや》Bihać『╉や

valój{banや m{rや aや hat{rや horv{torsz{giや oldal{nや 》azや újkorbanや Bosznia『《╉や VALENTIĆņPRISTER 

2002. 53-ｵｴ╆や〉ｸｲ╆やkat╆やsz╆╇やTopuszkó《╉やｶｲ╆や〉ｱｱｱ╆やkat╆やsz╆╇やIvanjskaやBih{csやmellett《 
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(66-68╆や kép)],75 valamint Décseiや Rohfiや Istv{nや fiaや J{nosや 〉くｱｴｲｰ《や Kutin{rólや
〉Horv{torsz{g《やZ{gr{bbaやker(ltやsírköve76 (69╆やkép) folyt{nやvalamintやCs{zmaや(Čazma╇や
Horv{torsz{g《や ésや Lepoglavaや 〉Horv{torsz{g《や K{lm{nや herceghez (く1241),77 illetve 

Corvinや J{noshoz (く1504)78 (70╆や kép) kapcsolódóや ņ ésや ez{ltalや ugyancsakや azや orsz{gや
központiや ter(leteiや feléや mutatóや ņ síremlékeiや miattや azonbanや indokoltnakや l{tszottや aや
feldolgoz{sやhat{r{tや teljesやhossz{banやaやSz{vaやmenténやmeghúznunk╇やsőtやaやZ{gr{bhozや
történelmilegや erősenや kötődő╇や tőleや nemやmessze╇や deや aや folyótólや délreや fekvőや Samoborや
esetébenや mégや ezや alólや isや akadや kivétel [Leonardusや 〉くｱｵｳｶ《や sírlapjaや aや Szentや Mih{ly-

k{poln{ban79 (71-72╆やkép)]╆やÍgyやvég(lやaやmagyarやkir{lys{gやsíremlékeit gyűjtött(kやössze╇や
aやközépkoriやSzavóniaやdéliやfeleやésやaやb{ns{gokやemlékeiやkivételével. 

B{rmilyenやművészettörténetiやmeggondol{sokbólやösszegyűjtöttやemlékegy(ttesや
eseténや felmer(lや azや alapvetőenや kronologikusや t{rgyal{sや lehetősége╆や Magyarorsz{gや
középkoriや sírköveinekや ilyenや szempontúや rendszerezéseや jellemziや Vernei-Kronberger 

Emilや m{igや figyelembeや veendő╇や ｱｹｳｹ-benや megjelentや doktoriや disszert{ciój{t╆80 A 

mintegyやm{sfélや ezernyireや rugóや emlékanyagやņ haや katalógusszerűや feldolgoz{saや nemや
kisやmunk{tや isや jelentやņ╇やvalój{banやazやeredetiやmennyiségやigenやkicsinyやtöredékétや tehetiや
csakやki╆やAやstílustörténetiやalapú╇や időrendiやt{rgyal{sや ígyやcsakやóri{siや fehérやfoltokやközti╇や
sok-sokや feltételezésenやalapulóや lavíroz{sや lehet╇や amelynekや sor{nやbiztosabbや t{mpontotや
gyakranやcsakやaやsíremléktípusokkalやésや{br{zol{siやform{kkalやösszekapcsoltやvizsg{latokや
jelenthetnek. Ezt azやutatやj{rtukやkor{bbanやVargaやLívi{valやaや╅Magyarorsz{giやművészetや
történeteをやkézikönyvsorozat{nakや╅gótikusをやkötetébenやazやｱｳｰｰやésやｱｴｷｰやközöttiやidőszakや
síremlékeitや bemutatóや fejezetekben╇81 majd az ezeken, valamintや azや elや nemや kész(ltや
harmadikや kötetや sz{m{raや írt╇や azや ｱｵｴｱ-igや terjedőや időszakや emlékeitや t{rgyalóや
kéziratunkon╇や illetveや aや ｱｱņｱｳ╆や sz{zadiや emlékekや sz{mbavételénや alapuló╇や aや teljesや
magyarorsz{giや középkorや ésや gyűjtés(nkや teljes időszak{tや felölelő, idegen nyelvű 

                                                           
75 BALOGH 1955. 55. (153. jegyzet); HORVAT 1972. 632-ｶｳｳ╆╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｱｰｰ-101, 102, 106. (43. 

jegyzet); ENGELņL8VEIやｱｹｹｱ╉やPELCやｲｰｰｶ╆やｶｷ-71. 
76 VALENTIĆやｱｹｶｹ╆やｲｷ-28. (12. sz.); ENGELņL8VEIやｱｹｹｱ╆やｴｷ╇やｴｸ╆╉やIXのｱ╆やkép╉やHORVATやｱｹｹｶ╆やｳｷ╇や

ｴｰ╆╉やｳｴ╇やｳｵ╆やkép╉やVALENTIĆņPRISTER 2002. 63. (113. kat. sz.) 
77 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｰ╆や〉ｱｰｱ╆やsz╆《 
78 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｱｲｰ-ｱｲｱ╆や〉ｴｰｶ╇やｴｰｷ╆やsz╆《╉やSCH5NHERRやｱｹｰｵ╆やｱｰｹ-ｱｱｴ╆╉やｸｲ╆やkép 
79 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｲｲｵ╆や〉ｷｴｶ╆やsz╆《 
80 VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╉やAやmunkaやegyikeやazoknakやaやII╆やvil{gh{borútやmegelőzőやmintegyや

m{sfélや évtizedbenや aや budapestiや Tudom{nyegyetemenや Gerevichや Tiborや tanszékénや megvédettや
doktoriやdisszert{cióknak╇やamelyeketやvalój{banやnemやazやaztやnevévelやjelölőやdisszert{nsやírt╆やEbbenや
azや esetbenや Biróや Józsefやmunk{j{rólや vanや szóや 〉azや ｱｹｴｵや janu{rj{banや elhunytやművészettörténészや
b{tyja╇や dr╆や Bíróや Imreや szemészや ésや feleségeや közléseや alapj{n╇や amelyetや al{t{masztや aや feldolgozottや
emlékanyagや komolyや helyismeretetや ésや helytörténetiや szakirodalmiや tud{stや t(kröző╇や nemや kevésや
erdélyiやvonatkoz{sa《╆ 

81 L8VEI-VARGAやｱｹｸｷ╉やaやfejezetekやmegír{s{raやkapottやfelkérésやkiindulóやpontjakéntやszolg{ltやegyや
kéziratos╇や némilegや m{rや kronológiaiや megfigyelésekkelや isや összekapcsolt╇や deや mégや főlegや csakや
tipológiaiや összefoglal{sや 〉L8VEIや ｱｹｸｱ《╇や valamintや aや Radocsayや Dénesや torzóbanや maradtや
sírkőkatalógus{nakや Vargaや Lívi{valや ｱｹｷｹ-ben elkezdett╇や Engelや P{lや történésziや
közreműködésévelやsegítettやkiegészítésétのbefejezésétやcélzóやgyűjtőmunk{ja╆ 
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összefoglalónkban82. B{rやazやanyaggyűjtésやazótaやisやfolytatódott╇やnemやisやkevésやemlékkelや
növelveやaやkéziratosやkatalógust╇83 az 1987-ben, illetve 1990-benやfelv{zoltやösszképekやmaや
isや v{llalhatók╇や ígyや azや említettや szempontokや ir{ntや érdeklődőや olvasóや eや kétや kor{bbiや
publik{cióhozやfordulhat. 

 

* 

 

Azや effajta╇や ak{rや azや orsz{gや mai╇や ak{rや aや történetiや kiterjedéséreや vonatkozóや gyűjtésekや
╅nemzetiや (gynekをや sz{mítanakや ņ abbólや aや szempontbólや mindenképpen, hogy egy 

történeti-politikaiや form{ciónakや helyetや adóや földrajziや ter(letや ésや egyや történeti korszak 

írottや vagyや esetlegや képi forr{sokや ésや történésekや alapj{nや ismert╇や vagyや ak{rや teljesenや
ismeretlenや személyiségeitや hozz{kや közelebbや hozz{nk╇や segíthetnekや törekvéseik╇や
gondolatvil{gukやmegismerésében╆やNemやnemzetiや azonbanや ezや azや emlékanyagや akkor╇や
ha a nemzetiや szótや új- ésや legújabbや kori╇や gyakorta kirekesztőや értelmébenや haszn{ljaや
valaki╈やértelmetlenやannakやaやkérdésnekやmégやaやfeltevéseやis╇やmiやebbenやaやgyűjteményben 

aやmagyar╇やésやmiやazや╅idegenを╆やAやkészítőkやoldal{rólやnézveやugyanazzalやaやproblém{valや
{llunkやszemben╇やmintやaやközépkoriやmagyarorsz{giやművészetやb{rmelyやm{sやműfajaやésや
művészetiや technik{jaや esetében╈や aや névtelenや mesterekや semmilyenや t{mpontotや nemや
hagytakやr{nkやarraやvonatkozóan╇やhogyやholやsz(lettek╇やvagyやmilyenやnyelvenやbeszéltekや
őkやésや felmenőik╆やHaやritkaや forr{sokやvagy maguk a mesternevek mégisや szolg{ltatnakや
némiや segítséget╇や mintや aや Margit-legendaや említetteや Albertや ésや Péterや kőfaragókや
lombardiaiや eredetét 〉╅╊ magistrisや lapicidisや Albertoや etや Petroや Lombardisを84╉や ╅azや
kevmBvesやmesterekや . kBket hoztak vala lombardiabol . egBknek vala neue albert . 

masBknakや petevrを85), vagy azや Esztergombanや tevékenyや Iohannesや Fiorentinusや
firenzei,86 a II. Miklósやegriやp(spökや(くｱｳｶｱ《やújやsíremlékétや1506-ban faragó╇や╅névtelenをや
pestiや kőfaragó it{liai sz{rmaz{s{tや 〉╅abや unoや Italoや inや Pesthを)87 illetően╇や azや eredményや
nacionalistaや szempontbólや meglehetősenや ╅lehangolóを╇や r{ad{sulや eや mesterekや
sz{rmaz{sa minden bizonnyal kiterjeszthetőやiskol{zotts{gukraやis╆ Műveinekやosztr{k-

német╇や illetveや aや budaiや szoborlelethezや fűződőや stil{risや kapcsolatrendszere╇や illetveや
kronológiaiや meggondol{sokや alapj{n szinteや kiz{rt╇や hogyや aや Zsigmond-korや jelentősや
művész-v{llalkozójakéntや megismert╇ sz(kségnévvelや jelöltや ╅Stiborや síremlékekや
mestereを88 magyar lett volna. Nemやbiztosやazやsem╇やhogyやfeltétlen(lやaやmagyarやnemzetiや

                                                           
82 VARGA-L8VEIやｱｹｹｰ-92. 
83 Vargaや Líviaや ｱｹｸｵ-igや vettや résztや aや terepmunk{banや ésや azや irodalmiや adatgyűjtésben╇や k(lföldreや

t{vozt{valやazonbanやazやemlítettやösszefoglal{sokonやtov{bbraやisやközösenやdolgoztunk╆ 
84 KNAUZ 1868. 114. 
85 R[SKAIやｱｵｱｰ╆やｵｴr╉ Nyelvemlékt{r 1879. 37.; GOMBOS 1937ņ38. II. 1519.; Szent Margit 1990. 251. 
86 GEREVICHやｱｹｵｹ╉やHORLERやｱｹｸｳ╉やMIK2やｱｹｸｶ╆ 
87 Ippolitoや dぅEsteや sz{mad{skönyvei╈や Modena╇や Archivioや diや Stato╇や Camera Ducale casa 

amministrazione cardinale Ippolito primo d'Este, Vescovado d'Agria. Registri 1507-1508. 92. 

köteg╇や ｹ╆や kötet╇や fol╆や ｱｱｸa╆や 〉m{solataや azや egriやDobóや Istv{nやV{rmúzeumやTörténetiやAdatt{r{ban╈や
R.A.77-ｲｷ╆《╉やDÉTSHYやｱｹｶｴa╆やｱｶｰ╆╉やDÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｱ╇やｶ╇やｱｲ. (23. jegyzet) 

88 L8VEIやｱｹｹｹb╆╇やvö╆やMAROSIやｱｹｸｰb╆やｱｳｸ╆╉やMAROSIやｱｹｸｹa╆やｱｱｰ-111. 
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dicsőségや t{pl{lójakéntや jelenikやmegや azやutókor előttや azや aや körmöciや sz{rmaz{súや ap{tólや
Nagyszebenbenや sz(letett Miklósや mester╇や egyszerreや festő╇や ötvös╇や kőfaragó╇や tov{bb{や
nemや kisや részbenや pénzhamisító╇や akiや mégや aや Moh{csや előttiや időbenや Perényiや G{borや
ugocsaiや főisp{nや megbíz{s{bólや annakや birtok{n╇や Nyal{bや v{r{banや 》maや Kir{lyh{zaや
(Kopo＠e－o╇や Ukrajna《や ter(letén『や síremlékeketや készített╇や majdや jóvalや későbbや Perényiや
G{borやfi{nak╇やPerényiやJ{nosやfőisp{nnakやfaragottやkoporsókövet╆89 

Deやaやmegbízókやoldal{rólやnézveやsemやtiszt{bbやaやhelyzet. Az elhunytak magyar 

sz{rmaz{s{raや nézveや semmilyenや nyelviや t{mpontotや nemや jelentenekや péld{ulや aや
síremlékekenや olvashatóや feliratok╇や amelyek túlnyomórésztや latin nyelvűek╆や Aや latinや
nyelvhaszn{lat túlsúlyaや olyanや nagy╇や hogyやmégや Buda╇や Kassaや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《╇ a 

b{nyav{rosok ésや azや erdélyiや sz{szや v{rosokや jelentősや létsz{múや németや polg{rs{gaや isや
szinte kivételやnélk(lやlatinulやjelölteやsírj{t, ésやazやｱｵｴｱ-igやtartóやidőszakbanやnémetやnyelvűや
feliratok ritka esetkéntやemlíthetőkやcsak, a sokやsz{znyiやsírfeliratbólや sz{mukやösszesenや
nemや ériや elや aや húszat. Egyetlenや ｱｴ╆や sz{zad közepi budai90 (76╆や kép), egy ismeretlen 

lelőhelyű╇やdeやvalószínűlegやbudaiやeredetű╇やaやｱｴ╆や sz{zadやutolsóやharmad{raやkeltezhető 

sírkőや töredékei,91 tov{bb{ egy 1380-asやhal{loz{siやévsz{múやnagymarosi92 (73-75╆や kép) 
péld{tólやeltekintveや{ltal{banやisやcsak a 15╆やsz{zadやm{sodikやfelébenやésやaやｱｶ╆やsz{zadban╇や
Bud{n93 (aやnémetや szövegやellenéreやazやévsz{mやelőttやmégや ittや isやAnno domini ╊や{ll╉や77. 

kép) kív(lや legink{bb azや orsz{gやnyugatiや szélén╇や Pozsonyban94 〉Bratislava╇や Szlov{kia; 

78-83╆や kép), Bazinban95 〉Pezinok╇や Szlov{kia; 84╆や kép), Sopronban96 (85-87╆や kép), 

Kőszegen97 (88╆や kép), az 1445-tőlや időnként╇や ｱｴｹｱ-tőlや folyamatosan osztr{k-Habsburg 

                                                           
89 KOM[ROMYやｱｸｹｳ╆やｶｵｸ╇やｶｶｶ╆ 
90 [belや〉′《やfestőやsírkőtöredéke╈やHORV[THや1932a. 17-18. (104. sz.); HORV[THやｱｹｳｲc╆やｱｱｶ╇やképやaや

ｹｹ╆や oldalon╉や HORV[THや ｱｹｳｸ╆や ｲｷ╇や ｷｵ-ｷｶ╆╉や XLIX╆や t{bla╉や HORV[TH 1944c.113-ｱｱｵ╆╉や ｳｹ╆や kép╉や
RADOCSAY 1971. 464, 470. (20. sz.) 

91 Hie le[it] ╊やpurger zu ╊やfelirattal╈ MNM╇やrégiやmúzeumiやanyagkéntやｱｹｷｰ-benやbelelt{rozvaや〉ltsz╆や
ｷｰ╆ｱｰｳ╆cやésやｷｰ╆ｱｰｲ╆c┏ｷｰ╆ｱｴｷ╆c《 

92 Miklósや fiaや Lőrincや nagymarosiや bíróや 〉くｱｳｸｰ《やmaやVisegr{donや őrzöttや sírköve╈や L8VEIや ｱｹｹｱb╆や ｱｰ╆や
〉ｱｲ╆やsz╆《╉やｱｲ╆やkép 

93 Egyやún╆やepit{fium-sírkőやtöredékeやaやNagyboldogasszony-templombólやaやMNM-ban╇やｱｵ╆やsz{zadや
m{sodikやfele╇やemlíti╈やL8VEIņVARGA 1987. I. 696. 

94 Friedrichや Voytや 〉くｱｵｲｱ′《╇や Mertや Gaelsamや 〉Gailsam╇や くｱｴｸｹ《╇や Wilhelm von Wulkendorf, Hans 

Ode╊や〉くｱｵｱｳ′《やsírköveiやaやSzentやM{rton-templomban: L8VEIやｱｹｹｲ╆やｱｸ╆╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｹ╇やｱｳｱ-

132.; Abb. 4, 7; MAJOROSSY 2006. 107. (164. jegyzet is), 108. (169. jegyzet); egy ismeretlen pap 

(くｱｴｷｴ《や töredékesや sírköve╈や FIALAや ｱｹｹｹ╆や ｶｷ╆や 〉ｵｵ╆や kat╆や sz╆《や és LUXOV[や ｲｰｰｳ╆や ｳｲｵ╆╇やmindkettőや
hib{sや évsz{m-olvasattal; Wolfgang Forster (くｱｴｸｷ《や sírkőtöredékeや 〉aや feliratや elolvas{saや aや
szerzőnekやsiker(lt《やaやSzentやMih{ly-toronyやfal{ban╈やHOLČÍKやｱｹｸｶ╆やｶｲ╆╉やMAJOROSSYやｲｰｰｶ╆やｸｹ╆や
(89. jegyzet), 108. (169. jegyzet) 

95 Peter Storkut von Seedorf (くｱｵｲｲ《やsírköve╈やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｳｲ╆╉やAbb╆やｸ 
96 Ismeretlenや férfiや 〉くｱｴｸｱ《や ésや feleségeや sírköve╇や valamintや Nathan Kranberger 〉くｱｵｱｰ《や sírlapja╈や

L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｰ╇やｱｳｱ╆╉やAbb╆やｵ-6 
97 Jurisicsや [d{mや ésや Annaや 〉くｱｵｳｸ《や síremléke╈や CSOMA 1887b. 183-184.; CSERGHE8ņCSOMA 

1890a. 93-96.; LIND 1892. 160.; Abb. 4; V[RADYやｲｰｰｰa. 92-93, 96-ｹｷ╆╉や L8VEIや ｲｰｰｲa╆や ｳｷ╆╉や ｶｰ╆や
kép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｳ-34, 43-ｴｴ╆╉やｱｲ╆や{bra╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｴ╆╉やAbb╆やｱｴ 
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z{logbirtokbanやlévő Kismartonbanや〉Eisenstadt╇やAusztria《やésやkörnyékén98 (89-93╆やkép), 

valamint egyetlen ╅keletiをやkivételként aやｱｵ╆やsz{zadやvégeやfelé (1496?) S{rospatakon99 

(94╆や kép) ismertや németや sírfelirat. [A sz{szやNagyszebenbenや 〉Sibiu╇や Rom{nia《や csup{nや
egyやnémetやnyelvűやfoh{szやteszi╇やaやgyűjtés(nkやfelsőやidőhat{r{n{lやm{rやkésőbb╇ Salome 

Ursulaや Hedwigや 〉くｱｵｶｷ《や sírkövétや (ｹｵ╆や kép) aや legkor{bbiや ismertや németや nyelvűや
síremlékkéやaやv{rosban╇やfelirata maga╇やaやférjre╇やAugustinやHedwigやkir{lybíróraや〉くｱｵｷｷ《や
emlékező╇やaやkőlapraやutólagやr{vésett szöveggelやegy(ttやlatinやnyelvű╆100] Aやlatinやtúlsúlya 
hasonlóやaやpannoniaiや rómaiや epigr{fiaiや emlékekenやmegfigyelhetőhöz╈や annakやellenére╇や
hogyや aや pannoniaiや provinci{k lakoss{g{nakやmintegyや 10%-{tや tettékや kiや aや görögökや ésや
m{sや keletiや sz{rmaz{súak╇やmintや aや szírek╇や zsidókや stb╆╇や aや kőfaragv{nyokonや olvasható╇や
6000-nélや többや eddigや ismertや feliratnakや ｱゾ-{tや semや tesziや kiや azや ｵｰ-nélや kevesebbや görögや
nyelvűやemlék╆101 

A középkorbanや aや latinや ésや aや németや mellett csak a zsidóや sírkövekenや
kiz{rólagosanや haszn{ltや héberや fordul előや jelentősebbや sz{mbanや az ismert 

magyarorsz{giや sírköveken, aや ｱｳ╆や sz{zadや utolsóや negyedétőlや kezdődőenや 〉96╆や kép).102 

Igencsakやkivételesやm{rやa Rudina 〉Horv{torsz{g《やmonostor{nakやegyed(l{lló╇や rom{nや
koriや faragv{nyain103 kív(lや csakや korszakunkや végénや néh{ny szórv{nyや emlékkelや
jelentkezőや ószl{vや 》Brassóや 〉Bra<ov╇や Rom{nia), 97-100╆や kép; Kolcv{rや 〉Colt╇や Rom{nia); 
Nagyszebenや〉Sibiu╇やRom{nia《, 101╆やkép; R{ckeve╇や102-104╆やkép],104 amely aやrom{nやésやaや

                                                           
98 Kismartonban Johannや Siebenhirterや egyや servitor{nakや 〉く1467), Peter Wildhofernek (く1478) ésや

Peter Puchsbaumnak (くｱｵｲｳ《や sírkövei╇や valamintや Veitや vonや F(rstや 〉くｱｵｱｵ《や epit{fiuma: 
JOVANOVICHやｱｹｳｰ╆や ｲｰ╆╉やképekやaや IV╆や ésやaやXI╆や t{bl{n╉やCSATKAIņFREY 1932. 32.; 28-ｲｹ╆やkép╉や
ZIMMERL 1953. 5, 6, 19, 20-21. (27-28, 30-ｳｱ╆やsz{m《╇やképekkel╉やVARGAņL8VEIやｱｹｹｰņ92. 143.; 

ClausやésやAnnaやUrsenbach sírköveやKólombólや〉Kulm╇やAusztria《╇やmaやGyepűfűzesenや〉Kohfidisch╇や
Ausztria): ZIMMERL 1953. 5, 58. (125. sz.); SCHMELLER-KITTや ｱｹｷｴ╆や ｲｲｰ╆╉や ｲｱｴ╆や kép╉や
VARGAņL8VEIやｱｹｹｰņ92. 143. 

99 GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｲｲ╆╉やｴｵ╆やkép  
100 ALBU 2002. 80-81. 〉ｷｵ╆や sz╆《╉や Abb╆や ｳｷ╉や aや kronológiailagや eztや követőや emlékekや m{rや azや ｱｵｹｰ-es 

évekbenやkész(ltek╈やuo╆やｵｱ╆や〉ｴｶ╆やsz╆《╇やｹｵ-96. (96. sz.), 101-102. (101. sz.)  
101 KOV[CSやｲｰｰｴ╆やｱｸｵ╆ 
102 SCHEIBER 1960. 78-138. (10-31. sz.); SCHEIBER 1983. 110-178. (21-50. sz.) 
103 J{nosや testvérやBRAT IAN feliratú╇やaや legkor{bbiや latinやbetűs╇やdeやszl{v-horv{tやnyelvűやszövegnekや

sz{mító╇やｱｳ╆やsz{zadraやkeltezhetőやsírköve╈やHORVATやｱｹｶｲ╆やｱｴ╆╉やRudina 1997. 11, 21, 37, 47, 61, 71, 

ｱｰｹ╆や 》T╆や VITENBERGや ésやD╆や SOKAČ-ŠTIMAC『╉や ｲｸ╆や kép╉や T2THや ｲｰｰｱc╆や ｳｷｷ╇や ｳｷｸ╆や 〉ｲｳ╆や jegyzet); 

ugyanakkorや tov{bbi╇や gótikusや majuszkul{sや betűtípusúや sírfeliratokatや tévesenや írtakや leや cirillや
betűsként╈やRudina ｱｹｹｷ╆やｱｱｰ╆╉やｳｰ╆やkép 

104 Brassó╈や Costeaや ortodoxや papや 〉くｱｴｷｷ《や sírköveや aや ｱｵ╆や sz{zadiや eredetű╇や ortodoxや Szentや Miklós-
templomban╇や cirillや betűsや ószl{vや felirattal╈や MUŞLEAや ｱｹｴｳ╆や ｵｰ-ｵｱ╆╉や VĂTĂŞIANUや ｱｹｵｹ╆や ｵｷｰ╆╉や
valamintやDragomirやfiaや〉くｱｴｸｰ《やugyanottやtal{ltやsírlapja╈やMUŞLEAやｱｹｴｳ╆やｵｲ╆ 

 Kolcv{r╈や Ghenadie pap (くｱｵｰｵ《や ésや egyや ismeretlenや ｱｵｰｶ-osや évsz{múや sírköveや aや kolcv{riや
monostorból╇や cirillや betűsや ószl{vや felirattal╈やMOLDOVANや ｱｸｵｳ╆や ｲｸｴ╆╉や RUSUや ｱｹｸｹ╆や ｲｷ╆╉や ｹ╆や kép╉や
RUSU 1997. 113-ｱｱｴ╇やｱｱｷ╆╉やｱｳ╆やt{bla╇やalul. 

 Nagyszeben: Mihneaやhavasalföldiやvajdaや〉くｱｵｱｰ《やsírköveやaやpléb{niatemplomban╇やlatinやésやszl{vや
feliratokkal: ALBU 2002. 30-33. (25. sz.); Abb. 14 

 R{ckeve╈や Miklósや 〉┏ｱｵｲｵ《や sírlapjaや azや ortodoxや szerbや templomban╇や latinや betűs╇や valamintや cirillや
betűsやószl{vやfelirattal╈やR2MER╇やR{ckeve╉やGEREVICHやｱｹｵｹ╆やｳｱｳ╆╉やｶ╆やkép╉やFENYVESIやｱｹｸｶ╆やｱｴｱ╆や
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délszl{vや ortodoxi{banや valój{ban a latinや megfelelőjénekや tekinthető. Egyetlen 1535 

kör(li╇や szakolcaiや 〉Skalica╇や Szlov{kia《 péld{valや jelenikや megや aや K{rp{t-medence 

emlékanyag{banやa középkoriやcseh-szlov{k╇やaやmorvaやhat{rやmellett (105╆やkép).105 

K(lönlegesや egyや aや ｱｸ╆や sz{zadbanや említett╇や esztergomiや sírkőや franciaや nyelvenや
megadottや sírverse╆や Aや sírkövet╇や illetveや felirat{tや aや franciaや kir{lyや szolg{lat{banや {llottや
Beaujeuやgrófやｱｷｶｰ-banやM{riaやTerézi{hozやintézettやleveleやalapj{nやgrófやP{lfyやMiklósnakや
azや esztergomiや székesk{ptalanhozや intézett╇や Szélessや Györgyや {tirat{ban megmaradt 

leveleや említi╆や Eszerintや aや franciaや grófや őse╇や Richardusや deや Beaujeuや aや ｱｲ╆や sz{zadbanや aや
magyarやkir{lyやkedveltや embereやvolt╇や sokféleやkit(ntetésbenやrészes(lt╇や BaskaiやSzabin{tや
vetteや feleség(l╇や ésや címereや p{tri{rkaiや kereszttelや ékeskedőや zöldや halmotや {br{zolt. 

Esztergombanや haltや meg╇や ésや azや eredetiや franciaや levélhezや franciaや nyelvenや mellékeltや
sírfeliratや szerintや aや Boldogasszonyや esztergomiや h{z{banや ņ Szent Adalbert mellett 

Boldogasszonyやvoltやaやszékesegyh{zやm{sikやtitulusaやņ temettékやel╆106 Aやsírkővelやvagyやaや
feliratbanや szereplőや személyekkelや kapcsolatbanや Szélessnekや semmitや semや siker(ltや
tal{lni╇やésやaやjelenlegやismertやesztergomiやtöredékekやegyikeやsemやkapcsolhatóやaやsírkőhöz. 

Egy{ltal{nや nemや biztosや azonban╇や hogyや amennyibenや egy{ltal{n létezett╇や akkorや isや
valóbanやfranciaやnyelvűやlettやvolnaやaやszövege╇やmivelやezやigenやkorainakやsz{mítottやvolnaや
mégや aや franciaや ter(letekenや is╇や ahol aや vulg{risや nyelvűや sírfeliratokや aや ｱｳ╆や sz{zadtólや
kezdtekや elterjedni╇や mindや északon╇や mindや délen╉や Dél-Franciaorsz{gbanや péld{ulや ｶｸｵや
darabや ｱｳ╆や sz{zadiや feliratbólや ｴｰや ilyenや 〉köz(l(kや ｳｷや oxit{n《╇や ésや ebbőlや isや ｳｳや aや sz{zadや
m{sodikや felébőlや való╆107 Azや Ibériai-félszigetenや latinや szövegekenや bel(li╇や spanyolosや
ír{smódúやszóhaszn{latraやm{rやaやｱｰ╆やsz{zadtólやakadやpélda╇やaやｱｱ╆やsz{zadやvégétőlやegyre 

gyakrabban╇や teljesや szövegekや azonbanや aや ｱｳ╆や sz{zadやm{sodikや feleや előttや nemや íródtakや
spanyolul. It{li{banや Ferrar{banや ismertや aや legkor{bbiや olaszulや írtや felirat╇や ｱｱｳｵ-ösや
évsz{mmal╇や amelyetや eleinteや csakや Észak-It{li{banや követtekや tov{bbiak╆や ｱｳ╆や sz{zadiakや
azや elsőや latintólや k(lönbözőや nyelvűや ņ francia ņ angliai feliratok, ésや ebbőlや azや időbőlや
maradtakや fennや aや legkor{bbiや németや nyelvűや epigr{fiaiや emlékekや is╆108 Azや osztr{kや
ter(leteken ink{bbやm{rやcsakやaやｱｴ╆やsz{zadtólやjelentekやmegやaやnémetやsírfeliratok╇やésやigaziや
{ttörés(kや csakや ｱｳｶｰや t{j{tólや tapasztalható╇や p{rhuzamosanや aや gótikusや minuszkula 

elterjedésével.109 

Aや K{rp{t-medenceや síremlékeinや latinや szövegenや bel(lや mégや magyarosや
sorrendbenやírottやszemélynév-alakraやisやcsup{nやegyetlenやközépkoriやpéldaやhozhatóやfel╇や
az 1406-banやelhunytやTornaiやJ{nosやhicやiacetやtvrneやianvsやobiitやannoやmやccccやsextoや╊ feliratúや

                                                                                                                                                                                     
(82. jegyzet), 149-ｱｵｰ╆╉やvalamintや tov{bbiやkétやerősenやkopott╇や cirillやbetűsやköriratúや lapやugyanott: 
R2MER╇やR{ckeve╆ 

105 1535-benやelhunytやismeretlenやsírköveやSzakolc{rólやaやMNM-ban: LAHU 1. 1988. 155.; Lapidarium 

ｱｹｹｸ╆やｱｱ╆╉やV[RADYやｱｹｹｸ╆やｱｴｸ╆や〉ｳ╆やjegyzet《╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｵ╆╉やAbb╆やｱｳ 
106 SZÉLESSやｱｷｶｱ╆やｱｰｹ-ｱｱｰ╆やfol╆╉やSZÉLESSやｱｹｹｸ╆やｱｲｴ-127. 
107 FAVREAU 1997. 105.; ｱｳ╆や sz{zadi╇や mérlegetや {br{zolóや sírkőや töredékeや ICI CIST ROBERT LE 

DEVRIER feliratrészlettelやaやp{rizsiやCimetièreやdesやInnocents megsz(ntetettやegy(tteséből╈やSaints-

Innocents é╆n╆やｱｸｷ╆╉やｹ-ｱｰ╆やkép 
108 FAVREAU 1997. 104-105. 
109 KOCH 1981b. 154.; KOCH 1982. 78-79. 
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sírkövénやaやtornaiや〉TurňaやnadやBodvou╇やSzlov{kia《やrómaiやkatolikusやtemplombanや〉106-

107╆や kép).110 P{rhuzamaiや néh{nyや pecsétenや ismertek╇や viszonylagや nagyobbや sz{mbanや
legkor{bbanやņ aや sírkővelやnagyonや jóや időbeliや egybeesésselやņ azやorsz{gやnagyjainakや ésや
előkelőinek ｱｴｰｲ╆や éviや oklevelén╇や amelybenやmegerősítettékやaやZsigmondやkir{lyや ésや IV╆や
Albertやosztr{kやhercegやközöttiやörökösödésiやszerződést╆111 

A legkor{bbi m{rや teljesや terjedelm(kbenや magyarや nyelvűや sírfeliratok csak a 

vizsg{ltや korszakot követő időbőlや sz{rmaznak╈ Kolozsv{rや (Cluj╇や Rom{nia《や
középkorbanや nyitottや temetőibőlや utóbbや aや v{rosfalakbaや m{sodlagosanや befalazott╇や
kisebb méretű kőt{bl{kや közöttや Keretszegiや 5tvösや J{nosや felesége╇や Erzsébetや asszonyや
(くｱｵｵｴ《╇や V{lasztóや Gergelyや le{nya╇や 5tvösや Antalnéや Borb{laや 〉く1574),112 B{nyaiや 5tvösや
J{nosや(くｱｵｷｴ《╇やSzíjgy{rtóやJ{nosや〉くｱｵｷｴ《やésやle{nyai╇やWasやTam{sや〉くｱｵｷｹ《╇やNyírőやJ{nosやfia╇や
Istókや 〉く1585) (108╆や kép) síremlékei╇や valamintや az 1585-ben megnyitott H{zsong{diや
temetőben113 Istv{nや fiaや Istv{nや h{romévesや gyermekや (くｱｵｸｶ《や sírköve, többや gyermekや
közösや sírkövénekや töredékeや ｱｵｹｸ-ból╇や Pesthiや 5tvösや J{nosや ｱｶｰｰ-ban elhunyt 

hozz{tartozój{nakや töredékesや koporsóköve.114 Azや emlékekや pusztul{s{tや figyelembeや
véveやsemやkész(lhettekやazやelsőkやsokkalやkor{bban╈やaやv{rosbanやaやｱｵ╆やsz{zadやm{sodikやésや
aやｱｶ╆やsz{zadやelsőやfelébőlやfennmaradtやvégrendeletekやnyelveやisやfőlegやlatinやņ csak 1507-

bőlや ismertや azや első magyarul fogalmazott testamentum╇や Rödiや Csehや Istv{né╇や Dr{gffiや
J{nosやvégrendeletei pedig 1524-bőlやésやｱｵｲｶ-bólやvalók ņ,115 ésやnehézやelképzelni╇やhogyや
azや életp{ly{tや mintegyや lez{róや végrendeletや szövegénekや ésや aや többnyire röviddelや aや
végrendelkezéstや követőenや bekövetkezettや hal{lや ésや temetésや ut{nや aや sírgödrötや lez{róや
sírkőや felirat{nakや nyelvv{laszt{s{banや neや lettや volnaや {ltal{banやmegfelelés. Azや ｱｴｹｰや ésや
ｱｵｲｶや közöttiや időszakbólや orsz{gszerteや vizsg{ltや félsz{zや főúriや ésや nemesiや végrendeletや
közöttやis azやemlítettやh{rmonやkív(lやcsakやBodóやFerencやｱｵｱｷ-benやírtやtestamentumaやvoltや
mégや magyarや nyelvű╆116 S{rospatakonや aや legkor{bbiや fennmaradtや évsz{mos╇や magyarや
nyelvűや síremléketや Ibr{nyiや Mih{lyや {llíttattaや ｱｶｲｳ-banや édesanyjaや ésや gyermekeiや

                                                           
110 CSOMAや ｱｸｸｷb╉や CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 23-ｲｸ╆╉や CSOMAや ｱｹｱｵ╆や ｱｸ╇や ｱｹ╆╉や ｵ╆や {bra╉や L8VEIや

ｱｹｹｱd╆やｵｱ╆╉やｵ╆やkép 
111 L8VEIやｲｰｰｹ╉ ld╆やmég╈やRADV[NSZKYやｱｸｸｰ╆ 
112 Nagyajtaiや Kov{csや Istv{nや ｱｵｱｴ-nek olvasta az 1574-esや hal{loz{siや évsz{motや 〉NAGYAJTAIや

KOV[CSや I╆╇や V{ndorl{sokやKolozsv{rや falaiや kör(l╆やNemzetiや T{rsalkodóや ｱｸｴｰのII╆や ｶｸ╆《╆や Aや helyesや
olvasatotや De{kや Farkasや közölteや 〉DE[Kや ｱｸｷｹ╆や ｳｵｸ╆《や aや későbbや P{keiや Lajosや {ltalや lerajzoltや
〉BALOGHや ｱｹｴｴ╆や ｲｹｸ╆╉や Vのｵ╆や kép《や faragv{nyról╆や Ennekや ellenéreや L{szlóffyや Alad{rや ésや Vistaiや
Andr{sや J{nosや mégや újabbanや isや ｱ514-esや évsz{múnakや mondtaや azや egyébkéntや csakや ｱｵｸｵ-ben 

megnyitottや H{zsong{rdiや temetőや fennmaradtや legrégebbiや sírkövétや 〉L[SZL2FFYņK[NTORや
1989. 18.; VISTAI I. 545.). 

113 HEREPEI 1988. 20-21, 36. 
114 DE[Kやｱｸｷｹ╉やBALOGHやｱｹｴｴ╆やｲｹｸ╆╉やVのｵ╇やVIのｶ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｸｵ╆やｱｹｳ-196.; 189, 191-ｱｹｲ╆やkép╉や

HEREPEI 1988. 38-40. (2. sz.), 45-47. (5-ｶ╆やsz╆《╉やｲ╇やｴ╆やkép╉やL[SZL2FFYņK[NTORやｱｹｸｹ╆やｱｸ╆╉やｷ╆や
kép 

115 KUBINYIやｱｹｹｹ╆やｳｳｲ╇やｳｴｱ╇やｳｴｲ╆╉やLUPESCUやMAK2やｲｰｰｵ╆やｱｱｵ╇やｱｲｵ╇やｱｲｶ╇やｱｳｸ╆ 
116 KUBINYI 1999. 332, 341. 
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emlékére╉117 többや aや ｱｷ╆や sz{zadや elsőや feléreや keltezhetőや töredékenや ugyancsakやmagyarや
szövegrészletやolvasható╆118 

Aや síremlékekenや tal{lhatókn{lや isや későbbiekや azや elsőや magyarや nyelvűや
harangfeliratok╇や r{ad{sulや aや legkor{bbiak╇や aや M{traverebélyや ｱｶｰｵ-ösや 〉aや MNMや
gyűjteményében《や ésや Csécseや ｱｶｰｷ-esや évsz{múや harangj{nや olvashatóや szövegekや mégや
latinnalや elegyやmagyarや nyelvenや íródtak╆119 〉Azokや aや ｱｹ╆や sz{zadiや ╅kísérletekを╇や hogyや aや
magyarや harangfeliratokや feltűnésétや aや reform{cióや ｱｶ╆や sz{zadや elejiや jelentkezéséhezや
kössék╇やtévesやolvasatokonやalapultak╆120) 

A magyarorsz{giや helyzetnekや jóや p{rhuzama aや lengyelorsz{gi╇や aholや aや maや isや
meglévő╇やilletveやcsakやforr{sokbólやismert╇やaやｱｶ╆やsz{zadやelsőやnegyedéigやt{rgyaltやgótikusや
síremlékekや mintegyや h{romsz{zや tételesや 〉Szilézi{raや azonbanや nemや kiterjedő《や
katalógus{ban121 kiz{rólagや latinや nyelvűや felirattalや tal{lkozni, amelyekben lengyeles 

ír{smódotや legfeljebbや csakや helynevekや ésや csal{dnevekや eseténや alkalmaztak. Lengyel 

nyelvűやepigr{fiaiやemlékekやvalój{banやcsakやaやｱｷ╆やsz{zadtólや ismertek╆122 M{sやaやhelyzetや
azonban aやcsehやter(leteken╇やahol cseh nyelvűやsírfeliratokやm{rやjóやévsz{zaddalやkor{bbiや
nemesiや síremlékekenや isや olvashatók╈や péld{ul Kutn{や Horaや körzetébenや legkor{bbanや
Hynekや Pt{čekや zや Pirk:tejnや elveszettや sírkövénや ｱｴｴｴ-ből Ratajeや nadや S{zavouや
templom{ban, Bu:ekや zや Hodkovaや ésや Janや Bu:ekや zや Hodkovaや sírlapjain 1506-bólや
Pertolticében╇やegyやBořek-címeresやnőiやsírkövönやｱｵｰｸ-asやévsz{mmalやBobrovítovban,123 

mag{banや Kutn{や Hor{banや Mikul{:や Dubikurや 〉くｱｵｲｳ《や sedleciや k{pl{nや sírkövén124. 

〉Ugyanezenやaやvidéken egyébkéntやgyakran olyanやegyh{ziやt{rgyakonやisやcsehやnyelvűvéや
v{lt a felirat, mint egy-egy harang, OndřejやPtačekや｠ Andreas Ptaczek ｠ 1472 ésやｱｵｱｱや
közöttや Kutn{や Hor{banや működőや harangöntőや munk{iや köz(lや péld{ul Vysok{や
templom{banや ｱｴｷｲ-es╇や Ko:icébenや ｱｴｷｵ-ös évsz{mmal╇や Třebětinbenや ｱｵｱｱや előtt.125) A 

csehやnemzetiやnyelvやilyeténやhaszn{lataやnyilv{nやösszef(ggöttやaやhuszitizmus╇やaやhuszitaや
tanok╇や azや anyanyelvűや liturgiaiや gyakorlat terjedésével. Csehや nyelvű╇や monument{lisや
feliratや m{rや Luxemburgiや Zsigmondや uralkod{s{nakや végénや megjelentや Csehorsz{gや
főv{ros{ban╈やa b{zeliやzsinatやｱｴｳｶ-banやhozottやhat{rozat{tやa csehekやésやmorv{k kétやszínや
alattiや{ldoz{s{nakやegyh{ziやelfogad{s{rólやZsigmondやcs{sz{rやésやaやzsinatやköveteiやｱｴｳｷ-

benやcseh╇やlatin╇やmagyarやésやnémetやnyelvenやhirdettékやkiやPr{g{ban╉やazやeseményrőlやelőbbや
egy-egyやlatinやésやcsehやnyelvű 〉deやnemやt(körfordít{sú), minuszkul{sやbetűjűやrézt{bl{n╇や
majdや ｱｶｰｰや ut{n gondosan faragottや kőt{bl{nや emlékeztekや megや aや pr{gaiや Újv{rosや

                                                           
117 GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｵｱ╆╉やｱｴｶ-ｱｴｸ╆やkép 
118 GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｵｵ-57.; 160-ｱｷｱ╆やkép 
119 M{traverebély╈やTörténelmiやharangjaink ｲｰｰｴ╆やｱｰ╆╉やCsécse╈やPATAYやｱｹｸｹ╆やｲｸ╆や〉ｴｵ╆やsz╆《 
120 Berekeresztúrや 〉Bâra╇や Rom{nia《╇や ｱｵｱｲ╈や m{rや Rómerや Flórisや isや némilegや kétkedőenや említette╈や

R2MERや ｱｸｷｱb╆や ｱｷｴ╆╇や vö╆や BENK8やｲｰｰｲ╆や ｳｷｳ╆╉や Csern{tfaluや 〉Cernatu╇や Rom{nia《╇や ｱｵｲｷ╈やORB[Nや
ｱｸｷｳ╆やｱｶｰ╆╇やvö╆やBENK8やｲｰｰｲ╆やｳｷｴ╆ 

121 MROZOWSKI 1994. 
122 FAVREAU 1997. 105. 
123 NAČERADSK[やｲｰｰｲ╆やｱｱｰ╆や〉ｰｰｸ╆やkat╆やsz╆《╉やｱｲｲ-123. (031-ｰｳｲ╆やkat╆やsz╆《╉やｱｴ╆やkép╉やｱｲｵ╆や〉ｰｳｶ╆やkat╆やsz╆《 
124 ROH[ČEKやｱｹｹｶ╆やｹｹ╆や〉ｰｴｷ╆やkat╆やsz╆《 
125 NAČERADSK[やｲｰｰｲ╆やｱｱｱ-112. (010ņｰｱｱ╆やkat╆やsz╆《╉やｷ╆やkép╉やｱｲｷ╆や〉ｰｴｰ╆やkat╆やsz╆《 
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marhapiac{nや ép(lt╇や ｱｷｹｱ-benや lebontottや Úrnapja-k{polnaや homlokzat{nや ｠ aや t{bl{k 

jelenleg a pr{gaiやNemzetiやMúzeumやLapid{rium{banやtal{lhatók (109-110╆やkép).126 

A cseh zsinatiや hat{rozatokや ésや aや kétや egym{ssalや összef(ggőや t{blaや
többnyelvűségénekや aや középkoriや Magyarorsz{gonや nemや ismeremや p{rhuzam{t╆や
Európ{banや semや sz{mítottや gyakorinak╇や példaや r{や egyed(lや aや p{ratlanulや soknyelvűや ésや
toler{nsや kultúr{júや Szicíli{banや említhető╆や Palermóban aや kir{lyiや gyóntatóや Grisandusや
papや ötや epit{fium-t{bl{tや készíttetettや csal{dtagjainak╇や amelyeketや egyや anyjaや
védőszentjének╇やSzentやAnn{nakやszenteltやsírk{polnaやfal{banやhelyeztetettやel╆やKöz(l(kや
h{romや maや isや megvanや 〉Palermo╇や Zisa-kastély《╈や azや apa╇や Drogoや 〉くｱｱｵｳ《や sarkain 

keresztekkelや díszítettや kisや m{rv{nyt{bl{jaや ╅csakをや h{romや ｠ latin╇や görögや ésや arabや ｠ 

nyelvenやismétliやmegやugyanaztやaやszöveget╇やdeやazやany{nak╇やAnn{nakや〉くｱｱｴｸ《やfaragott╇や
kő-(vegや mozaikberak{sosや kereszttelや ékesや t{blaや 〉ｱｰｴｱ╆や kép《や négynyelvű╇や aや fentiや
h{rmonやkív(lやmégやhéberやfeliratotやisやhordoz╆127 Aやlatinやésやaやnémetやnyelvやkeveredéséreや
ugyanazonやaやsíremlékenやaやK{rp{t-medencébenやcsakやazやújkorbanやakadやpélda╇やpéld{ulや
SalomeやUrsulaやHedwigや〉くｱｵｶｷ《やm{rやemlítettやsírkövénや〉ｹｵ╆やkép) Nagyszebenben (Sibiu, 

Rom{nia《やnémetやnyelvű foh{szやt{rsulやaやlatinやfeliratokhoz╆128 Héberやésやnémet╇や illetveや
héberやésやmagyarやsírfeliratokkalやlehetやtal{lkozniやzsidóやsírsztélékやkétやoldal{n╇やfőlegやm{rや
aやｱｹ╆やsz{zadやközepeやut{n╆ 

Az elhunytak sz{rmaz{s{nak k(lönlegesや sokszínűségérőlや Magyarorsz{gonや
legink{bbやaやfőv{ros╇やBudaやesetébenや{rulkodnakやaやsírkövek╇やjólやdokument{lvaやaztやazや
etnikaiやgazdags{got╇やamelyやaやközépkoriやv{rosや lakoss{g{tやazや írottや forr{sokやszerintや isや
jellemezte. Eやsírkövekやzöme azやarisztokr{cia╇やaやnemesség╇やazやegyh{ziakやésやaやjómódúや
polg{rs{gや sírjaitや díszítette╇や mégpedigや a templomok belsejében, a kolostorok 

ép(letegy(tteseiben╆や M{rや aや kir{lyiや udvarhozや kötődőや személyekや összetételeや is 

v{ltozatosやetnikai képetやmutatott╆やAz arisztokr{ciaやBud{nやeltemetettや tagjaiやköz(lやazや
egyやｱｵ╆や sz{zadi╇や címeresや töredékkel129 (111╆や kép) [ésやaやNagyboldogasszony-templom 

északiや oldal{hozや Garaiや II╆やMiklósや 〉くｱｴｳｳ《や n{dorや {ltalや építtetettや sírk{poln{jukkal130] 

reprezent{ltやGaraiakや régiや ésやelőkelőや[rp{d-kori nemzetségből╇や aやDorozsmaやnemből 
sz{rmaztak╇131 Stiborici II. Stibor (くl434) apja lengyel volt (112-115╆やkép),132 ahogy egy 

jóや színvonalú╇や figur{lisや sírkőtöredék133 (116╆や kép) keresztes-patkósや címereや isや azや
                                                           
126 R2MERや ｱｸｶｶb╆や ｴｲｵ-426.; Praha ｱｹｸｳ╆や ｴｳ╇や ｲｲｶ╆╉や aや faragv{nyokや nemや szerepelnekや aや kőt{rや

nyomtatottやkatalógusaiban╇やaやhelyszíniやkiír{sやszerintやeredetilegやfémbőlやkész(ltek╇やésやaやkőt{bl{k 

ezekやｱｶｰｰやkör(lやkész(ltやm{solatai╆ 
127 Drogoやt{bl{ja╈やFriedrich II. 2008. 319-320. (Kat.-Nr. I.4., DITTELBACH, T.) 
128 ALBU 2002. 80-ｸｱ╆や 〉ｷｵ╆や sz╆《╉や Abb╆や ｳｷ╉や aや kronológiailagや eztや követőや emlékekや m{rや azや ｱｵｹｰ-es 

évekbenやkész(ltek╈やuo╆やｵｱ╆や〉ｴｶ╆やsz╆《╇やｹｵ-96. (96. sz.), 101-102. (101. sz.)  
129 FELLNERやｱｹｰｹ╆やｲ╆╉や ｸ╆やkép╉やT5R5KņOSGY[NYIやｱｹｸｱ╆や ｱｰｳ-104, 109. (37. jegyzet), 110.; 18-19. 

kép╉やENGELņL8VEIņVARGA 1984. 58-59. 
130 CSEMEGI 1955. 102-104.; 47-49, 51, 53-ｵｵ╇や ｶｴ╆や kép╉や Zsigmond 1987. II. 183-ｱｸｵ╆や 〉É╆ｳｱ╆や sz╆╇や

MAROSI E.) 
131 KAR[CSONYIやｱｹｰｰņ1901. I. 414.; ENGEL 1987b. 416. 
132 Síremléke╈やENGELņL8VEIņVARGA 1983. 33-ｳｴ╆╉やｸ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｹｲ-293. (Sz. 48. kat. 

sz╆《╉やaやcsal{dról╈やENGELやｱｹｸｷb╆やｴｴｴ-448. 
133 L8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｹｴ-295. (Sz. 50. kat. sz.) 
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elhunytや lengyelや eredetéreや utal. Ernusztや J{nosや 〉く1476) zsidóや sz{rmaz{súや bécsiや
polg{rcsal{dや fi{bólや lettや kincstartóや ésや szlavónや b{n (117╆や kép),134 Mateus de Cezamis 

Jakabやnevűやfia╇やNagyやLajosやkir{lyやadmir{lisaやazやAdriai-tengeren ｠ akiやmagyarorsz{gi 

nagybirtokoss{や lettや｠ aや dalm{ciaiや Z{raや 〉Zadar╇やHorv{torsz{g《や sz(lötteや volt135 (118. 

kép). Frangep{nや J{nosや horv{tや b{nや 〉くｱｴｳｶ《や ugyanや Horv{torsz{gや tengermellékérőlや
ker(ltや aや kir{lyiや korm{nyzatba╇136 viszontや alighaや temettékや elや Bud{n╇や csakや éppenや ittや
faragott╇やm{rやnemやisやteljesenやbefejezettやsírlapj{t137 (119-122╆やkép《やsosemやsz{llított{kやelや
adriaiや temetkezőhelyére╆や Aや kir{lyiや udvarや alacsonyabbや rangúや nemesiや csal{dokbólや
sz{rmazóや tisztviselőiや köz(lや aや neveや alapj{nや aや magyarorsz{giや Szatm{rrólや sz{rmazóや
Szatm{riや Miklósや kamaraisp{nや 〉aや ｱｴ╆や sz{zadや közepeや előtt《138 (123-125╆や kép) ésや aや
Somogyや megyeiや eredetűや Ellyevölgyiや J{nosや n{doriや ítélőmesterや 〉くｱｵｲｶ′《や sírköve139 

ismertや töredékesen (126╆や kép)╆や Egyや félや sírkőや ｠ címereや alapj{nや｠ aや ｱｴ╆や sz{zadや elsőや
felébenや működöttや olaszや Castellanや Péterや cs{zmaiや isp{ntólや lesz{rmazott╇や
elmagyarosodott╇やKőrösやmegyeiや 〉Kasztell{nfi《やSzentléleki-Adefiやcsal{dやegyや tagj{nakや
ｱｵｰｰやkör(liやsírlapj{hozやtartozott (127-128╆やkép).140 A Szolnok megyeiやVezsenyiやcsal{dや
tagjaやlehetettやDomokosやfiaやMiklósやmesterやpilisiやisp{nや〉くｱｳｶｸ《やésやtestvére╇やDomokosやfiaや
Tam{sや mesterや 〉くｱｳｶｶや ut{n《╇や akiknekや töredékesや sírköveiや aや margitszigetiや ferencesや
kolostorbólやker(ltekや előや 〉129-130. kép).141 AやCsan{dやmegyeiやBéziやMih{lyや ｱｴ╆や sz{zadや
elejiや sírköveや azや óbudaiや ferencesekや templom{bólや ker(ltや elő (131╆や kép).142 Beatrix 

kir{lynéや óbudaiや v{rnagyakéntや szerepelや sírkövének (132-133╆や kép) felirat{ban a 

cremonai Bernardino Monelli (く1496).143  

Aやcsup{nやmintegyやféltucatnyi╇やbiztosanやpapiやszemélynekやemléketや{llító╇やbudaiや
faragv{nybólや 〉köz(l(k csak egy teljes) h{romやemléken szerepelやnév╇やdeやazやegyik╇やa 

csup{nや egyや saroktöredékenや olvashatóや Miklósや pléb{nosé a Nagyboldogasszony-

templomや többや hasonnevűや papjaや közöttや közelebbrőlや nemや azonosítható.144 Ismertek 

viszont Gergellaki Bertalan buda-felhévíziや prépostや 〉くｱｴｶｹ《や csal{diや kapcsolatai╇や őや

                                                           
134 Síremlékénekやtöredéke╈やBALOGH ｱｹｶｶ╆やI╆やｲｹｷ╇やｶｹｹ╇やｷｱｹ╆╉やII╆やｳｲｹ╆やkép╉やszemélyére╈やMADZSARや

1918. 59, 63.; KUBINYI 1957. 30.; BALOGH 1966. I. 469. 
135 Aや sírkőről╈や GER8や ｱｹｶｳ╆や ｱｴｱ╆╉や meghat{roz{s{tや aや köriratnakや aや szerzőtőlや sz{rmazóや olvasataや

alapj{nやEngelやP{lやvégezte╆やDeやCesamisやszemélyére╈やENGEL 1996. 44. 
136 Személyére╈やENGELņL8VEIņVARGA 1983. 47.; ENGEL 1996. II. 77. 
137 R2MERやｱｸｷｱa. 209-ｲｱｰ╆╉やｱ╆や{bra╉やENGELņL8VEIņVARGA 1983. 46-47.; 21-ｲｳ╆やkép 
138 Sírkövénekや rekonstrukciója╈や L8VEIや ｱｹｹｱb╆や ｳｶｱ╆╇や képや aや ｳｶｲ╆や oldalon╉や személyére╈や

HORV[THņHUSZ[Rやｱｹｵｵņ5ｶ╆やｲｳ╇やｲｴ╇やｲｵ╆╉やHUSZ[Rやｱｹｵｸ╆やｲｸ╇やｱｲｱ╇やｱｲｲ╆ 
139 ENGELņL8VEIやｲｰｰｳ╆ 
140 FORSTER 1905a╆や ｱｵｴ╆╉や ｱｳｳ╆や kép╉やHORV[THやｱｹｳｲa╆や ｱｵ-16. (86. sz.); VERNEI-KRONBERGER 

ｱｹｳｹ╆やｴｱ╇やｷｰ╆や〉ｱｸｵ╆やjegyzet《╉やｲｱ╆やt{bla╉やGEREVICHやｱｹｵｹ╆やｳｱｳ╇やｳｱｵ╉やｱｱ╇やｱｳ╆やkép╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆や
485. (92. sz.); aやcsal{dról╈やENGELやｱｹｹｶ╆やII╆やｱｲｵ╆ 

141 ENGELņL8VEIやｱｹｹｲ╆ 
142 ALTMANNやｱｹｹｴ╆やｱｳｷ╆╉やｴ╆やkép╉やszemélyére╈やGY5RFFYやｱｹｸｷ╆やI╆や849. 
143 SZENDREIやｱｹｲｷb╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｸｳ╆や〉ｸｳ╆やsz{m《 
144 HORV[THや ｱｹｳｲa╆や ｱｸ╆や 〉ｱｰｷ╆や sz╆《╉や VERNEI-KRONBERGER 1939. 19, 63. (78. jegyzet); 

RADOCSAY 1971. 472. (31. sz.) 
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felvidékiやnemesiやcsal{dbólやsz{rmazott (134-136╆や kép),145 Wemeri 〉Vémeri《やZsigmond 

v{lasztottやz{gr{bi p(spök (く1500)146 pedig Biharやmegyébőlやjött (137╆やkép). Nem ismert 

aや lelőhelye╇や deや feltehetőenや budaiや vagyや óbudaiや eredetűや lehetや az ugyancsak papi 

p{ly{raや lépettや öccseivel╇や ígyや Bakóczや Tam{ssalや egy(ttや jobb{gyや sz{rmaz{sú Bakóczや
B{lintや titeliや ésや budaiや prépostや 〉くｱｴｹｶや kör(l《や sírkövévelや azonosíthatóや töredékや 〉138. 

kép).147 

Aや Bud{nや többnyire╇や deや nemや kiz{rólagosan aや németや polg{rs{gや
pléb{niatemplom{ban╇や aや Nagyboldogasszony-templomban eltemetett németや
polg{rokやköz(lやLeopold Dax (くｱｴｸｱやut{n《やh{romやízbenやaやbíróiやtisztetやisやbetöltötte,148 

sírkövéből149 csak a feliratやtöredékeやker(ltやelő (139╆やkép). Nicolaus Dobringer (く1462), 

aやselmecb{nyaiやv{rosiやbírós{gやjegyzőkönyveやelejénやszereplő╇やJacob Dobrynger feliratú╇や
aやbudaiや sírkövévelや (140╆や kép) egyezőや címerやalapj{nや selmecb{nyaiや 〉Bansk{やStiavnica╇や
Szlov{kia《 lehetett.150 Selmecb{nyaiや eredetűや voltや azや aや Junckherr (Junkher, m{skéntや
Edlasperger《や Péterや 〉くlｵｰｴや előtt《 budaiや polg{rや is╇や akiや lｴｹｴ-benや Bécsbenや isや h{zatや
v{s{rolt╇や amelynekや kapualj{banや maや isや l{thatókや aや budaiや sírkövönや (141-145╆や kép) 

lévővelや megegyezőや {br{júや címerek (146-148╆や kép).151 Nagyszombatrólや (Trnava, 

Szlov{kia《やjöttやJohannesやMagerdorfや〉Megerdorf; くｱｳｰｳ′《やcsal{dja (149╆やkép).152 Thomas 

Venediger budaiや polg{rや sziléziaiや sz{rmaz{súや felesége╇や Orsolyaや 〉くlｵｲl《╇や sírkövénekや
(150-151╆やkép) szövegeやszerintやaやboroszlóiや 〉de Wratislavia) Konrad Sauermann le{nyaや
volt.153 AやBud{nやh{zatやbirtoklóやPaulserやcsal{dや｠ amelynekやLyphardusやnevűやtagj{t╇やa 

ｱｴ╆やsz{zadやutolsóやnegyedéreやkeltezhető╇や félやsírkövénekや(152. kép) lelőhelyeやalapj{n╇やaや
Nagyboldogasszony-templomban temettékや elや ｠ Regensburg nyolcや ker(leténekや
egyikéről╇やaやPauluser-Wacht-rólやnyerteやnevét.154 Regensburgi (DE RATISPONA) volt 

aやdomonkosやkolostorやegyikやlegrégebbi╇やｱｳ╆やsz{zadやvégiやsírkövénやszereplőやJ{nosやis (19-

ｲｱ╆や kép).155 Berchtold Kraft (くｱｳｹｲ《や polg{r╇や akiや esk(dtや isや voltや Bud{n╇や n(rnbergi (de 

                                                           
145 SUPKA 1907a. 97, 110-116.; SUPKA 1907b. 7-ｸ╇やｲｱ╇やｲｸ╇やｳｳ╇やｳｶ╇やképpel╉やVERNEI-KRONBERGER 

1939. 37-ｳｸ╇やｷｰ╆や〉ｱｷｰ╆やjegyzet《╉やｱｸ╆やt{bla╉やKUBINYIやｱｹｹｳ╆やｲｶｹ-270. 
146 Aや sírkőre╇や sírverséreや ésや Wemeriや személyére╈や ALTMANNや ｱｹｷｳ╆や ｸｲ╇や ｸｷ╆╉や ｷ╆や kép╉や

KUBINYIņALTMANN 1975. 137.; KUBINYI 1996.; ALTMANNņL8VEIや ｲｰｰｴ╆や ｱｶ-17. (9. sz.); 

MIK2やｲｰｰｵa╆やｲｲｱ╇やｲｳｶ╆や〉ｱｳｲ╆やjegyzet《 
147 ENGELņL8VEIやｱｹｹｱ╆やｴｸ-49.; MIK2ņRITO2KNÉやｱｹｹｴ╉やRITO2KNÉやｱｹｹｴb╆ 
148 KUBINYI 1966. 251, 285. 
149 RADOCSAY 1971. 476. (55. sz.); L8VEIņVARGA 1987. 696. 
150 Aやcímerekrőlや is╈やL8VEI 1991d. 51.; 6-ｷ╆やkép╉やaや sírkőről╈や SCHULEKやｱｸｷｴb╆やｲｳｱ╆╉やRADOCSAYや

ｱｹｷｱ╆や ｴｶｳ╇や ｴｸｰ╆や 〉ｷｲ╆や ésや ｷｳ╆や sz╆《╉や ｱ╆や kép╉や L8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆や I╆や ｶｹｶ╆╉や II╆や ｱｶｸｸ╆や kép╉やV[RADYや
1999a. 26-ｲｷ╇やｳｴ╇やｳｶ╆╉やｳｸのｱ╆やkép 

151 KUBINYI 1966. 256-257.; KUBINYI 197ｱ╆やｲｵｹ╆や〉ｳｸｴ╆やjegyzet《╉やL8VEIやｱｹｸｷa╆やｱｶｰ╆╉やL8VEIやｱｹｹｱd╆や
57-58.; 17-ｱｹ╆やkép 

152 RUPPやｱｸｶｸ╆やｹｴ╆╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｸ╆や〉ｷ╆やsz╆《╉やaやcsal{dra╈やKUBINYIやｱｹｷｱ╆やｲｲｴ╆ 
153 Aやsírkőtöredékやmeghat{roz{sa╇やVargaやLíviaやésやLőveiやP{lやolvasataやalapj{n╈やL8VEIやｱｹｹｱa╆やｳｶｳ╆╉や

MIK2や ｲｰｰｵa╆や ｲｱｹ╇や ｲｳｵ╆や 〉ｱｰｶ╆や jegyzet《╉や történetiや adatok╈や KUBINYIや ｱｹｵｹ╆や ｱｱｳ╆や 〉ｷｹ╆や jegyzet《╉や
KUBINYI 1966. 286.;  

154 L8VEIやｱｹｹｱd╆やｵｶ-ｵｷ╆╉やｱｶ╆やkép 
155 H╆やGYÜRKYやｱｹｷｶb. 26-ｲｷ╆╉やｲｰ╆やkép╉やH╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やｱｳｷ╆╉やAbb╆やｱｵｹ 
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nurenberga《やpatríciusやcsal{dbólやsz{rmazott (153╆やkép).156 Ugyancsakやn(rnbergiやeredetűや
volt egy kolostor priorja, szórv{nykéntやeｱőker(lt╇やerősenやtöredékesやsírköve tanús{gaや
szerint (154╆や kép).157 Azや írottや forr{sokや alapj{nや aや ｱｵ╆や sz{zadや elejénや Bud{valや aや németや
v{rosokやköz(lやN(rnbergやut{nやlegszorosabbやkapcsolatotや fenntartóやBambergbőlや jöttやaや
budaszentlőrinciや p{losokn{lや eltemetett (155╆や kép) Heinricus Mehlmeister (Heinricus 

dictus Melmeyster da Babenberga, くｱｴｱｲ《╇や csal{dj{nakや m{sや tagjaや isや ismertや Bud{n╆ 158 

Meisseni Frenclin (Frenczlin de Misna, くｱｴｰｴ《やbudaiやpolg{rkéntや(ciuis budensis) jelezte 

mag{tや sírlapj{n (156-157╆や kép).159 Azや említettekenや kív(lや isや akadや néh{nyや sírkőや ésや
kisebb-nagyobbやtöredék╇やamelyenやaやcsal{dnevekやazやelhunytakやnémetやvolt{raやutalnak 

(Heinricus Pauher = Bauherr?, く1373, 158╆や kép;160 Bernardus Pederdarffer161 = 

Peterdorffer, 159╆やkép). 

Aや domonkosや templombanや temetkezőや olaszokや köz(lや firenzei volt Delbene 

Jakab fia Bene (く1376) (160╆や kép) ｠ csal{dj{nakや jóvalや későbbi╇や magyarorsz{giや
kapcsolatairólやisやvan adatunk ｠,162 valamint egy bizonyos Benedek fia (く1405)163 (161-

162╆やkép); egy 1488-asやévsz{mú╇やcsal{djegyesやsírkövön aやhi{nyosやfeliratbólやugyancsak 

a florencia szóや olvashatóや ki164 (163╆や kép)╇や ésや ismertや egyや [fl]orencia feliratrészletetや
hordozóやtov{bbiやtöredék165 is╆やUgyanittやker(ltやelőやaやｱｴ╆やsz{zadやvégiやsírköveやaやmil{nóiや
Ambrus mesternek (magister Ambrosius dominus de Mediolano) (164. kép),166 a birtokos 

esetbenや {llóやUgolini mediol[anensis] névalakや alapj{nや azや illetőや egyや hozz{tartozój{nakや
〉くｱｴｳｵ《╇167 aや comóiや Zakari{snak (く1402) (49-51╆や kép),168 a modenai Johannes Furno 

ifjúnakや 〉くｱｵｱｰやut{n《169 (165-166╆や kép)╆やEgyや ismeretlenや lelőhelyű╇やdeやalighanemやbudaiや
sírkőtöredékenや aや Magyarや Nemzetiや Múzeumや gyűjteményébenや padovaiや sz{rmaz{súや
vagyやtanults{gúやszemélyreや〉magister de Padua) utalóやfeliratrészletやolvasható (167-168. 

kép).170 Aや t{voliや Spanyolorsz{gbólや sz{rmazottや azや ugyancsakや aや domonkosokn{lや
                                                           
156 KUBINYI 1971. 241.; L8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｸｹ-290. (Sz. 44. kat. sz.) 
157 BTMやKözépkoriやOszt{ly╇やltsz╆や49.464.2.; L8VEIやｱｹｹｱa╆やｳｶｳ╆ 
158 SCHEDEL 1846. 259.; RUPP 1868. 205.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 66. (120. jegyzet); 24.b. 

t{bla╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｴ╇やｴｷｸ╆や〉ｶｳ╆やsz╆《╉やｳ╆やkép╉やaやcsal{dról╈やKUBINYIやｱｹｷｱ╆やｲｵｴ╆ 
159 L8VEIやｱｹｸｷb╆やｲ90. (Sz. 45. kat. sz.) 
160 SZENDREIやｱｹｰｲ╆やｳｹｹ╆╉やFORSTERやｱｹｰｵa╆やｱｵｲ╆╉やｱｲｹ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｸｶ╆や〉Sz╆やｳｹ╆やkat╆やsz╆《 
161 HORV[THやｱｹｳｲa╆やｲｹ╆や〉ｲｴｷ╆やsz╆《╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｹ╆や〉ｶｷ╆やsz╆《 
162 SZENDREI 1902. 399.; FORSTER 1905a╆やｱｵｲ╆╉やｱｲｸ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｸｷ-288. (Sz. 41. kat. sz.) 
163 SZENDREI 1902. 400.; FORSTER 1905a╆やｱｵｴ╆╉やｱｳｱ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｹｰ-291. (Sz. 46. kat. sz.) 
164 HORV[THやｱｹｳｵ╆やｲｰ╇やｲｸ╇やｴｲ-ｴｳ╆╉やXX╆やkép╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｴ╇やｴｸｲ╆や 〉ｸｰ╆やsz╆《╉やL8VEI 2004c. 

67. 
165 BTMやKözépkoriやOszt{ly╇やltsz╆やｷｷ╆ｲ╆ｴｰ╆╈やH╆やGYÜRKYやｱｹｷｷ╆やｴｰ╆やsz╆╉やｳｲ╆やkép 
166 RUPPやｱｸｶｸ╆やｱｰｹ╆╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やｴｶｲ╆╉やL8VEIやｱｹｹｱa╆やｳｶｴ╆ 
167 Aや sírkőや hétや töredékeや némilegや kevertenや össze{llítvaや aや domonkosや kolostorbanや l{thatóや 〉BTMや

Középkoriや Oszt{ly╇や ltsz╆や ｷｷ╆ｲ╆ｵｱ╆《╈や H╆や GYÜRKYや ｱｹｷｷ╆や ｵｱ╆や sz╆╉や ｳｷ╆や képや 〉azや évsz{mや ｱｴｳ2-es 

olvasat{val《╉やH╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やｷｶ╆╉やｱｶｰのｳ╆やkép╉やaやnevetやhordozóやnyolcadikやdarabやelkallódott╇や
deやH╆やGy(rkyやKatalinやegyやv{zlatosやrajzaやmegőrizteやaやszöveget╆や 

168 SZENDREIやｱｹｰｲ╆やｳｹｹ╆╉やFORSTERやｱｹｰｵa╆やｱｵｴ╆や〉ｴ╆やsz╆《╉やｱｲｷ╆やkép╉やHORV[THやｱｹｳｲa╆やｱｶ╆や〉ｹｰ╆やsz╆《╉や
RADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｲｵｳ╆や〉ｳｳｳ╆やjegyzet《╉やL8VEIやｱｹｹｱa╆やｳｶｴ╆ 

169 H╆やGYÜRKYやｱｹｷｶb╆やｳｵ╆やkép╉やH╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やｱｵｰ╇やｱｵｳ╆╉やAbb╆やｱｶｱ╆ｱ 
170 MNMやKözépkoriやOszt{ly╇やltsz╆やｶｰ╆ｲｸｴ╆c╆╉やL8VEIやｱｹｹｱa╆やｳｶｴ╆ 
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eltemetett Jacobus Hispanus (くｱｵｲｱや ut{n《 (169-171. kép).171 Magyarorsz{gや
legfontosabbやközépkori zsidóやhitközségeやvoltやaやbudai╉やtemetőjébőlやmintegy tucatnyi 

sírkőや ésや töredékやmaradtや meg╇や aや ｱｳ╆や sz{zadや utolsóや negyedétőlや aや ｱｵ╆や sz{zadや végéigや
terjedőやidőszakból (172-173╆やkép).172 

Ismeretlenや aや lelőhelye╇や deや valószínűlegや budaiや eredetűや aや Magyarや Nemzetiや
Múzeumやegyやaやｱｴ╆やsz{zadやvégére╇やaやｱｵ╆やsz{zadやelejéreやkeltezhető╇やaやcímerhezやtartozóや
sisakdísztやhordozóやsírkőtöredéke╇やfelirat{banやaやKusterやcsal{dnévvelや〉174╆やkép). Eleve 

kétségekkel╇や deや felmer(ltや aや névvelや kapcsolatbanや aや szlavóniaiや eredetűや Szenternyeiや
Kusterやcsal{ddalやvalóやazonosít{sや lehetősége.173 Későbbやkider(lt╇ hogy a Szenternyei 

Kusterekやegyやpecsétjénekやteljesenやeltérőや{br{júやsisakdísze╇やvalamintやGelreやheroldやｱｴ╆や
sz{zadiやcímerkönyvénekやegyやaやsírkövévelやegyezőやsisakdíszűやésやmegnevezésű╇やNagyや
Lajosやkir{lyやlengyelやésやsziléziaiやalattvalóinakやjelvényeiやközéやiktatott címereやalapj{nやaや
faragv{nyや egyや közelebbrőlや nemや ismert╇や lengyelや eredetűや személyや sírj{tや fedhetteや 〉aや
sírfeliratやszemélynevénekやmegmaradtや╊ko végződéseやszl{vやnévreやutal《╆174 

Azや orsz{gや többi╇や Bud{n{lや eleveや lényegesenや alacsonyabbや lakoss{gsz{múや
telep(lésének╇やv{ros{nakやjóvalやkisebbやsíremlék-anyag{banやilyenやsokszínűségrőlやnemや
lehetや beszélni╇や deや aや sírfeliratokや azértや m{sや helyszínekや etnikaiや v{ltozatoss{g{tや isや
t(krözik╆ Kass{nや〉Ko:ice╇やSzlov{kia《やaやnémet nevek ｠  AugustinusやCromerや〉くｱｴｷｲ《175 

(175-178╆や kép), Nicolaus Wagmeisterや 〉くｱｴｸｳ《176 (179╆や kép), a sírköveや felirataや szerintや aや
sziléziaiや Schweidnitz-bőlや sz{rmazóや Michaelや G(nterや 〉ｱｵｱｶ《177 (ｱｸｰ╆や kép) ｠ mellett 

Jacobusや Polonusや 〉くｱｳｷｸ《178 neve lengyel eredetre utal (5-6╆や kép), Thadeus Lardus 

〉TaddeoやLardi《やegriやőrkanonok╇やgubern{torや 〉くｱｵｱｲ《179 pedig ferrarai olasz volt (181-

185╆や kép). Kőszegen Jurisicsや [d{mや ésや Annaや 〉く1538) apja, a horv{tや Jurisicsや Miklós 
v{rkapit{nyやｱｵｲｹやésやｱｵｴｳやközöttやaやHabsburgやkézenやlévőやkőszegiやuradalomやésやaやv{rosや
z{logbirtokosaや volt 〉vö╆や 88╆や kép).180 Gyulafehérv{r (Albaや Iulia╇や Rom{nia《や p(spökeiや
köz(lや a th(ringiaiや eredetű╇や deや m{rや régen elmagyarosodottや Balogや nemzetségből181 

                                                           
171 SZENDREIや ｱｹｰｲ╆や ｴｰｰ╆╉や FORSTERや ｱｹｰｵa╆や ｱｵｴ╆や 〉ｸ╆や sz╆《╉や ｱｳｴ╆や kép╉や KUBINYI 1969. 24, 26. (37. 

jegyzet) 
172 KAUFMAN 1895a; KAUFMANN 1895b; SCHEIBER 1960. 78-104. (10-19. sz.); SCHEIBER 1983. 

110-136. (21-31. sz.); ZOLNAY 1987. 7-8. 
173 ENGELņL8VEIņVARGA 1981b. 256-ｲｵｷ╆╉やｲ╆やkép 
174 L8VEIやｱｹｹｱd╆やｵｵ-56.; 14-ｱｵ╆やkép 
175 MYSKOVSZKY 1888a. 128-ｱｳｰ╆╇や képpel╉や RÉCSEYや ｱｸｹｶ╆や ｸ-ｹ╆╉や XI╆や t{bla╉やMIHALIKや ｱｸｹｷ╆や ｱｶｴ╆╉や

WICK 1933. 16-18. 
176 RÉCSEYやｱｸｹｶ╆やｹ╆╉やXII╆やt{bla╉やMIHALIKやｱｸｹｷ╆やｱｶｴ╆╉やWICKやｱｹｳｳ╆やｱｴ-15. 
177 RÉCSEYやｱｸｹｶ╆やｱｰ╆╉やXVI╆やt{bla╉やMIHALIKやｱｸｹｷ╆やｱｶｴ-167.; WICK 1933. 55-56. 
178 RÉCSEYやｱｸｹｶ╆やｸ╆╉やVIII╆やt{bla╉やMIHALIK 1897. 163.; WICK 1933. 54-55. 
179 CSOMA 1888a. 124-125.; WICK 1933. 70-72.; MIK2やｱｹｸｶ╆や ｱｰｱ╆╉や ｷｱ╆や kép╉や LUXOV[やｲｰｰｳ╆や ｳｳｱ╇や

669-ｶｷｰ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｱｵ╆やkat╆やsz╆《╉やｲｷｸ╆やkép╉やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｱｹ╆╉やｲｴ╆やkép 
180 Aやkétやgyerekやsírkövéről╈やCSOMA 1887b. 183-184.; CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 93-96.; LIND 

1892. 160.; Abb. 4; V[RADYやｲｰｰｰa. 92-93, 96-ｹｷ╆╉やL8VEIやｲｰｰｲa╆やｳｷ╆╉やｶｰ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆や
33-34, 43-ｴｴ╆╉や ｱｲ╆や {bra╉や L8VEIや ｲｰｰｶa╆や ｱｳｴ╆╉や Abb╆や ｱｴ╉や JurisicsやMiklósや birtokl{s{ról╈や BARISKA 

ｲｰｰｷb╆やｴｵ╇やｴｹ╆╉やsz{rmaz{s{rólやésやéletp{ly{j{ról╈やBARISKAやｲｰｰｸ╆ 
181 KAR[CSONYIやｱｹｰｰņ1901. I. 174. 
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sz{rmazottや Szécsiや Andr{sや p(spökや 〉くｱｳｵｶ《182 (186╆や kép), a csakや sírkövérőlや ismertや
Lavacensisや segédp(spökや 〉くｱｳｷｶや ut{n《や sírfelirat{ban183 (ｱｸｷ╆や kép) említettや Goblin 

p(spök sz{szや volt,184 Statileoや J{nosや erdélyiや p(spökや 〉く1542) pedig Dalm{ci{bólや
sz{rmazott185 (ｵｴ╆や kép). Azや erdélyiや sz{szや v{rosokbanや semや kiz{rólagや sz{szokや
temetkeztek╇やígyやSz{szsebesenや〉Sebe<-Alba╇やRom{nia《やJohannesやPellioや〉くｱｵｲｰ《やaやneveや
alapj{nや olaszや sz{rmaz{súや voltや 〉ｱｸｸ╆や kép).186 Brassóban (Bra<ov╇や Rom{nia《や aや Fekete-
templombanやeltemetettやnémetやThomasやSauderや 〉くｱｴｱｳやut{n《やpléb{noson187 (189╆や kép) 
kív(lや megemlíthetőや a rom{nや Costeaや ortodoxや papや 〉くｱｴｷｷ《や sírköveや aや Szentや Miklós-
templomban188 (97-99╆や kép), valamint Dragomirや fi{éや 〉くｱｴｸｰ《189 ugyanott (100╆や kép). 
Nagyszebenbenや 〉Sibiu╇や Rom{nia《や nemcsakや aや k(lönbözőや kir{lyiや megbíz{sokatや
〉kamaraisp{n╇や kir{lybíró《や isや teljesítőや sz{szや polg{rmesterek╇や Georgや Hechtや 〉くｱｴｹｶ《╇や
NicolausやProllや〉くｱｴｹｹ《╇やJohannesやLulayや〉くｱｵｲｱ《 sírkövei190 l{thatók (190-192╆やkép), de a 

v{rosbaやmenek(lt╇やmajdやottやmeggyilkoltやMihneaやhavasalföldiやvajdaや〉くｱｵｱｰ《やsírköve191 

is (101╆や kép). Leír{sbólや ismertや sírköve192 alapj{nや Esztergombanや temettékや elや I╆ 
Ferdin{ndやkir{lyやDeやAvalosやnevűやspanyolやkapit{ny{tや〉くｱｵｳｰ《. Egyやm{rやemlített, 1535 

kör(lや kész(lt╇や középkoriや cseh-szlov{kや felirattalや ell{tottや vitéziや sírkőや Szakolc{rólや
〉Skalica╇や Szlov{kia《や nyilv{nや szl{vや anyanyelvűや személynekや {llítottや emléketや 〉105. 

kép).193 UgyancsakやSzakolc{n AgnesやdeやCutzesdorfや〉くｱｴｸｸ《やsírköve194 (ｱｹｳ╆やkép) ugyan 

latinや nyelvű╇や deや aや sz{rmaz{siや helyや neveや 》Cuczesdorf = Cutzesdorf, Zuckersdorf 

〉Kuči:dorf《╇や Veľkéや Trnieや 〉Csuk{rd《╇や maやVinosadyや 〉Terlénycsuk{rd╉や okresや Pezinok《や
része『やnémet(lやszerepel╆ S{rosmegyébenやbirtokosやcsal{dbólやsz{rmazottやaや történetíróや
J{nosや k(k(lleiや főesperesや rokons{g{baや tartozóや Tótselymesiや Apródや Miklósや fia╇や
TótselymesiやTharczaiやJ{nosやszékelyisp{nや〉くｱｵｱｰ《╇やakiやlegink{bbやvalamilyenやhivatalosや
elfoglalts{gやsor{nやbekövetkezettやhal{laやmagyar{zhatjaやszakolcaiやeltemetését (194-195. 

kép).195 Szakolc{n középkoriやzsidóやsírkőやisやismert196 (196╆やkép)╇やahogyやtöbbやisやelőker(lt 

                                                           
182 SZEREDAI 1791. 17.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 22-23, 24, 25, 28, 31, 51, 65. (97, 99. 

jegyzet《╉やｸ╆やt{bla╉やENTZやｱｹｵｸ╆やｱｳｸ╇やｱｶｸ╆╉やｱｷｸ╆やkép 
183 SZEREDAIやｱｷｹｱ╆やｳｹ╆╉やGY[RF[Sやｱｹｱｱ╆やｸｶ-88.; ENTZ 1958. 138, 168, 170. 
184 ENGEL 1996. II. 86. 
185 ENTZやｱｹｵｸ╆やｱｴｰ╇やｱｶｸ╆╉やNAGYB[KAYやｱｹｷｸ╆やｱｲｲ╆╉やｱｷ╆やkép 
186 GÜNDISCHņSTREITFELD l976. 86-90.; Abb. 32; VARGA 1984. 76.; ALBU 2002. 22, 23. 
187 GROSS 1925. 139-ｱｴｰ╆╉やENTZやｱｹｹｶ╆やｸｴ╆╉やｱｲｳ╆やkép 
188 MUŞLEAやｱｹｴｳ╆やｵｰ-51.; VĂTĂŞIANU 1959. 570. 
189 MUŞLEAやｱｹｴｳ╆やｵｲ╆ 
190 ALBU 2002. 21-23. (18. sz.), 26-27. (21. sz.), 38-39. (30. sz.); Abb. 9, 11, 16 
191 ALBU 2002. 30-33. (25. sz.); Abb. 14 
192 SZÉLESSやｱｷｶｵ╆やCｲやv╆╉やM[THESやｱｸｲｷ╆やｶｷ-ｶｸ╆や〉こ╆やｱｰｶ╆《 
193 LAHU 1. 1988. 155.; Lapidarium ｱｹｹｸ╆やｱｱ╆╉やV[RADYやｱｹｹｸ╆やｱｴｸ╆や〉ｳ╆やjegyzet《╉やL8VEIやｲｰｰ6a. 135.; 

Abb. 13 
194 DRAHOŠOV[ņHLAVATÝņMINĎ[Šやｱｹｹｳ╆やｲｷ╇やｲｸ╆╉やMINĎ[Šやｱｹｹｴ╆やｱｷ╆╉やMINĎ[Šやｱｹｹｷ╆やｹｸ╇やｹｹ╆ 
195 Személyére╈やKUBINYIやｲｰｰｶ╆╉やsírköve╈やL8VEIやｱｹｹｲ╆やｹ╇やｱｸ╆╉やL8VEIやｲｰｰｶc╆ 
196 SCHEIBER 1960. 115-121. (29. sz.); SCHEIBER 1983. 147-152. (41. sz.) 
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Sopronban197 (96╆や kép), és leír{sbólや ismertekやNagyszombatrólや 〉Trnava╇やSzlov{kia《╇198 

valamintやemlítésやszintjénやPozsonybólや〉Bratislava╇やSzlov{kia《やis.199 

A magyarorsz{giや sírszövegekや {ltalや megörökített elhunytakや sz{rmaz{s{nakや
sokszínűsége nem terjed ki azonban aや cig{nys{gra╇や amelynekやmégや aや jóvalや későbbiや
időkbőlやsemやismertやb{rmilyenやszempontbólやspecifikusやsíremlék-{llít{siやgyakorlataや｠ 

egészenやaやｲｰ╆やsz{zadやutolsó évtizedéig (197-200. kép).200 Aやkérdésfeltevésやközépkorraや
vonatkozóやjogoss{g{tやmutatjaやazonbanやtöbbやｱｵ╆やsz{zadi╇やnémetorsz{giやsírkő, amelyek 

szövegébenやaや╅FreigrafやausやKlein-Ägyptenをやkitételやegyértelműenやaやnémetやter(letekenや
aや ｱｵ╆や sz{zadや elejétőlや megfoghatóや v{ndorcig{nyokraや utal╇や akiknekや legal{bbisや
templomiや sírkövetや érdemlőや tagjaitや aや valóbanや azや előkelőや nemeseknekや ésや grófoknakや
kij{róやwolgebvrn (= generosus) 〉╅nemesやsz{rmaz{súを《やjelzővel illetikやaやsírfeliratok╆201 

 

* 

 

Aや középkoriや Magyarorsz{gや síremlékeinekや katalógusaや mintegyや m{sfélezerや
tételsz{mú╇や ésや ehhezや kapcsolódikや harmincn{lや több╇や ╅durv{nや faragottや sírkövekkelをや
jellemezhetőや felső-magyarorsz{giのszlov{kiaiや templomや kör(liや temetőや mintegy 700 

sírkövénekやegy(ttes sz{mbavétele╆ AやK{rp{t-medenceやter(letéhezやésやaやközépkorbanや
eや ter(letenや feltételezhetőや síremlék-sz{mhozやképestや ezや aや tételsz{mや igencsakや csekély, 

ugyanakkorやegyesやtelep(lésekやesetébenやmégisや jelentékenyやsz{moss{gú 〉b{rやebbenやaや
sz{mbanや elégや sok╇や esetenkéntや csup{n aや kőanyagraや vagyや aや betűtípusraや vonatkozóや
statisztikaiやjelentőséggelやbíró╇やkisebb-nagyobbやtöredék is benne foglaltatik): Buda (kb. 

300), Esztergom (105), Eger (70)╇や Gyulafehérv{r (26), Kassaや 〉ｲｶ《╇や Nagyv{radや 〉ｱｶ《╇や
Pozsony (29), Székesfehérv{rや〉ｳｱ《╇やVeszprémや〉ｱｹ《╇やVisegr{d (59)╇やZ{gr{bや〉ｲｵ《╆  

Hasonlóや {tfogóや gyűjtés╇や illetveや vagyや ilyenen╇や vagyや egyszerűbb becslésenや
alapulóや statisztikaや m{sや orsz{gok╇や vidékekや emlékeirőlや aligや ismert╆ A bogumilokkal 

összef(ggésbeや hozható╇や Boszni{banや ésや Hercegovin{ban╇や illetve azや ezekkelや hat{rosや
vidékeken╇や legink{bbや aや középkoriや bosny{kや {llamや egykoriや ter(letén tal{lhatóや
középkori sírkövekや (58-ｶｴ╆や kép) ｠ aやszakirodalombanやelterjedt╇やdeやaやhelybeliekや{ltalや
nemや ismertやgyűjtőnev(kやaや stećci vagy mramovi ｠ sz{m{tやｱｹｷｷ-ben 50000-nélや többreや
becs(ltékや〉néh{nyやnagyやtételsz{múやhelyszín╈やRadimljaや｠ ｱｳｳやkő╇やŠirokiやBrijegや｠ 157 

kő╇やLjubu:kiや｠ 22ｴやkő╇やaやNeretvaやfolyóやmenténや｠ ｶｰｰやkő╇やKupresや｠ ｹｵｷやkő《╉やaやkövekや
mintegy 15%-{nや tal{lhatóや laposや domborművűや díszítés╆202 Készítés(kや időbeliや
                                                           
197 SCHEIBER 1960. 121-138. (30-31. sz.); SCHEIBER 1983. 153-174. (42-50. sz.) 
198 SCHEIBER 1960. 104-115. (20-28. sz.); SCHEIBER 1983. 136-145. (32-40. sz.) 
199 R2MERやｱｸｶｶc╆やｱｰｵ╆╉やSCHEIBERやｱｹｸｳ╆やｱｰｵ╆ 
200 K(lönleges╇や ╅(vegh{zを-kéntや felépített╇や csup{nや aや ｲｰ╆や sz{zadや utolsóや éveibenや Budapestenや ésや

környékénやjelentkezőやsíremlékeikről╈やL8VEIやｲｰｰｴe╆ 
201 Az 1498-ban elhunyt Johan frigraf vsz klein egipten címert╇やsisakotやésやsisakdísztや{br{zolóやsírköveや

aやw(rttembergiやPforzheimbenやaやV{rtemplombanや 〉egykorやpréposts{giや templom《╈や SEELIGER-

ZEISS 2003. 64-ｶｵ╆や〉Nr╆やｸｱ《╉やAbb╆やｶｴ╉やAやlegkor{bbiやilyenやnémetorsz{giやemlék╇やPanvel Hertzog in 

klain Aegypten 1445-ösやévsz{múやsírköveやazやodenwaldiやSteinbachやbeiやMichelstadtやtemplom{banや
ｱｶ╆やsz{zadやvégiやforr{sbólやismert╈やuo╆ 

202 KUTZLI 1977. 16, 17. 
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intervallum{tや aや bogumilokや ｱｲｰｲ-benや kezdődöttや (ldöztetéseや ésや aや bosny{kや ter(letekや
véglegesやtörökやmegsz{ll{sa╇やｱｵｲｶやközéやlehet helyezni.203 

Lengyelorsz{gbanや aや maや isや meglévő╇や illetveや csakや forr{sokbólや ismert╇や aや ｱｶ╆や
sz{zadや elsőや negyedéigや t{rgyaltや gótikusや síremlékekや katalógusaや mintegyや h{romsz{zや
tételes 〉Sziléziaや emlékanyagaや azonbanや hi{nyzikや aや feldolgoz{sból《.204 Azや ennélや
kor{bbiやemlékekやsz{maやjóvalやcsekélyebb╇やfeldolgoz{sukやｳｳやtételtやsz{ml{l.205 A bronz 

anyagú╇やilletveやbronzやberak{sos╇やrészben renesz{nsz stílusúやésやSzilézi{raやisやkiterjedőや
gyűjtésやazや{tfedésekやkiszűrésévelやｳｰやtov{bbiやemléketやtartalmaz╆206 

Bécsújhelyenやazやｱｵｴｱやelőttiや időszakbólやkb╆ ｹｰや feliratosや sírkőや ismert╇やbeleértveや
mintegyや tucatnyiや zsidóや sírkövetや ésや töredéketや is, ehhez 4 festett vagy faragott 

epit{fiumやésやegyetlenやólomt{blaやj{rulやmég.207 

Aや Rómaや v{ros{nakや ésや aや környezőや Latiumnakや ｱｳ｠ｱｵ╆や sz{zadiや sírlapjaitや
feldolgozóや munkaや ｴｱｷ meglévőや vagyや rajz╇や leír{sや alapj{nや ismertや emléketや sorol╇や aや
feldolgozottやépやvagyやtöredékes╇やmonument{lisやsíremlékekやsz{maやpedigやｹｵ╇やösszesenや
teh{tやvalamivelやtöbb╇やmintやfélezer╆208 

(Mindehhezやösszehasonlít{sképp╈やEgy 1984-benやkész(ltやbecslésやszerintやaやrómaiや
birodalomやhagyatékakéntやｱｷｰｰｰｰ-ｱｸｰｰｰｰやsírfeliratやmaradtやfenn╇やezやaやsz{mやaやfelt{r{sokや
következtébenや egyreや növekszik╇や mag{banや Róm{banや aや pog{nyや sírfeliratokや sz{maや
meghaladja a 35000-et.209 Aや Pannoniaや ter(leténや ismertや mintegyや hatezernyiや rómaiや
feliratból210 isやtöbbやezerやlehetやaやsírfeliratokやsz{ma╇やésやfeliratやnélk(liやsíremlékやisやjócsk{nや
ismert.) 

                                                           
203 KUTZLI 1977. 20. 
204 MROZOWSKI 1994. 
205 JURKOWLANIEC 1981. 
206 JARZEWICZņKARŁOWSKA-KAMZOWAņTRELIŃSKAやｱｹｹｷ╆ 
207 KOHN 1998. 
208 Rom und Latium 1981.; Rom und Latium 1994. 
209 CARROLL 2006. 15. 
210 KOV[CSやｲｰｰｴ╆やｱｸｵ╆ 
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2. AZやÉLETやK5NYVEやņ SÍRJELやÉS FELIRAT 
 
      

      っ╊やVoltやhétやazonosやnévやis╇ 
       egyやegészやcsal{d╇やtöbbやcsal{dやm{r╇ 
        s a közönség isやörökítődött╈ 
      azやemlékmű-{llítók╇やrészbenやholtak 

       tal{nや╊ 

 

       ╊やLeemeltemやK5NYVEM╇ 
        Hol ez {llt╈や╅azやélőknekやköszönni 
      sやbúcsúzniやtől(kやsorba╆をやSやmiやmindenやmég╇ 
      Vajonやr{jukやgondolt-eやígyやvalaki╇ 
       r{juk╇やkiknekやnevétやaやkövön 

        olvastuk (s akikétやnemやolvastuk《╇ 
      ╊あ 
 

      TANDORI DEZS8╈や╅╊hogyやittやvoltamやaやvil{gonを1 

 

 

Aや Saarbr(ckenや közelébenや ép(ltや 〉maや m{rや aや v{roshozや tartozó《や St. Arnual egykor 

{gostonosや kanonokrendi╇や jelenlegや evangélikus templom{nak déliや
kereszthajósz{rny{banや kétや nemや mindennapi╇や egyや középkoriや ésや egyや mai t{rggyalや
tal{lkozikや aや l{togató╆や Aや keletiや falbaや egyや fekvőや téglalapや alakúや kőlapotや falaztakや be╇や
amelyetや aや hosszoldalakや menténや rom{nや stílusúや ívsorや díszít╇や középtengelyébenや aや
keresztreやfeszítettやKrisztusやdomborművűやfigur{j{tやM{riaやésやSzentやJ{nosやfogjaやközre╇やaや
jelenetetやívbenやövező╇やfeliratosやszalagやpedigやegyやa figur{kやl{b{n{lやtérdelőやalakn{l érや
véget (201╆やkép).2 Azやim{dkozó╇やviseleteやalapj{nやisやegyh{ziやszemélyként megjelenítettや
férfitやaやfelsőやívsorやalattiやfeliratsorやneveziやmeg╈や+ANNO INCARN(ATIONIS) D(OMI)NI 

M CCo XXo IIo XVII K(A)L(ENDAS) IVLII OB(IIT) TEODIC(US) CAN(ONICUS) 

S(AN)C(T)I ARNULALIS. Mindezekやalapj{nやak{rや egyやmindennaposやsírlapnak╇やvagyや
ink{bbやegyやb{rやmeglehetősenやkorai╇やmégisやszokv{nyosnakやmondható epit{fiumnakやņ 

aや sírtólや f(ggetlen, halotti emlékt{bl{nakや ņ isや tarthatn{nkや aや faragv{nyt╇や haや fel(lete 
nemや lenneや aや domborművűや {br{zol{sや mindkétや oldal{nや bekarcolt egyenesekkel 

megvonalazva. Azやígyやkialakítottやtízや(resやsortやaやkészíttető╇やalighanemやmaga Teodicus 

(Theoderich) kanonok, a t{rsaiや ésや utódaiや hasonlóや sírfeliratainakや sz{nhatta╇や aや hal{laや
ut{nや r{ker(lt saj{tや sírfelirat{tや azonbanや nemや követteや többや ņ sz{ndékaや nemや v{ltや
hagyom{nny{╆ 

Teodicus ötletének szokatlans{gaや nemや aや hal{loz{siや feliratokや egym{sや ut{niや
feljegyzésébenや {lltや volna╇や csup{nや aや feljegyzésekやhordozóやanyag{ban╈や aや templomok╇や
kolostorokやefféleやhalottiやjegyzékei╇やaやLiber vitae-k, Liber memorialis-ek 〉╅Gedenkbuchを, 
╅Memorbuchを), Verbrüderungsbuch-ok 〉╅imaszövetség- vagy imaközösség-könyvを《, 
obituariumok, necrologiumok akkorや m{rや sokや évsz{zadaや szok{sosや form{jaや ugyanisや aや
                                                           
1 Monumentumok 1985. 97, 99. 
2 DEHIOやｱｹｸｴ╆やｹｰｱ╆╉やMARSCHALLやｲｰｰｱ╆やｲｶ╆╇やképやaやｲｵ╆やoldalon 
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pergamenreや írtや kódex╇や illetveや gyakran a liturgikus kódexekや ņ k(lönösenや aや
martyrologiumok, sacramentariumok ésやaやkalendariumok ņ oldalszéleやvolt╇3 nem pedig a 

kőlap╆や Péld{ulや azや ún╆や Cividaleiや Evangeli{riumや lapjainakや szegélyénや azや aquileiaiや
egyh{zzalや kapcsolatbanや {llóや személyekや neveinekや sz{zaitや sorolt{kや felや aや ｸ╆や sz{zad 

végétőlやaやｱｰ╆やsz{zadやelejéig╆4 
Aや halottiや jegyzékekや össze{llít{s{nakや szok{saや valój{banや megelőzteや aや

templomokbaや történőや temetkezésや megjelenését╇ engedélyezését ésや egyreや szélesebbや
körűや gyakorlatt{や v{l{s{t╆や Aや kolostorokhozや szorosや sz{lakkalや fűződőや személyek, az 

alapítókや ésや aや jótevők 〉élőkや ésやm{rや elhunytak《や nevénekやmegörökítése azや ｵ╆や sz{zadiや
szerzetesiやközösségekben kezdődött╇やmintegy az apokalipszisbeliや╅ÉletやKönyveをや (Jel. 

3, 5) földiや p{rhuzamaiként ņ a középkoriや megemlékezésや teológiai╇や filozófiaiや ésや
pszichológiaiや alapvetésétや mégや Szentや [gostonや alkottaや megや aやConfessiones ｱｰ╆や ésや ｱｱ╆や
könyvében╆5 Aや halottakや névsorbaや foglal{saや a rólukや valóや megemlékezés╇や aや nev(kや
im{ds{gbaやfoglal{sa╇やaやhal{lukやévfordulój{nやtartottやmiseやpontosやidőzítéseやmiattやvoltや
fontos ņ a kolostorok╇や aや k{ptalanok╇や deや aや pléb{ni{kや isや imaközösségekや központjaiや
voltak.6 

Aやmodernや jogや szerintや aや személyや léteや végetや érや aや hal{l{val╇や vagyisや nemや lehetや
alanyaや többéや jogviszonynak, nem rendelkezhet tulajdonosi jogokkal, nemや t{rgyaや
többéや t{rsadalmiや kapcsolatoknak. Csakや testénekや maradv{nya aや sírban, valamint a 

túlélőkや r{や vonatkozóや emlékezete╇や esetlegや saj{tや alkot{sa maradや belőle╆やA középkoriや
felfog{sや szerintや viszontや aや személyや hal{l{tや követően is jogiや személyiséggelや
rendelkezett.7 Megtartottaや péld{ulや eredetiや címeit,8 így azや ír{sbeliségや fórumainや a 

magyarorsz{giや orsz{gnagyot holt{banや ugyanúgyや megilletteや aや magnificus 

〉╅nagys{gosを《や jelző╇や mintや életében ņ M{rtonや mesterや ésや felesége╇や Margitや ｱｴｹｲ-es 

évsz{mú╇や tataiや sírlapj{n9 (ｲｰｲ╆や kép) azや elhunytや aや boldogや emlékezetűやnéhaiや nagys{gos 

                                                           
3 Obituarium 1890. 303.; ZOEPFL 1935. 481-ｴｸｲ╆や has{b╉やOEXLEや ｱｹｹｳ╆や ｵｱｰ╆╉や GEARYや ｱｹｹｹ╆や ｶｸｷ╆╉や

LEMAÎTREやｲｰｰｵ╆ 
4 BUDAK 2000. 135. 
5 OEXLE 1993. 510-511.; ZAJIC 2004. 22.; AUGUSTINUS 1982. 277-ｳｸｰ╆╇やk(lönösen╈やｲｸｷ-312.  
6 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｶｸ╆╉やANGENENDTやｱｹｸｴ╆やｱｸｸ-ｱｹｵ╆╉やFÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｵｰ╆ 
7 OEXLE 1983. 21-22, 26-35.; OEXLE 1984. 285-ｲｸｷ╆╉やK5RNERやｱｹｹｷ╆や ｱ╆╉や aやközépkoriや felfog{sやaや

reform{ciótólやkezdődőenやkezdettやmegv{ltozni╇やésやaやv{lt{siやfolyamatやｱｸｰｰやt{j{igやtartott╈やOEXLEや
1995b. 53-ｵｷ╆╉やArra╇やhogyやaやközépkoriやgondolkod{smódやegyesやesetekbenやésやegyesekやsz{m{raやņ 

egyébkéntや aや középkoriや előzményeketや alighaや ismerveやņ maや semや tűnikや elfogadhatatlannak╇や jóや
péld{valや szolg{lや azや ｱｹｵｸ╆や éviや Nagyや Imre-perや hanganyag{nakや ｲｰｰｸ╆や éviや lej{tsz{saや kör(lや
kialakultやvita╈や╅╊やaやvitatkozóやfelekやésやazやadatvédelmiやbiztostやhelyettesítőやombudsmanやis (aki 

szerintや ebbenや azや esetbenや azや inform{ciósや önrendelkezésiや jogや ésや aや véleménynyilv{nít{sや
szabads{gaや ker(lや konfliktusbaや egym{ssal《や elfeledkeztekや arról╇や hogyや nincsや inform{ciósや
önrendelkezésiやjogaやannak╇やakiやm{rやnemやél╇やésやezやaやjogやnemやisやörökölhető╆やSzemélyes adata az 

adatvédelmiやtörvényやszerintやcsakやazやélőやtermészetesやszemélynekやvan╇やakinekやaやhal{laやut{nやazや
adatや》╊『やmegszűnikやszemélyesやadatnakやlenni╆をや〉SZAB2やｲｰｰｸ╆やｱｴ╆《 

8 FÜGEDIやｱｹｷｴ╆やｱｴｳ╆ 
9 RÉVHELYIやｱｹｳｸ. 13, 24.; VARGAņL8VEIやｱｹｹｰņ92. 164. (120. jegyzet); RAINER 1994. 475.; 4. 

kép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｴむ25, 34, 36, 71むｷｲ╆や〉ｳｹ╆やsz╆《╉やｲｲ╇やｴｰ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｳ╇やｵｲ-54.; 11. 

{bra╉やV[RADYやｲｰｰｴ╆やｶｲｰ╆╉やｱｰ╆やkép╉やGOMBOSIņL8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｸ╇やｲｰｹ╆╉やｹ╆やkép 
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Rozgonyiや J{nosや úrや orsz{gbíró famili{risakéntや jelenikや megや 》╊や qui conda(m) extitit 

fam(i)li(a)r(i)s felici(s) me(m)orie Mag(n)ifici d(omi)ni Co(m)it(is) oly(m) Joh(ann)is d(e) 

Rozgo〉n《や Judic〉is《や cu〉r《ieや Regieや ╊]. Egyや aや budaiや Víziv{rosや középkoriや {gostonosや
kolostor{nakやter(leténやtal{lt╇や1455-ösやévsz{múやkriptafedlap10 (203╆やkép《やkörirat{banやI╆や
〉Nagy《やLajosやkir{ly╇やhal{laやut{nやh{romnegyedやévsz{zaddalやis╇やugyanúgyやserenissimus 

〉╅felségesを《╇やmintやéletébenやvoltや》╊やp〉er《やserenissimu〉m《やrege〉m《やlodo〉v《icv〉m《や╊]. 

Mivelやaやnévやemlítéseやaやközépkoriやjogやszerintやegyenrangúやvoltやaやtestiやjelenléttel╇や
aや halottakや jogiや személyiségébőlや következően aや keresztényや liturgiaや m{rや azや
ókeresztény időszakban╇やmindenekelőttやpedig aやközépkorbanやabbólやindultやki╇やhogyやaや
név szerintや említettや halottak a liturgikus cselekmény jelenや lévőや részeseiや ņ a 

jelenlét(kbenや ért(kや valóや im{dkoz{s╇や azや említésや útj{nや valóや részvétel(kや azや
istentiszteletenや segítiや aや lelk(knekや aや r{jukや kiszabottや vezeklésや {ltal╇や péld{ulや a 

tisztítótűzbenや (purgatórium《, aや bocs{natosや bűnöktőlや valóや megtisztul{s{t╆11 A 

kolostorokや közösségiや emlékezeteや azonbanや nemや korl{tozódottや aや rendszeresや
misemond{sraやazやelhunytakやlelkiや(dvéért╇やaやfeljegyzettやneveketやnapontaやrecit{lt{kやisや
ņ ╅recitatisや nominbusや defunctorumを╇や ╅nominumや serieや relataや defunctorumを╇や ╅carisや
nostris, quorum sunt nominaや recitataを╇や ╅anteや altareや tuumやnominaや recitanturを╆12 Az 

említendőや neveketや eleinteや azや antikや eredetű╇や azや olt{rraや helyezettや diptichonokra 

jegyezték ņ ezekやnévsor{bólやfejlődöttやkiやaやLiber memorialis vagy Liber vitae műfajaやņ, 

egyesや esetekbenや aや kéziratokや megform{l{s{banや isや kapcsolódvaや aや diptichonokや
hagyom{ny{hoz (ｲｰｴ╆や kép);13 a neveketやesetenkéntやazやolt{rや lapj{raやvagyやaやkörnyezőや
falfel(letreや isや bekarcolva╈14 azや utódokや újraや ésや újraや ╅emlékezet(kbeや idéztékをや azや
elhunytat. Az Alkuin-féle╇や azや élőkや ésやhalottakや lelki(dvéértや 〉╅proや saluteやuiuorumやetや
mortuorumを《や mondottや emlékmiseや sor{nや a kolostorban mindazokértや im{dkoztak╇や
akikreやvonatkozóanやa megemlékezéstやv{llalt{k╇やvagyやakiknekやaやtesteやaやmonostorbanや
nyugodott╇や vagyや akikや neveや azや olt{rや előttや felírvaや volt l{tható 〉╅quorumや
commemorationem agimus, et quorum corpora in hoc monasterio15 requiescunt, uel 

quorum nomina ante16 sanctumやaltareやtuumやscriptaやadesseやuidenturを《╆17 

Ennekや értelmébenや péld{ulや Szent Virgil, a salzburgi St. Peter-kolostorや ap{tjaや
(745ņｷｸｴ《╇や aや v{ros p(spökeや életeや utolsóや évébenや fektetteや felや aや kolostorや első╇や m{igや
                                                           
10 VÉGHやｱｹｹｷa╆やｱｰｳ╇やｱｰｴ╆╉やVÉGHやｱｹｹｸb╆やｱｶ╆ 
11 ANGENENDT 2000. 15, 28-29. 
12 ANGENENDT 1984. 182-183. 
13 OEXLE 1993. 510╆╉やAやkettős╇や fel(lや íveltや lez{r{súや t{blaやgrafikaiやut{nz{s{raやpéldaやRemiremontや

kolostor{nakや Liber memorialisむeや 〉Róma╇や BibliothecaやAngelica《╈や ANGENENDTや ｲｰｰｸ╆や ｳｷｹ╆╉や ｶｴ╆や
kép 

14 OEXLE 1976; OEXLE 1984; OEXLE 1985; MITCHELLや ｱｹｹｹ╆や ｴｵｵ╆╉や JÄGGIや ｱｹｹｹ╉や összefoglalóや
enciklopédia-címszó╈やOEXLEやｱｹｹｳ╆╉ 

 A Reichenau-Niederzellや PéterņP{l-templom{nakや olt{rlapj{raや aや ｱｰņｱｱ╆や sz{zadbanや felírt╇や
r{karcolt╇や bevésettや neveketや említi╈や ZAJICや ｲｰｰｵ╆や ｲｳ╆╉や azや egészや mögöttや meghúzódóや memoria-

problémaやt{rgyal{s{tやld╆やal{bbやあAや╅memoriaをっやcíműやfejezetben╆ 
15 Szövegv{ltozatok╈や╅hicをやésや╅inやcunctisやcimiteriisやomniumやsanctorumを 
16 Szövegv{ltozat╈や╅superを 
17 WOLLASCH 1984. 215. 
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megőrzött Verbrüderungsbuch-j{t (ｲｰｵ╆やkép)╇やamelybeやaやｹ╆やsz{zadやvégéigやmintegyや 8000 

bejegyzésや történt╇や ╅szentekを╇や ╅élőkをや ésや ╅holtakをや szerintiや csoportosít{sban╇や vil{giや ésや
egyh{ziや személyek╇や egészや kolostornévsorokや szerepeltetésével╇や azや ╅Istenや népénekをや
Virgilや {ltalや {hítottや egységétや dokument{lva╉や aやm{sodikや részétや ｱｰｰｴ-tőlや aや ｱｲ╆や sz{zadや
közepéigやvezették.18 〉Ezやutóbbibanやmegtal{lhatóやI╆やIstv{nやésやfelesége╇やGizellaやneveやis╈や
╅Stephanusやrexやungarorum╇やKyslaやreginaやeiusdemやuxorを╆19) A 8ņｹ╆やsz{zadi╇やhasonló 

kolostoriやnévjegyzékekやköz(lやfennmaradtやņ esetlegやcsakやtöredékesenやņ Reichenau, St. 

Gallen╇や aや franciaや Remiremont╇や aや bresciaiや S╆や Giuliaや ╅emlékkönyveを╆20 Azや elsőや nagyや
imaszövetségetや 〉Verbrüderung《や aや frankやp(spökökやésやap{tokやhozt{kや létreやｷｶｲ-ben╇や ésや
770-benや aや bajorや p(spökökや isや csatlakoztakや hozz{╉や Reichenauや ésや St╆や Gallenや ｸｰｰ-ban 

kötöttや imaszövetséget╆21 Aや Rajn{tólや keletre╇や aholや aや nagyや birodalmiや kolostorokや
(Reichsabtei《╇や mintや péld{ulや Reichenau╇や St╆や Gallen╇や Fuldaや jelentőség(ketや a Karoling 

korszakbólや azや Ottókや időszak{baや valóや {tmenetや sor{nや isや megや tudt{kや őrizni╇や ezekや aや
gyakran nagy ter(leteketや {tfogóや imaszövetségek ismételtenや képesekや voltakや aや
megújul{sra╆22 Könyvművészetiや szempontbólや isや jelentősや Corveyや ｱｱｵｲņｱｱｵｸや közöttや
kész(ltやLiber vitaeむje╇やamelyやkettősや{rk{dokやoszlopközeibeやírtやnévsoraivalや tudatosanや
nyúltや visszaや formaiや szempontbólや isや aや koraiや középkorや mégや diptichonokや ihlette 

emlékkönyveihez╇や hogyや megörökítseや Corveyや nemや sokkalや kor{bbanや megújítottや
imaközösségétや Sz{szorsz{gban╇や Th(ringi{ban╇やHessenben╇やKölnben╇やMainzbanや ésや aや
Felső-Majna-vidékenや fekvőや bencésや ap{ts{gokkalや ésや ap{cakolostorokkal╇や székes- ésや
t{rsask{ptalanokkal╆23 Aや Rastedeや bencésや kolostor{banや ｱｱｶｰや kör(lや írtや Liber vitae az 

ap{ts{gや saj{tや szerzeteseiや ésや laikusや nővéreiや mellettや felsoroljaや brémaiや érsekek╇や aや
kolostorlapítókやésやrokons{guk╇やazやészak-németやkörnyékやｲｱやtestvériやkonventjénekや〉pl╆や
Bréma╇や L(neburg╇や Ülzen╇や Hildesheim╇や Braunschweig╇や Königslutter《や szerzetesei╇や
valamintや Rastedeや jótevőiや neveit╆24 Aや ｱｰ╆や sz{zadbanや azや egykoriや Karoling birodalom 

nyugati╇や ╅uralkodótólや t{voliを ņ uralmiや v{kuumbaや ker(ltや ņ, francia ter(leteinや a 

Clunybőlや kiinduló╇や monasztikusや reformmozgalomや kolostorközösségeや v{llaltaや

                                                           
18 Salzburg, Bibliothek der Benediktinerabtei St. Peter, Hs. A 1: St. Peter 1982. 271-272. (Kat.-Nr. 

ｱｵｹ╇や FORSTNER╇や K╆《╇や képek╈や uott╆や ｴｰ╇や ｱｸｳ╆╉や Bayern ņ Ungarn 2001. 103-104. (Kat.-Nr. 2.57, 

JAHN, W.) 
19 KOSZTAやｲｰｰｸ╆やｴｶ╆や〉hivatkozik╈やDasやVerbr(derungsbuchやvonやSt╆やPeterやinやSalzburg╆やGrazやｱｹｷｴ╆《 
20 OEXLE 1993. 510.; Brescia: LUDWIG 2005; a pisaiや SanやZenoや necrologium{ról╈や PANARELLIや

ｲｰｰｵ╉や Észak-It{liaや obituariumairólや ésや necrologiumairólや összefoglalóや elemzés╈や ANDENNAや
2005. 

21 ANGENENDT 2008. 325-326, 378-379. 
22 WOLLASCH 1984. 221.; a St. Gallen-iや ╅Gesandtschaftsprotokollをや 〉Verbrüderungsbuch; 

Stiftsbibliothek, Cod. 915) ésや ReichenauやVerbrüderungsbuch-jaや 〉Z(rich╇や Zentralbibliothek╇や Rh╆や
Hist╆や ｲｷ《や ｱｰ╆や sz{zadiや lapjaiや nemcsakや I╆や Ottóや ésや csal{dtagjaiや neveit╇や deや Angli{bólや v{lasztottや
felesége╇やEdgithやkapcs{nやazやangolsz{szやkir{lyiやh{zや tagjainakやésやangolやfőpapoknak a neveit is 

tartalmazz{k╈やEHLERSやｲｰｰｱ╆やｴｹｵ╆╉やAbb╆やｳ-4, 6;  
23 M(nster╇や Nordrhein-Westfälischesや Staatsarchiv╇や Msc╆や Iや Nr╆や ｱｳｳ╈や Bernward 1993. 2. 602-604. 

(Kat.-Nr. IX-7, FREISE, E.) 
24 Oldenburg╇やNiedersächsischesや Staatsarchiv╇や Best╆や ｲｳņ1 Ab. Nr. 1: Bernward 1993. 2. 601-602. 

(Kat.-Nr. IX-6, FREISE, E.) 
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mag{ra aや megújulniや képesや keletiや 〉német《や birodalmiや kolostorokや testvér(leteinekや
szerepét╆25 

A hasonlóや jegyzékekやgyorsや tartalmi növekedéseやegyreやkevésbéやtetteやazonban 

lehetővéや valamennyiや névや rendszeresや felolvas{s{tや aやmiseや keretében╇や vagyや ak{rや attólや
f(ggetlen(l recit{lva. Aやbenn(kやszereplőknekやazやistentiszteletenやvalóやrészvételeやúgyや
isやmegvalósulhatott, hogy a Memorialbuchotや azやolt{rraや fektettékやņ ahogy a 40000-es 

tételsz{mú reichenauiやlist{tやm{rやaやｹ╆やsz{zadbanやis╆26 Aやproblémaやegyやm{sikやlehetségesや
megold{s{tや jelentetteや aや necrologium-okや össze{llít{sa╇や vagyisや aや bejegyzéseknekや azや
elhal{loz{sやnapjaや szerintやvalóやcsoportosít{saやņ így naponta m{rやcsak aや jóvalやkisebb 

sz{múやaznapiや╅évfordulósをやnevetやolvast{kやfel╆27 

Aや németや kolostoriや halottiや évkönyvekや 〉necrologium, Totenannalen, Totenbuch) 

köz(lやaやkoraiやközépkorbólやaやｷｷｹ-benやkezdődő╇やaやｱｰ╆やsz{zadやvégéigやvezetettや fuldai a 

legteljesebb ņ ebbe m{rやaやhal{lやnapjaやszerintやcsoportosítvaやjegyeztékやbeやaやneveket.28 A 

merseburgi necrologium ésやsacramentarium aやｱｰ╆やsz{zadやutolsóやnegyedébenやíródott╆29 A 

regensburgiや St╆や Emmeramや jegyzékébenや Péterや magyarや kir{lyや nevétや isや bejegyezték 

》╅Petrusや rexや Vngarior〉um《を『╆30 St. Blasien kolostora ｱｲ╆や sz{zadや elejiや
halottaskönyvénekや csakや töredékeや maradtや fenn╆31 Azや esseniや nőiや kolostortemplomや
necrologiumaや aや ｱｳ╆や sz{zadや végérőlや sz{rmazik╇や deや sz{mosや koraiや bejegyzésétや
nyilv{nvalóanやkor{bbanやkész(ltやjegyzékekbőlやm{solt{kやbele╆32 A neussi St. Quirinus-

t{rsask{ptalanや necrologiumaや mégや későbbi╇や ｱｴｲｱ-benや kész(lt╆33 A hildesheimi Sankt 

Michaelや legkor{bbiや teljesや terjedelmébenや fennmaradtや necrologiuma 1496-banや íródott, 

egyや nemや sokkalや kor{bbi╇や lekapart lista lapjaira, ésや össze{llít{sakorや nyilv{nvalóanや
erősenや v{logattakや azや elmúltや évsz{zadokや név{llom{ny{bólや 〉megmaradtや egyébkéntや
halottiやkönyveやaやhildesheimiやSzentやGodehardやbencésやkolostornak is).34 Aやbajororsz{giや
Aldersbach 1627-benや írottや necrologium{tや mégや évtizedekigや folytatt{k╇や Asbachや ｱｶｸｰや
kör(lや kész(lt╇や deや aや ｱｱ╆や sz{zadigや visszanyúlóや előzményekreや ép(lőや jegyzékétや pedigや
mégやaやｱｸ╆やsz{zadbanやisやkiegészítették╆35 
                                                           
25 WOLLASCH 1984. 221-223. 
26 ANGENENDT 1984. 193. 
27 OEXLE 1976. 70-79.; ANGENENDT 1984. 87, 193.; KRÄMERやｲｰｰｷ╆やｷｹ╆ 
28 Fulda, Hessische Landesbibliothek, Hs. B 1: Otto der Grosse 2001. II. 135-136. (Kat.-Nr. III. 19, 

HOFFMANN, H.); OEXLE 1993. 510. 
29 Merseburg╇やDombibliothek╇やCod╆やｱｲｹ╆╇やm{jusiやoldal{nakやképe╈やEuropas Mitte 2000a. 1. 534.; 369. 

kép 
30 KOSZTA 2008. 45. (hivatkozik: Das MartyrologņNecrolog von St. Emmeram zu Regensburg. 

In: Monumenta Germaniae Historica. Libri memoriales et necrologia. Nova series III. Hg. 

FREISE, E.ņGEUENICH, D.ņWOLLASCH, J. Hannover 1986. 205.) 
31 Wien╇や 5sterreichischeやNationalbibliothek╇や Cod╆や ｹ╇や I-IV): Canossa 2006. II. 305, 307. (Kat.-Nr. 

414, NEISKE, F.) 
32 Domschatz Essen, Hs. 20: Frauenklösterや2005. 226. (Kat.-Nr. 85, FISCHER, T.) 
33 London, The British Library, Add. Ms. 15456: Frauenklösterや 2005. 179. (Kat.-Nr. 21, 

GERCHOW, J.ņMARTI╇やS╆《╇やképやaやｱｳｸ╆やésやaやｱｸｰ╆やoldalon 
34 Stadtarchiv Hildesheim, Hs. M. 191a: Bernward 1993. 2. 600-601. (Kat.-Nr. IX-5, BAJORATH, 

K.H., GOETTING, H., SCHUFFELS, H. J.) 
35 Grenzenlos 2004. 105. (Kat.-Nr. 3.4.6-7, BOSHOF, E.) 
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Aや firenzeiや SantaやReparataやobituariumaやazやｱｲｷｰやkör(liや évektőlや azや ｱｳｲｰやkör(liや
időkigやterjedőやkorszakやadataitやtartalmazza╇やígyやegyやrészeやm{rやaやrégiやtemplomやhelyettや
építeniや kezdettや újや székesegyh{z╇や aや Santaや Mariaや delや Fioreや halottairaや vonatkozikや
〉között(kやazやépítkezéstやmegkezdőやArnolfoやdiやCambioやszobr{sz-építészre《╆36 

AやMelkiや Évkönyvekや 〉Die Melker Annalen《や kéziratgyűjteményeや többekや közöttや
tartalmaz egy 1140/45-benや íródott╇や aや ｱｶ╆や sz{zadigや tov{bbvezetett╇や nekrológiummalや
egybeszerkesztettや kalend{riumot╇や aやMelkbenやeltemetettやBabenbergekやｱｳ╆や sz{zadbanや
összeírtや jegyzékét╇や csal{d- ésや kolostortörténetet╆37 Alsó-Ausztria 

pléb{niatemplomaibanや aや későや középkorbanや isや össze{llított{kや aや halottakや jegyzékeitや
(todenbrieff《╇やamelyetやaやpapやaやletnerrőlやolvasottやfel╆38 Arra╇やhogyやmiやmódonやtörténetekや
a necrologiumok bejegyzései╇や jólや lehetやkövetkeztetni a BoldogやII╆やKonr{dra 〉くｱｱｴｵ《╇やa 

bencésやMondseeや ap{tj{ra vonatkozóや szövegekből╆や 8tや janu{rや ｱｵ-énや gyilkolt{kやmeg╇や
mag{banやMondsee-ban azonbanや janu{rや ｱｴ-nélや jegyeztékや be╇やMichaelbeuern, Seeon, 

Schäftlarn╇やWeltenburg╇やLambachやkönyvébeや janu{rやｱｵ-nél╇やaや salzburgiやNonnbergやésや
St. Peter, St. Lambrecht, Niederalteich╇や Kremsm(nsterや jegyzékébeや ｱｶ-n{l╇や vég(lや St╆や
Florianや ésや Admontや halottiや könyveibeや janu{r 18-n{l╆ Azや eltérésekや részbenや aや rómaiや
d{tum-sz{mít{sや bonyolultや volt{bólや adódhatnak╇や jórésztや azonbanや aや k(ldöncökや {ltalや
szétvittやhirad{sokやbeérkezésiやésやbejegyzésiやidejétやjelölik╆39  

Aや legkor{bbiや fennmaradtや dalm{ciaiや necrologium aや z{raiや 〉Zadar《や bencésや
ap{cakolostorやOfficia et preces kötetébenやｲｵやnevetやtartalmazやaやｱｱņｱｲ╆やsz{zadやfordulójaや
környékétől╇や ésや aligや későbbiや n{laや egyや kalend{riumbanや tal{lhatóや necrologium 

ugyanebben a kolostorban.40 Z{gr{bbanや 〉Zagreb╇や Horv{torsz{g《や aや székesegyh{zや
k{ptalanj{nakや ｱｳｳｴ-benや össze{llítottや statútumaibanや szerepelや egyや p(spöknévsor╇や
amelybenやtöbbやfőpapやazótaやelpusztultやsíremlékérőlやisやolvashatóやmegjegyzés╈やeszerintや
Prodanusや p(spökや 〉く1185) fehérや kőlapや alattや nyugodottや 〉╅╊やdominusやProdanusや 》╊『や
quiescitや subや eodemやLapideや alboや╊を《╇や Domonkosや p(spökötや 〉くｱｲｰｱ《や vörösやm{rv{nyや
kőlapやal{やtemettékやaやszékesegyh{zやSzentやMih{lyやarkangyalやolt{raやelőttや〉╅╊やdominusや
Dominicusや》╊『やsepulchrumやinやecclesiaやmaioriやsubやlapideやrubeoやmarmoreoやanteやaramや
beati Mychaelis archangeli in ecclesia maioriを), Gothardusや p(spökや 〉くｱｲｱｵ《や fehérや
kőlappalやfedettやsírbanやnyugodottや〉╅╊やdominusやGothardusやquemや》╊『やtegitやlapisやalbusや
╊を《╇や Timoteusや p(spökや 〉くｱｲｸｷ《や síremlékeや pedigや aや főolt{rや előttや l{thatóanや jelentやmegや
〉╅╊や dominusや Thymotheusや 》╊『や obiitや quartaや dieやmensisや aprilis╇や annoや dominiやMCCや
octuagesimo VII; cuius sepulchrum apparet ante aram beate virginis in ecclesia 

maioriを (ｲｰｶ╆や kép).41 Ez azonban nem volt igazi liber memorialis vagy necrologium, 

amelyekやvalódiやpéld{jaやaやközépkoriやMagyarorsz{gonやnemやisやismert╇やegyetlenやņ ak{rや
kir{lyi╇や ak{rや nemesiや vagyや egyh{ziや alapít{súやņ hazaiやmonostorbólや semやmaradt fenn 

                                                           
36 Archivioやdell‒OperaやdiやSantaやMariaやdelやFiore╇やI╆ｳ╆ｶ╆╈ FABRI 2005. 
37 Babenberger ｱｹｷｶ╆やｲｴｳ╆や〉Kat╆やNr╆やｲｷｴ╇やFLOJMANN╇やG╆《╇やAbb╆やｳｰ 
38 ZAJIC 2004. 22. 
39 WAGNER 1981. 65. (6. jegyzet) 
40 BUDAK 2000. 138. 
41 Liber Statutorum ｱｳｳｴ╆やpag╆やｷ╇やｸ╆╉やTKALČIĆやｱｸｷｴ╆やｵ╇やｶ╆╉やTKALČIĆやI╆やｱｸｸｹ╆やｴｰｶ-ｴｰｸ╆╉やaやstatútumokや

ｷ╆やlapj{nakやfényképe╈やRiznica 1987. 251. 



 45 

ilyen╆や F(gediや Erikや eや hi{nybólや aztや aや következtetéstや vontaや le╇や hogyや ilyenekや nemや isや
léteztek╇や hiszenやmonostoriや imaközösségekrőlや sincsやMagyarorsz{gonや tudom{sunkや aや
koldulórendekやmegjelenéseやelőtt ņ aやkörnyékbeliやm{s╇やnemやrokonやcsal{dokraやésやm{sや
egyh{ziや intézményekreや isや kiterjedőや imaközösségや nélk(lや pedigや azや egy-egy 

nemzetségnekや vagyや csal{dnakや aや monostorbanや eltemetettや kissz{múや halottや nevét a 

szertart{skönyvbeやisやbejegyezhették.42 Legal{bbisやaやközépkorやvégérőlやazonbanやismertや
legal{bbやemlítéseやaやpilisiやmonostorやhalottiやkönyvének╇やaやpozsonyiやWolfgangやMautnerや
ugyanis, aki 1522-benや íródottや végrendeleteや szerintや ╅ainや dienerや desや wirdigenや
gotshawJやzumやPleBJをやvolt╇やmeghagyta╇やhogyやaやkönyveやírj{kやőtやbe╈や╅dasやtottenpuechや
eingeschribenや werdを╆43 Hasonló╇や ugyancsakや pozsonyiや utal{sok elégや nagyや sz{mban 

ismertekや pléb{niatemplomok ésや aや pozsonyiや ferencesek halottiや könyvéreや 〉Totenbrief, 

toten prieff, todtenbrief, tottenpuech, toten puech) is ņ a nevek bejegyzéséért megszabott 

díjatや kellettや fizetni.44 Aや későや középkoriや konfraternit{sokや halottiや regisztereiや semや
maradtakやfennやMagyarorsz{gonやņ ellentétbenやpéld{ulやBéccselやésやit{liaiやv{rosokkalやņ, 

deやaやpozsonyiやKrisztusやTesteやT{rsulatやToten Register-énekやsz(kségszerűやmeglétérőlやaや
szervezetやszab{lyzat{ból tudom{sunk van.45 

Azやegyh{ziやintézmények gazd{lkod{s{t alapvetőenやbefoly{solhatt{kやaやhalottiや
alapítv{nyok╆ Aや hildesheimiや ｱｲ╆や sz{zadや végi╇や ｱｳ╆や sz{zadや elejiや ╅Nagyや
Dómnekrologiumを46 kor{bbi╇や {tm{soltや adatokatや isや tartalmaz╇や ígyや aや halottiや bevételiや
jegyzéketや 〉╅Obedientieや etや reditusや ecclesieや Hildesheimensisや inや variisや locisを《╆47 Az 

ebbenや szereplő╇や egyや Matildや nevűや özvegyや befizetéséreや vonatkozóや bejegyzésや
〉╅Mathildisや uiduaや deditや uigintiや marcasや fratribusや inや cuiusや memoriamや deputauimusや
duosや mansosや inや essemや 》╊『や indeや danturや fratribusや quatuorや denariiや inや anniuerserio 

eiusを《や nagyや valószínűséggelや vonatkoztathatóや aや Hildesheimや legkor{bbiや figur{lisや
sírkövénやolvashatóやMAHTHILDIS VID(VA)-ra, amely, felirattípusaやalapj{nやak{rやmégや
aやｱｱ╆やsz{zadやelsőやfeléreやisやkeltezhetőやlenne╇やhaやaやfigur{lisや{braやnemやinteneやóvatoss{graや
ésやink{bbやaやsz{zadやvégiやkészítésやvalószínűségére.48 Clunyやbencésやkolostor{nakやóri{siや
gazdags{gaや abbólや isや adódott╇や hogyや halottiや regiszterébeや rengetegenや v{s{rolt{kや beや
magukat. A folyamat azonban idővelや kezelhetetlennéや v{lt╈ aや kolostorや hanyatl{s{tや
vonta maga ut{n╇や hogyや aや halottakraや történőや folyamatosや megemlékezésや egyreや
nehezebbや terhetや róttやaやszerzetesekre╇やak{rmennyienやisやvoltakやClunyやvir{gkor{ban╆49 

Nemや véletlen╇や hogyや éppenや ottや vezette be 998-ban Odilo ap{tや 〉くｱｰｴｹ《 a keresztényや
halottakや emléknapj{t is (commemoratio omnium fidelium defunctorum), hogy a 

                                                           
42 FÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｵｰ╆ 
43 MAJOROSSY 2006. 122. 
44 MAJOROSSY 2006. 121-125. 
45 MAJOROSSY 2006. 114-115. 
46 Wolfenb(ttel╇やHAB╇やCod╆やGuelf╆やｸｳ╆ｳｰ╆やAug╆やfol╆ 
47 WULF 2003. 2. 227. 
48 WULF 2003. 1. Abb. 20; 2. 226-227. (27. sz.) 
49 K5RNERや ｱｹｹｷ╆や ｲ╆╇や hivatkoz{sa╈や LEやGOFF╇や J╆╇や Dieや Geburtや desや Fegefeures╆や VomやWandelや desや

Weltbildesや imや Mittelalter╆や M(nchenや ｱｹｹｰ╆や ｱｵｳや skk╆や 》eredetiや kiad{sa╈や Laや naissanceや duや
Purgatoire. Paris 1981] 
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Mindenszentekや 〉novemberや ｱ╆《や vecsernyéjeや ut{nや mindenや z{rd{banや zsolozsm{tや
végezzenekやaやhalottakért╇やésやnovemberやｲ-{nやmindenやpapやgy{szmisétやmondjonやért(k╆や
AzやeleinteやcsakやClunyやkongreg{ciój{tやérintőやdöntéstや aやｱｱ╆やsz{zadやfolyam{nやgyorsan 

{tvettékやm{sや ap{ts{gokや ésや templomokや is╇や hogyやp{paiや hat{rozatokや aや ｱｴ╆や sz{zadbanや
m{r azや egészや egyh{zraや kiterjesszékや aや Clunyや {ltalや b(szkénや ╅nostra inventioを-kéntや
emlegetettやhalottakやnapj{t.50 

A 10ņｱｱ╆や sz{zadbólや nemesiや csal{dokや halottaitや felsorolóやLiber memorialis-ek is 

ismertekやm{r╇やaやcélやugyancsakやaやhalottiやmiseやidőpontj{nakやnyilv{ntart{saやvolt╆ A St. 

Arnual-banや fentebbや leírthozや hasonló jellegűや lehetettや az egy 1593-asや forr{sや {ltalや
megörökített╇や azótaや elveszett kétや kőt{bla 〉╅grandes duae tabulaeを《, amelyeken a 

morvaorsz{giやOlomoucや 〉Olm(tz《やminoritaや kolostor{banやaやSternbergや csal{dやｱｳｰｰや és 
ｱｴｲｰやközöttやelhunytやｱｹや férfitagj{nakやelhunyt{rólやemlékeztekやmeg: Anno Christi 1300 

obiit dominus Zdislaus de Sternbergk, pater domini Stephani et c(etera). Anno 1301 obiit 

dominus Albertus de Sternbergk, frater domini Stephani. Anno 1302 obiit dominus Jaroslaus 

deや Sternbergk╆や 》╊『や Annoや Dominiや ｱｳｵｷや obiitや dominusや Stephanusや deや Sternbregk╆や ╊51 A 

megemlékezés ennélや l{tv{nyosabb templomi kereteket is nyerhetett. A kremsi 

domonkosや templomや fal{raやmonument{lisや form{banや festettékや felや aや ｱｳ╆や sz{zadや végeや
feléや azや elhunytや alapítókや neveit╇や részbenや aや hal{loz{sや időpontj{tや isや megadva╆52 

Bécsújhelyや 〉WienerやNeustadt《やközépkoriやpléb{niatemplom{banや〉aやkésőbbiやdómban《や
aや ｱｸ╆や sz{zadやm{sodik feléigや f(ggöttや aや t{bl{raや festettや ún╆やHabsburgernekrolog, amely 

1273-tól╇やHabsburgやRudolfやrómaiやkir{lytólやkezdveやidőrendbenやsoroltaやfel a Habsburg 

csal{dや legfontosabbや tetteitや ésや aや csal{dtagokや elhunyt{nakや időpontjaitや ņ az 1468-ban 

készíttetettやemlékt{bl{tやｱ493-ban, 1519-benやésやｱｵｴｷ-benやmégやkiegészítettékやaやkésőbbiや
hal{loz{siや évsz{mokkalやésやadatokkal╆53 Aやkassaiや 〉Ko:ice╇やSzlov{kia《やSzentやErzsébet-
pléb{niatemplomや északiや k(lsőや mellékszentélyébenや ｱｸｹｲ-benや felt{rt, festett felirat 

M{riaや kir{lynőや 〉くｱｳｹｵ《や majdや Zsigmondや kir{lyや ésや cs{sz{rや 〉くｱｴｳｷ《や elhal{loz{s{nak╇や
Albertやmagyarや kir{lly{やmajdや rómaiや ésや csehや kir{lly{や v{laszt{s{nak╇や koron{z{s{nak╇や
vég(lやelhunyt{nakやidőpontj{tやsoroltaやfel╇やésやaやfeliratやhi{nyzóやfelsőやrészeやZsigmondや〉ésや
M{ria《や uralkod{s{nakや koraiや eseményeitや t(ntethette fel.54 Ehhezや sokbanや hasonlóや aや
nagyszebeniや 〉Sibiu╇や Rom{nia《や evangélikus templom egyébkéntや sírkövekkelや utóbbや
gazdagonや körberakottや belsejűや ╅Ferulaを-j{nak╇や nyugatiや előcsarnok{nak fal{ra 1566-

ban festett emlékfelirat, amelyenやkétや oszlopbanや sorolódnakや ｱ409-tőlや ｱｵｶｶ-ig azok a 

történetiやesemények╇やamelyekやemlítésreやérdemesnekや tal{ltattakや 〉HAEC MEMORIAE 

SVNT DIGNA《╉やközött(kやHunyadiやJ{nos╇やM{ty{s╇や II╆やLajos╇や 〉Szapolyai《やJ{nosやkir{ly╇や
Izabellaや kir{lynéや hal{l{nakや tényétや ésや évsz{m{tや isや feljegyezték╆55 A berekeresztúriや
reform{tusやtemplomやfal{nやutóbbやkétszerやisや{tfestettやszövegesやmezőやalsóやrétegénやaやｱｶ╆や
m{sodikや felénekや erdélyiや eseményeit╇や így Izabellaや kir{lynét╇や s{skaj{r{st╇や erdélyiや
                                                           
50 ANGENENDTやｱｹｸｴ╆やｱｸｰ╆╉やWOLLASCHやｱｹｸｴ╆やｲｲｲ╆╉やK5RNERやｱｹｹｷ╆やｹ╆╉やDI2Sやｱｹｹｸ╆やｵｴｹ╆ 
51 BartolomějやPaprock?やfeljegyzései╈やPOJSLやｲｰｰｶ╆やｲｴｵ-246. (D.22 kat. sz.) 
52 ZAJIC 2005. 23. 
53 KOHN 1998. 62-70. (101. sz.) 
54 MAROSI 1969a. 32-ｳｳ╆╉やｳｵ╆やkép 
55 ALBU 2002. 55-57. (51. sz.); Abb. 22 
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tat{rbetöréstや említőや feliratや részleteitや t{rtaや felや aや restaur{toriや kutat{s╆56 A halotti 

bejegyzésekや ellenéreや ezekや aや későiや emlékekや m{rや jócsk{nや elt{volodtakや a kezdeti 

egyh{zi funkciótól╇ mégis szorosanや kapcsolódnakや aや kor{bbiや középkoriや ╅irodalmiを 

műfajokhoz╇やcsakやéppenやnem a liturgikusやcéllalやkész(ltやjegyzékek╇やhanem aやtörténetiや
évkönyvekや 〉annales)57 későiや lesz{rmazottjainakや tekinthetők╆や Aや Sz{szföldönや ｱｶņ17. 

sz{zadiや napt{rak╇や kalend{riumokや isや őriznekや hasonló╇や kézzelや bejegyzettや
╅krónik{katを.58 

A Liber memorialis-ekbe felvettや uralkodóiやmajdやnemesiや csal{dokや tagjaiや idővelや
monument{lisや ņ ak{rや szobr{szati╇や ak{rや festészetiや módszerekkelや {br{zoltや ņ 

genealógiaiや összef(ggésekbeや helyezve ker(lhettekや aや templomokba59 〉péld{ulや azや
eredetilegやtizenkétやHabsburgやhercegetや{br{zoló╇やｱｳｷｰņｱｳｸｰやkör(lやkész(ltや(vegablak-

sorozatやaやbécsiやStephanskircheやegykoriやF(rstenkapelle-jéből60), megteremtve az utat a 

vil{giや rezidenci{kbanや m{r egyh{ziや liturgi{tólや f(ggetlen műfajkéntや megjelenőや
csal{df{k╇や portrégyűjteményekや felé╆ Ígyや festettékや felや ｱｳｹｶや előttや négyやmecklenburgiや
hercegや monument{lisや képm{s{tや azや északnémetや Bad Doberanban, a ciszterci 

kolostortemplomやmelléや temetkezésiや céllalや ép(ltや ╅Oktogonをや falaira, a mecklenburgi 

uralkodóiや csal{dや többや m{sや tagj{nakや hasonló, az 1390-esや évekbenや kész(lt 
falkép{br{zol{saiや aや schweriniや dómbanや aや ｱｹ╆や sz{zadbanや pusztultakや el╇や mígや aや
heiligenkreuzi ciszterciや kolostorや kúth{z{banや aや ｱｳ╆や sz{zadや végén╇や azや alapítóや
Babenbergekや kihaltaや ut{nや mégや mintegyや negyvenや évvelや isや festettや (vegablakokや
kész(ltekや azや alapítóや őrgrófi-hercegi csal{dや tagjainakや egészalakosや képm{saival╆61 

Ezeknekや azや{br{zol{soknak egyikeや semや tekinthetőやvalamiféleや síremléknek╇やdeやņ ha 

eltérőやmértékbenや isやņ mégや részeiやvoltak azや intézményekや liturgikusや emlékezetének╆や
B{rmennyireや isや tetszetősnekや l{tszhat azonban ilyesfajta vil{giasodóや ╅genealógiaiをや
szemlélettelや közelíteniやm{rや aや naumburgiや dómや nyugatiや szentélye ｱｳ╆や sz{zad közepi 

alapítószobrainakや egy(tteséhezや is╇や ottや azonbanや mégや szóや sincsや ilyesmiről. B{r 
Willibaldや Sauerländerや kiz{rólagや ņ igaz egyh{ziや ņ jogiや ésや birtokl{siや jogcímek ésや
privilégiumok biztosít{s{nakやeszközeitやl{tjaやbenn(k╇やkiz{rvaやaやhalottiやkultusszalやvalóや
kapcsolatot╇や deや aや ｱｲや szoborや {br{zoltjainakや legal{bbisや többségétや igazoltanや aや
naumburgiや székesegyh{zbanや temettékや el╇や ésや valamennyienや részeseiや voltakや aや helyiや
halottiや emlékezetnekや ésや megemlékezésnek╇や nincsや teh{tや okや arra╇や hogyや neや egyや aや
dómk{ptalanや {ltalや azや alapítóknakや ésや legfőbbや don{toroknakや utólagや {llított, 

                                                           
56 L[NGIņMIH[LYやｲｰｰｲ╆やｸ╆╇やképやaやｹ╆やoldalon╉やkicsitやrészletesebbenやL{ngiやJózsefやmutattaやbeや╅Aや

XVIņXVIII╆や sz{zadiや protest{nsや templomfestészetや emlékeiや Erdélybenや ésや aや bolyaiや kastélyや
renesz{nszやkifestésénekやkutat{saをやcíműやelőad{s{ban╇やaやKultur{lisや5rökségvédelmiやHivatalやésや
aや Magyarや Mezőgazdas{giや Múzeumや ╅Renesz{nszや építészetiや emlékekや aや K{rp{t-medencébenをや
címűやkonferenci{j{nや〉ｲｰｰｸ╆やnovemberやｵņ6.) 

57 Fogalomt{r ｱｹｸｹ╆やI╆やｳｱ╆や〉B[NやP╆《 
58 ALBU 2002. 56., hivatkozik: SCHULLER, J. K., Handschriftliche Vorbemerkungen aus 

Kalendernや desや ｱｶ╆や undや ｱｷ╆や Jahrhunderts╆や Archivや desや Vereinsや f(rや Siebenb(rgischeや
Landeskunde, 1. Folge, Bd. 3 (1848) 348-386. 

59 OEXLE 1993. 510. 
60 Gotik ｲｰｰｰ╆やｴｲｸ╆や〉ｱｸｱ╆やsz╆╇やOBERHAIDACHER╇やE╆《╉やｱｴ╆やképやaやｴｰｶ╆やoldalon╇やTaf╆やｱｱｱ 
61 Leopold 1985. 159-163. (Kat.-Nr. 51-58); KOHN 1998. 62-70. (101. sz.) 
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monument{lis síremlék- vagyや epit{fium-egy(ttesként62 tekints(nkや r{juk╆63 Jólや
beleillenekや abbaや aや folyamatba╇や amelynekや sor{nや ak{rや sokや évsz{zaddalや kor{bbanや éltや
vil{giや ésや egyh{ziや alapítók╇や szentéletűや p(spökök╇や ap{tokや retrospektívや síremlékeinek 

{llít{saやéppenやaやｱｳ╆やsz{zadtólやkezdődően jöttやszélesebbやkörbenやdivatba.64 

Egyや közösségや halottairólや való╇や a templomi liturgiaや keretében történőや
megemlékezésnekやazやemlítettekhezやhasonló╇ ír{sosやsegédeszközévelやmégやmanaps{gや
isや tal{lkozni╆やA St. Arnualban, Teodicus említettや kőlapj{nakや közelében elhelyezett 

m{sik╇や templombanや ki{llítvaや szokatlanや t{rgy egy vitrinben elhelyezett, 

sz{mítógéppelや nyomtatottや lapokbólや {lló╇や viaszpecséttelや hitelesítettや könyv, nyitott 

oldalp{rj{nや az éppenや aktu{lisや hónapbanや aや kor{bbiや évekや sor{n elhunytak neveivel 

〉péld{ulやｲｰｰｶやm{jus{banやWir gedenken unserer Verstorbenen im Mai felirat alatt kilenc, 

ｲｰｰｱやésやｲｰｰｵやközöttやelhunytやhittestvérやneveやszerepelt╇やszeptemberbenやpedigやhété╉ 207. 

kép).65 Szokatlanや ésや ritka╇や deや azértや nemや egyed(l{lló esetrőlや vanや szó: a bajororsz{giや
Garmsや egykoriや kolostortemplom{nakや déliや oldal{n╇や aや temetőbeや nyílóや halottiや
k{poln{banやaやfényképesやpartecédul{kbólやösszefűzöttやhalottasやkönyvetやlapozgathatjaや
azやemlékezniやkív{nóやl{togatóや〉208╆やkép).66 

Ami Nyugat-Európ{banや ritka╇や m{sや kultúrkörbenや mindennaposs{や v{lhatott╈や
Bulg{ri{banや péld{ulや {ltal{nosや szok{s╇や hogyや azや elhal{loz{stや követőや ｴｰ╆や majdや ｹｰ╆や
napon╇やkésőbbやhavonta╇やutóbbやéventeや{tl{tszóやműanyagbaやburkolt╇やfényképesやemlék-

cédul{tや helyeznekや kiや aや rokonokや az ortodox templomok kapujaや kör(liや t{bl{kra╇や a 

kerítésekre╇やaやlakóh{zakやbej{rat{ra╇やvagyやak{rやaやtelep(lésやf{ira is (209-213╆やkép), hogy 

annakや többnyireや aや B‖á｀OMEHAH0E 〉╅emlékezésを《や kifejezésselや kezdődőや felirataや
(214-215╆や kép) ésや aや kiír{sbanやmeghirdetettや emlékmise67 {ltalや isや jelezzék╇やnemや felejtikや
csal{diや halottjukat╆や Aや cédul{kや maや m{rや {ltal{nosや sz{mítógépesや szerkesztéseや ésや
nyomtat{sa mag{banやhordozzaやazや internetesやnecrologium műfajiや lehetőségétやņ hogy 

éppenや Bulg{ri{banや létrehoztak-e ilyent, nem tudom, deや aや vil{gh{lónや m{rや vannakや

                                                           
62 Azや epit{fiumotや nemや eredetiや ╅sírfeliratをや jelentésébenや haszn{lva╇や hanemや aや konkrétや sírhellyelや

valóやközvetlenやkapcsolatbanやm{rやnemや{llóや╅halottiやemlékműを-ként╆ 
63 Sauerländerや előszörや ｱｹｷｹ-ben╇や aや Staufや dinaszti{tや bemutatóや ki{llít{sや kapcs{nや fejtetteや

ki{ll{spontj{t╈や SAUERLÄNDERや ｱｹｷｹ╆や ｱｹｳ-ｲｴｵ╆や Ezzelや vit{baや sz{lltや aや síremlékや jellegetや
hangsúlyozóや Joachimや Wollasch╇や Sauerländerや v{lasz{valや egy(ttや ld╆╈や
SAUERLÄNDERņWOLLASCHや ｱｹｸｴ╉や ld╆や mégや SAUERLÄNDERや ｱｹｸｹ╆╇や k(lönösen╈や ｸｹ-90.; A 

politikaiや ésや jogiや dimenziókatや elvetveや aや szobroknakや aや halottiや liturgi{hozや valóや kapcsolód{s{tや
{llítottaや azや előtérbeや Ernstや Schubert╈や SCHUBERTや 1991. 205-ｲｲｵ╆╉や ld╆やmég╈や BAUCHやｱｹｷｶ╆や ｱｶｶ-

168.; Deutsche Kunst 1989. 337-348. (SCIURIE, H.); SAUER 1993. 11-12.; SCHWARZ 2000b. 152, 

154. 
64 HAAS 1970/71; SAUER 1993. 13-17.; SUCKALE 2002. 209-ｲｱｲ╆╇や többやｱｳ╆や sz{zadi╇やｱｳｰｰやkör(liや

péld{val╇や közt(kや éppenや aや naumburgiや szobrokkalや is╉や aや témaや t{rgyal{s{tや valamivelや
részletesebbenや ld╆や később╇や azや あAや ╅memoriaをっや címűや fejezetや ╅Azや alapítókや emlékezeteをや
alfejezetében╇やaやZalaやmegyeiやHahótやpléb{niatemplom{banやőrzöttやalapítófiguraやkapcs{n╆ 

65 Aやkönyvetやｲｰｰｶ╆やjúniusやｹ-én╇やmajdやszeptember 25-énやl{ttamやaやhelyszínen. 
66 Aやkönyvetやｲｰｰｶ╆やszeptemberやｲｰ-{nやl{ttamやaやhelyszínen. 
67 Aや╅sz{msorbanをや felismerhetőや aや gy{szmisékやm{rや Szentや[gostonや ésや SzentやAmbrusや tudósít{saや

szerintiや rendjének╇や illetveや annakや aや keletiや egyh{zbanや követettや v{ltozataや hagyom{nya╇や vö╆や
SOLYMOSI 1987. 552.  
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ilyesfajta adatb{zisok, amelyek azonbanやm{rやnélk(löznek minden aやliturgi{valやvalóや
eredetiやösszef(ggést. 
 

 

2.1. Sírfelirat ésやkeltezés 
 

Aや halottiや jegyzékekや koraや középkorや ótaや ismertやműfaj{nakや aや rom{nや korbanや kőreや írtや
v{ltozataや ritkas{g╇や ésや jelenkori╇や aや templombanや közszemléreや tettや péld{jaや semや
mondhatóやmindennaposnak╇や aやmögött(kやmeghúzódóや gondolatや azonbanや azや emberiや
létや egyikや alapvetőや igényévelや f(ggや össze╈や anyagiや valój{banや ésや eszmeilegや isや tartósや
emléketや {llítaniや azや elhunytaknak╆や Ennekや aや halottiや emléknekや legkor{bbiや ésや aや
középkorbanや isや messzeや leggyakoribb form{jaや aや sírhozや kapcsolódóや síremlék╆や Aや sírや
megjelöléseや őskoriņókoriや hagyom{ny{nakや eredetilegや gyakorlatiや okaや isや volt╈や aや
holttestetやvédeniやkellettやaやdögevőやvad{llatoktól╇やésやaやsírgödröt╇やsírhelyetやleやisやkellettや
z{rniや ņ az utóbbiや funkció aや középkorや ésや azや újkorや templomokban╇や kolostoriや
kerengőkbenやtörtént╇やsírlapotやalkalmazó temetkezéseiやsor{nやisやmegmaradt╆ 

Aや rómaiや cs{sz{rkorや négyや évsz{zada aや halottakや személyesや identit{s{tや
hangsúlyozó╇や aや r{juk valóや emlékezéstや lehetővéや tevő sírkövek╇や síremlékekや időszakaや
volt (216-219╆や kép). A halottや nevétや ésや kor{t╇や hal{laや időpontj{tや jelölő╇や részletesや
sírfeliratok68 (görögや eredetűや szóval╈や epitaphium《や gyakranや azや elhunytや ésや csal{dja 

{br{zol{s{valや kapcsolódtakや össze╆や Aや rómaiや birodalomや felboml{sa ennek a 

t{rsadalomやlegszélesebb köreitやjellemzőやszok{snakやazや{talakul{s{valやisやj{rt╆やM{rやebbeや
azやir{nybaやmutatottやaやdíszes╇やdeやegyreやgyakrabbanやjelöletlenやszarkof{gokや(220, 1269-

1270╆や kép) megjelenéseや is╇や az ｵ╆や sz{zadtólや pedig előbbや megritkult╇や majdや egy félや
évezrednyiやidőszakraやlényegébenやteljesenやmegszűntやaやhalottiやképm{sやir{ntiやigény╇やésや
a feliratや isや sokkalや ritk{bb{やv{lt (221-222╆や kép)╇や f(ggetlen(lや attól╇や hogyや azや egyébkéntや

                                                           
68 Aや sírfeliratokや dokument{l{s{tや ésや k(lönbözőや szempontúや elemzésétや többや tudom{ny{gや isや

feladat{nakや tartja╆やAや szövegekや összegyűjtése╇や elolvas{sa╇や betűtípusokや szerintiや oszt{lyoz{saや aや
monument{lisや ņ kőbe╇や ércbeや vagyや m{sや szil{rdや anyagbaや vésettや vagyや öntött╇や valamintや azや
ép(letekや fel(leteireや festett╇や vésett╇や karcoltや ņ ír{sosや emlékekkel foglalkozóや történetiや
segédtudom{ny╇や azや epigr{fiaや 〉felirattan《や feladata╈やKUBINYI 1986, V[RADYやｱｹｹｸ╇やV[RADYや
ｲｰｰｳ╉やAzやepigr{fiaやm{igやpéldamutatóやalapműveやa Theodor Mommsen (1817ņｱｹｰｳ《や{ltalやｱｸｵｳ-

banや alapítottや nemzetköziや v{llalkoz{s╇や aや maや isや kész(lőや ╅Corpusや Inscriptionumや Latinarumや
〉CIL《を╉や eddigや megjelentや köteteinekや {tnézetétや ld╆╈や http://cil.bbaw.de/dateien/cil_baende.htm, 

valamint http://www.princeton.edu/~rlindau/cil.htm╆やAやdun{ntúliや rómaiやprovinci{kや feliratosや
emlékeinekやgyűjteményeやaや╅Dieや römischenやInschriftenやUngarnsや〉RIU《をやkönyvsorozat╈やRIU 1. 

1972, RIU 2. 1976, RIU 3. 1981, RIU 4. 1984, RIU 5. 1991, RIU 6. ｲｰｰｱ╉やAやmagyarorsz{giやņ főlegや
aやdun{ntúliやņ ter(letekやközépkoriやfelirataival╇やjelentősやmértékbenやsírirataivalやfoglalkozóやújabbや
epigr{fiaiや munk{k╈や V[RADYや ｱｹｸｴ╇や V[RADYや ｱｹｹｹa╇や V[RADYや ｱｹｹｹb╇や V[RADYや ｱｹｹｹc╇ 
V[RADYや ｲｰｰｰa╇ V[RADYや ｲｰｰｰb╇や V[RADYや ｲｰｰｲa╇ V[RADYや ｲｰｰｲb╇や V[RADYや ｲｰｰｲc╇や
V[RADYやｲｰｰｴ╆ 
Aや feliratokや epigr{fiaiや vizsg{lat{tや meghaladó╇や művészettörténeti╇や illetveや azや irodalomtörténetや
feléや mutatóや értelmezésiや problém{kや bemutat{s{raや péld{k╈や MIK2や ｱｹｸｳ╇や MIK2や ｱｹｸｶ╇ MIK2や
ｲｰｰｵa╆やAや sírfeliratokや {ltal{nosや kultúrtörténetiや vonatkoz{sainakや irodalomtörténetiや elemzéséreや
újabbやpélda╈やGUTHKE╇やK╆やS╆╇やEineやKulturgeschichteやderやGrabschrift╆やGöttingenやｲｰｰｶ╆ 

http://cil.bbaw.de/dateien/cil%1f_baende.htm
http://www.princeton.edu/~rlindau/cil.htm
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gazdagonや díszítettや vagyや csup{nや aや legegyszerűbb síremlékeketや vizsg{ljuk╆69 Az 

epitaphium előszörや azや egészや emlék fel(letéhezや képestや jóvalや al{rendeltebb szerepbe 

ker(lt╇やegyreやink{bbや{tadvaやaやhelyétやaやkeresztやjelének,70 majd lényegébenやelやisやtűnt. A 

temetkezésや aや rómaiや telep(lésekや kiterjedtや temetőibőlや {tker(ltや aやkeresztényや templomや
körzetébe╇や a reméltや (dvöz(lésや szószólóinakや tekintett szentや m{rtírokや sírhelyeiや ésや
ereklyéiやņ ad sanctos ņ közelébe╉や azや elhunytatや azや egyh{zや vetteや p{rtfog{s{ba aや v{rt 
Utolsóや ítéletや napj{ig.71 A korszakや legkiemelkedőbbや uralkodóや személyiségeiや ņ ígyや
NagyやK{rolyや〉くｸｱｴ《やésやJ{mborやLajosや〉くｸｴｰ《やcs{sz{rokやņ isやelsősorban aやsírhely(kkéntや
felhaszn{lt╇や azや antikvit{sや tradíciój{tや hordozóや rómaiや szarkof{gok72 gazdag 

díszítettségétや ésや kiemelkedőやművésziや színvonal{tや tartott{kや fontosnak╇や igaz╇や K{rolyや
életrajzírója╇や Einhardや szerintや aや cs{sz{r sírjaや fölöttや egyや azや elhunytや képm{s{valや ésや
felirattalやjelölt╇やaranyozottやívetやisやfel{llítottak.73 I. Hadrianus (くｷｹｵ《やp{paやsíremlékéreや
aや rómaiや Szentや Péter-székesegyh{zや előcsarnok{banやmindenesetre Alkuinnakや éppenや
NagyやK{rolyやmegbíz{s{bólやírottやversesやepit{fiumaやker(lt╇74 vagyisやmegfelelőやhelyen a 

síriratotやmagaやazやuralkodó is fontosnak tartotta. 

A kora középkoriや sírkövekや feliratや nélk(liségeや alólや kezdetbenやugyanis szinte 

csakや aや p{p{kや síremlékeiや voltakや kivételek╇や majd péld{jukatや lassankéntや kezdtékや
követniやegyes főpapok is. Aやkorszakやp{pai síremlékeinやgyakranやtal{lniやpéld{tやaやhalott 

érdemeitや dicsőítőや vagyや életrajziや adatokkalや teletűzdelt╇や azや antikや hagyom{nyt 

egyed(likéntやőrző╇やrészletes sírfeliratokra. I. Pelagius 〉くｵｶｰ《やsírirataやugyanúgyやhosszúや
vers volt, mint I. 〉Szent《や Gergelyéや 〉く604).75 A terjedelmes p{paiや sírversek 

hagyom{ny{ban I╆や Hadri{nや emlékét V. Gergelyé 〉く999) követte╇や akinekや III╆や Ottóや
cs{sz{rや {llíttattaやm{rv{nyや szarkof{gj{nや aや rómaiや SzentやPéter-templomban a felirat a 

főpapや egészや életp{ly{j{tや összefoglalja.76 II╆や Szilveszterや 〉くｱｰｰｳ《や síremlékénや aや later{niや
bazilik{banや aや hosszú╇や dicsőítőや sírversや azや életrajz leír{s{valや p{rosul╇77 ésや versや ésや azや

                                                           
69 K5RNERやｱｹｹｷ╆やｱｰ╆ 
70 Aやtémaやrészletesebbやt{rgyal{s{tやld╆やkésőbb╇やaや╅Kereszttelやjelöltやsíremlékekをやcíműやfejezetben╆ 
71 Aやfolyamatやv{zlatosやleír{sa╈やARIÈSやｱｹｸｱ╆やｴｰ╆╉やARIÈSやｱｹｸｴ╆やｳｷ-42╆╉やvalamivelやrészletesebbenやld╆や

al{bbや ╅Aや holtakや jelenléteや ņ templomiや temetkezésekや aや középkoriや Magyarorsz{gonをや címűや
fejezetben. 

72 NagyやK{rolyや 〉くｸｱｴ《やaacheniや╅Proserpina-szarkof{gj{rólをやésやJ{mborやLajosや〉くｸｴｰ《やcs{sz{rnakやaや
zsidókやVörös-tengeriや{tkelésétや{br{zoló╇やmetz-i (Saint-Arnoul《やszarkof{gj{rólやpl╆╈やERLANDE-

BRANDENBURG 1975. 150-151. (47. sz.), illetve 151-ｱｵｲ╆や〉ｵｱ╆やsz╆《╉やｳｲ╇やｳｴ╆やkép╉やPaderborn 1999a. 

2. 758-766. (Kat.-Nr. X.41-42, SCHMIDT, T.-M.) 
73 Paderborn 1999a. 2. 762. (Kat.-Nr. X.41, SCHMIDT, T.-M.); ANGENENDT 2000. 27.; 

ANGENENDTやｲｰｰｸ╆やｳｳｰ╆╉やｴｹ╆やkép 
74 GREGOROVIUS 1886. 21-23, 157-159.; GARDNER 1992. 60.; Fig. 16; FAVREAU 1997. 64-68.; 

Fig. 5; BAUER 1999. 521. 
75 GREGOROVIUS 1886. 16-17, 155-156., illetve 18, 156-157. 
76 GREGOROVIUS 1886. 29-31, 159.; Bernward 1993. 2. 112-113. (Kat.-Nr. III-ｲ╇や RÄDLE╇や F╆《╉や

Europas Mitte 2000b. 475. (Kat.-Nr. 24.01.03) 
77 GREGOROVIUS 1886. 33-34, 159-160. 



 51 

életútやhosszabb-rövidebbやtaglal{saや jelenikやmegやIII. Viktor 〉くｱｰｸｷ《やmontecassinói78 ésや
III. Luciusや〉くｱｱｸｵ《やveronaiやemlékén79 is. 

A korszak önmag{banやisやritka sírirataiやközöttやaz {tlagosやazonbanやnemやazやak{rや
m{sféltucatnyi╇や aや kőlapや hossz{banや írottや sorや alkottaや vers╇や hanemや aや néh{nyや szavasや
megemlékezés volt╇やamelyreやmégやp{paiやkörökbenやisやismertekやpéld{k╆やÍgyやa görögやVII╆や
J{nosや p{paや 〉くｷｰｷ《や m{rv{nyt{bl{kbólや össze{llított╇や kétnyelvűや sírfedőjén csup{n 

IOHANNIS SERVI S(AN)C(T)AE MARIAE olvashatóや 〉aやszemélynévやbirtokosやeseteやaや
sírraやutal╉やazやemlékműnekやaやszövegやgörögやnyelvűやv{ltozat{tやhordozóやrészeやm{rやnincsや
meg, szavait koraやújkoriやleír{sやőrizteやmeg《.80 IV╆やHadri{nや〉くｱｱｵｹ《やrómaiやszarkof{gbólや
alakított╇やvatik{niやsíremlékénやisやcsakやHADRIANUS PAPA IV szerepel.81 

Mégや azや Ottó-korや egyikや legjelentékenyebbや személyisége╇や azや {ltalaや alapított 
hildesheimi St╆や Michaelや bencésや kolostortemplomや kript{j{banや eltemetett Bernward 

p(spökや〉くｱｰｲｲ《やszarkof{gj{nakやdomborművesやfedelénやsincsやfelt(ntetveやsem aやp(spökや
neve, sem a címe╇やsemやpedigやaやhal{loz{sやnapja,82 hanemやJóbやkönyvénekやh{romやversét 
(19, 25-27) véstékやr{╇やamelyekやm{rやaやｶ╆やsz{zadやótaやfeltűntekやsírfeliratként, ésやaやhalottiや
miseや szövegébeや isや beker(ltek83╆や Aや kapit{lisや betűkkelや írtや felirat╇や amelyetや aや Vita 

Bernwardi írójaやszerintやmagaやaやfőpapやíratottやaやszarkof{graや〉╅Manifestatやinやtituloやquemや
hisや verbisや interiorisや sarcofagiや insculpsitや loculoを╉や aや saj{tや kezűやkészítésや azonban csak 

későbbiや legenda84): + SCIO ENIM QVOD REDEMPT[OR] MEVS VIVIT ET IN 

NOVISSIMO DIE DE TERRA SVRRECTVRVS SVM . ET RVRSVM CIRCVMDABOR 

PELLE MEA ET IN CARNE MEA VIDEBO D(EV)M SALVATOREM MEVM . QVEM 

VISVRVS SVM EGO IPSE ET OCVLI MEI CONSPECTVRI SVNT ET NON ALIVS . 

RESPOSITA EST HEC SPES MEA IN SINV MEO. (╅Mertや énや tudom╇や hogyや azや énや
megv{ltómや él╇や ésや utolj{raや azや énや poromや felettや meg{ll╆や Ésや miut{nや eztや aや bőrömetや
megr{gj{k╇やtestemやnélk(lやl{tomやmegやazやIstent╆やAやkitやmagamやl{tokやmegやmagamnak╉やazや
énやszemeimやl{tj{k meg╇やnemやm{s╆やAzやénやveséimやmegemésztettekやénbennem╉を85 ņ Az 

elsőや versや gyakranや olvashatóや aや ｱｹņｲｰ╆や sz{zadiや magyarorsz{giや temetőkbenや is.) 
Bernwardやp(spök neveやcsakやaやszarkof{gやl{d{j{nakやaz egykorやazやelhunytやfejétやövezőや
felsőや pereménや jelenikや megや ņ BERNVVARDVS EP(ISCOPV)S SERVVS SERVORVM 

XPI 〉╅Bernwardや p(spök╇や Krisztusや szolg{inakや szolg{jaを《や ņ╇や aholや csup{nや aや fedélや
elt{volít{s{t╇やvagyisやaやsírやfelnyit{s{tやkövetőenやlehetett elolvasni,86 hasonlóanやaやt{gabbや
korszakやm{sやfőpapjai ésやelőkelőiやsírj{bólやismert╇やfőlegやólomból╇やesetenkéntやbronzbólや
vagy ez(stbőlやis készített╇やfeliratosやkis t{bl{khoz (╅literaeやauthenticaeを╇ ╅Authentikを, 

                                                           
78 GREGOROVIUS 1886. 42-43, 161-162. 
79 GREGOROVIUS 1886. 47, 162.; GARDNER 1992. 29-30, 33.; Fig. 12 
80 Aや rómaiや Szentや Péter-székesegyh{zból╈や Bernward 1993. 2. 126-127. (Kat.-Nr. III-10, 

EFFENBERGER, A.) 
81 GREGOROVIUS 1886. 45. 
82 K5RNERやｱｹｹｷ╆やｱｰ╆ 
83 KAHSNITZ 1993. 383.; Abb. 195, 197; WULF 2003. 1. Abb. 18; 2. 195-197. (11. sz.) 
84 SCHUFFELS 1993. 41. 
85 Szent Biblia╇や2-testamentom 492. 
86 KAHSNITZ 1993. 384.; Abb. 196; WULF 2003. 1. Abb. 19; 2. 195-197. (11. sz.) 
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╅Grabauthentikを87). Aやszarkof{gonやkív(lやBernwardnakやegyやsírfedlapjaやisやfennmaradt╇や
amelyや tal{nや aや földbeや {sottや sírl{daや földfelszínや föléや eső fedele fölött╇や asztalszerűenや
oszlopocsk{konや nyugodhatottや ņ ennekや versesや felirat{banや (PARS HOMINIS 

BERNWARDVSや ERA〉M《や ╊や ņ ╅Bernwardや voltam╇や egyや emberや részeや ╊を《や m{rや
olvashatóやvoltやaやp(spökやneve 〉aやtov{bbiやadatokやazonbanやinnenやisやhi{nyoztakやmég《, 
de ez azやéletfa-keresztetや{br{zolóやt{blaやcsakやｱｱｵｰやkör(lやkész(lhetett╆88 

Aや kereszténységbenや aや sírhelynek liturgikusや jelentősége is van: egyrészt a 

temetésiや liturgiaや célpontja╇や m{srésztや pedigや aや halottや lelkiや (dvéértや történőや tov{bbiや
im{dkoz{sや elsődlegesや helyszíneや is. Aや temetésや előttや ki{sottや sírgödörや helyeやmag{tólや
értetődőや volt╇や aや visszatemetettや sírや helyétや azonbanや csakや megjelölésévelや lehetettや
rögzíteniやaやveleやvalóやkésőbbiや foglalkoz{sやérdekében╆や Im{tやaやsírn{lやmindenやarraや j{róや
mondhatott╇やésやerreやegyesやsírfeliratokやfelやisやszólított{kやazやélőket╇やígyやpéld{ulやThomasや
Sauder╇や aや brassóiや 〉Bra<ov╇や Rom{nia《や Fekete-templomや pléb{nosaや 〉くｱｴｱｳや ut{n《や
magyarorsz{giや viszonylatbanや részbenや éppenや ezértや szokatlanulや hosszú, minden 

bizonnyal maga fogalmazta sírfelirat{nakや (ｱｸｹ╆や kép) végén azや ╅Aveや Mariaをや
elmond{s{ra: Anno domini mo cccco x      obyt honorabilis vir d(omi)n(u)s thomas r(e)c(t)or 

p(a)rochial(is) ecclesie i(n) Co(ro)na n(ec)no(n) h(uius) lauda(bi)l(is) basilice v(icarius?) 

ta(m) cho(r)i q(uam) ecc(lesi)e i(n)choat(or) p(ri)ncipal(is) cui(us) a(n)i(m)a r(e)quiescat i(n) 

pace ame(n) ite(m) supplicauit p(re)d(i)c(t)us d(omi)n(u)s o(mn)ib(us) ingre(dientibus) 

ha(n)c ecc(lesi)am q(uo)t(ien)s ob reue(re)ncia(m) v(ir)g(in)is glo(rio)se ac p(ro) salute sue 

a(n)i(m)e qui(vi)s vnum aue maria dice(r)e no(n) recusa(b)it.89 Aや hi{nyzóや hal{loz{siや
évsz{mや alapj{nや Szamosfalviや Gyerőや 〉Gyerőfi《や Tam{sやmégや életében╇や valamikorや ｱｵｰｰや
t{j{nやelkészíttethetteやsírkövétや〉ｱｱｶｰ╆やkép《╇やamelyやaやkolozsv{riや〉Cluj╇やRom{nia《やferencesや
〉maや Farkasや utcaiや reform{tus《や templombólや ker(ltや múzeumba.90 Felirat{banや holや
harmadik╇や holや pedigや elsőや személybenや szólや mag{ról╇や ésや kériや lesz{rmazottait╇や hogyや
im{dkozzanakやIstenhez a lelkéért╈やHIC IACET EG(R)EGIVS D(OMI)NVS THO(M)AS 

GEREEV DE ZAMOSEALVA CVIVS ANI(M)A DEO EMENDETVR ROGO 

SVCCESSORES MEVS VT ORE(N)T DEV(M) PRO ANIMA SVA AN(N)O DO(MIN)I. 

Perényiや Péterや 〉くｱｴｷｸ《や elpusztultや pozsonyiや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《や sírkövénや azや
╅im{dkozz{lや éretteをや kérésや volt olvasható╈や anno d(omi)ni mcccclxxviii undecima die 

mensis february obyt magnificus vir d(omi)n(u)sやPetrusや { Pereny baro regni Hungarie hic 

sepultus requiescat in pace oracio pro eo.91 Ehhezやhasonlóやformula╇ orate pro {llやGeorgius 

Eulenbach (くｱｳｹｲ《や lőcseiや 〉Levoča╇や Szlov{kia《や sírfelirat{nak92 végén (223-ｲｲｴ╆や kép), 

                                                           
87 Részletesebbenや ld╆や később╇や ╅Aや templomiや síremlékekや típusaiや aや középkoriや Magyarorsz{gonをや

címűやfejezetben. 
88 KAHSNITZ 1993. 383, 387-388.; Abb. 200-204; Bernward 1993. 2. 604. (Kat.-Nr. IX-8, 

KAHSNITZ, R.); WULF 2003. 1. Abb. 17; 2. 197-ｲｰｰ╆や 〉ｱｲ╆やsz╆《╉やaやkorai╇やaやp(spökやhal{laやkör(liや
időszakraやvalóやkeltezést Peter Lasko vetette el: WULF 2003. 2. 197-200. (12. sz.) 

89 GROSS 1925. 139-140.; Schwarze Kirche 1938. 97, 99-100.; ENTZやｱｹｹｶ╆やｸｴ╆╉やｱｲｳ╆やkép 
90 S[NDORやｱｹｱｳ╆やｱｹｹ╇やｲｰｵ-ｲｰｷ╆╉やｳ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｳｵ╆やｱｹ╆╉やｳｵ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｴｳ╆やｲｶｲ-263.; 65. 

kép 
91 Sírfeliratok fol╆やｲｲvや〉azやadatértやMajorossyやJuditnakやtartozomやköszönettel《 
92 MERKLAS 1864. IV-V╆╉やｱ╆やkép╉やHENSZLMANNやｱｸｷｸ╆やｱｲｶ╆╉やｷｰ╆やkép 
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orate pro eo N{dasdiやLőrincやfiaやJ{nosや〉くｱｳｸｰ《やszentgotth{rdiやsírkövén93 (ｲｲｵ╆やkép), orare 

pro eo Casparや Romerや 〉Römer《 kanonok (くｱｵｱｷ《や sírlapj{nや aや pozsonyiや 〉Bratislava╇や
Szlov{kia《や SzentやM{rton-templomban94 (226╆や kép), ORATE PRO EA pedig Moravai 

Rumczicz Erzsébetや 〉くｱｵｰｰ《や görgényszentimreiや 〉Gurghiu╇や Rom{nia《や sírlapj{n95 (227-

228╆や kép). Augustinusや Cromerや polg{rmesterや 〉くｱｴｷｲ《や kassaiや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《や
sírlapj{n (175-ｱｷｸ╆や kép《や aや körirattólや f(ggetlen(l╇や aや címerpajzsや alattや kanyargóや
ír{sszalagonやkapottやhelyetやaz orate de[um] pro eo felhív{s╆96 Csakやaやformulaやvégletekigや
lerövidítettや orate v{ltozataや tal{lhatóや meg Agnesや deや Cutzesdorfや 〉くｱｴｸｸ《や szakolcaiや
〉Skalica╇やSzlov{kia《やsírlapj{n (ｱｹｳ╆やkép).97 Ezeknélやsokkalやkor{bban╇やm{rやaやｱｲ╆やsz{zadや
végén╇やaやｱｳ╆やsz{zadやelejénやaや╅Miaty{nkをやelmond{s{raやņ ╊やLEGE PAT(ER) N(OSTE)R 

ņ buzdítottaやaやhívőtやegyやNagyteremi{nや〉TeremiaやMare╇やRom{nia《やtal{ltやtéglaやversesや
felirat{nakや szerzője╆98 Aや közbenj{r{sraや kértékや aや rendkív(lや hosszú╇や maや nehezenや
kivehetőやsírfeliratやolvasój{tやaやZalaap{tibólやaやkeszthelyiやmúzeumbaやker(lt╇やｱｲ╆やsz{zadiや
sírkövönや is╈や ╊や DEP〉RE《CORVOSや FRATRESや 》╊『や QVATIN》VSや R『OGETISや
CREATORE(M) CELI ET TERRE ╊や 〉╅╊や könyörgökや néktek╇や testvérek╇や 》╊『や
amennyibenや kérnétekや aや mennyや ésや földや teremtőjétや ╊を《╆99 Gergely╇や valószínűlegや
selmecb{nyaiや pléb{nosや 〉くｱｵｱｶ《や kiz{rólagや hosszú╇や versesや felirattalや kitöltöttや fel(letű╇や
selmecb{nyaiや〉Bansk{やStiavnica╇やSzlov{kia《やsírlapj{nakや(229╆やkép) végénやisやim{raやvalóや
felhív{sやtal{lható╈や╊ PRO me p(re)cor oraや╊ 〉aやszemélynevetやegyやm{sik╇やkapcsolódóや
t{blaやtartalmazza《╆100 

Azやilyenやegyéniやimaやhat{sosやvolt{tや{br{zoljaやegyやｱｴｸｰやkör(lやkész(ltやészakbajorや
〉n(rnbergi′《や kéziratや kétやminiatúr{ja╈や azや egyikenや azや olt{ronや {llóやM{ria-szoborや előttや
férfialakやim{dkozik╇やminek következtébenやazやalsóやképtérbenやangyalやragadやkiやegyやnőiや
lelketや aや tisztítótűzből╇や aやm{sikやképenやpedigやegyやPassió-ciklusやelőttや foh{szkodóやalakや
segítségévelや egyや férfiや lelketや emelや kiや egyや angyalや aや l{ngokや köz(l╆101 Aや bajororsz{giや
Abensbergや karmelitaや templom{bólや sz{rmazó╇や ｱｵｶｲ-benや festettや ún╆や Babo-triptichon 

t{bl{j{nや magasや keresztや kétや oldal{nや aや Baboや csal{dや tagjaiや térdelnek╇や aや keresztや előttや

                                                           
93 ZLINSZKYNÉやｱｹｶｶ╆やｲｶｱ-ｲｶｲ╉やｴ╆やkép╉やZLINSZKYNÉやｱｹｸｱ╆やｳｷｰ╆╉やｳ╆やkép╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 

ｴｶｱ╆╉やII╆やｶｲｰ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｸ╇やｹ╇やｳｲ╇やｶｱ╆や〉ｲｸ╆やsz╆《╉やL8VEIやｲｰｰｲb╆やｲｶｸ╆や〉LAHUやｷｹ╆ｱｶｱ╆やkat╆や
sz.) 

94 DANK2やｱｸｹｱ╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｳ-134.; Abb. 10; MAJOROSSY 2006. 103. 
95 Ismeretlenやszerzőやkézirata╇やｱｸｶｹやut{nや》őrzésiやhelyeやismeretlen『╇やｵｷ-58. 
96 MYSKOVSZKY 1888a. 128-ｱｳｰ╆╇や képpel╉や RÉCSEYや ｱｸｹｶ╆や ｸ-9.; XI. t{bla╉やMIHALIKや ｱｸｹｷ╆や ｱｶｴ╆╉や

WICK 1933. 16-18. 
97 DRAHOŠOV[ņHLAVATÝņMINĎ[Šやｱｹｹｳ╆やｲｷ╇やｲｸ╆╉やMINĎ[Šやｱｹｹｴ╆やｱｷ╆╉やMINĎ[Šやｱｹｹｷ╆やｹｸ╇やｹｹ╆ 
98 HAMPELや ｱｹｰｶ╆や ｸｱ╆╉や ｲ╆や kép╉や Magyarや művelődéstörténetや ｱ╇ ｱｹｳｹ╆や ｶｲｸ╆╇や képや aや ｳｸｶ╆や oldalon╉や

V[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｴ-ｱｵ╇やｳｲ╆╉やｲｹのｲ╆やkép 
99 TóthやS{ndorやolvasataやésやfordít{sa╈やT2THやｱｹｹｰb╆やｱｶｳ╆や〉ｱｶ╆やsz╆《 
100 AzやegyikやkőlaponやegyértelműenやolvashatóやGregoriusやhelyettやBélやM{ty{sやótaやaやGeorgiusやnévや

terjedtや elや aや helytörténetiや irodalomban╇や aや csal{dnévreや isや vonatkozóや k(lönbözőや tal{lgat{sokraや
advaやlehetőséget: BÉLやｱｷｴｲ╆やｶｲｴ╆╉やRUPPやｱｸｷｰ╆やｱｸｴ╆╉やNÉMETHYやｱｸｹｴ╆やｹｳｱ╆╉やRICHTERやｱｹｰｰ╆やｷ╆╉や
LUX 1915. 9. 

101 Stadtbibliothek╇やN(rnberg╈やWEILANDTやｲｰｰｷ╆やｸｹ╆╉やAbb╆やｷｰ-71 
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p{ncélosや alakotや {br{zolóや sírlappal╇や amelynekや körirataや azや ｱｰｲｰ-banや elhunytや csal{diや
ősrőlやemlékezikやmeg102 ņ azやőやlelki(dvétやszolg{ltaやaやcsal{diやima╆ 

Néh{nyや síremlékenや azや elhunytやmagaや foh{szkodottや azや isteniや kegyelemért╆やA 

budai Nagyboldogasszony-templombólや való egyや bizonyosや Borb{laや vörösや
m{rv{nybólや kész(lt╇や ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや felébőlや valóや sírkőtöredékeや 〉230╆や kép), 

ír{sszalagj{n kétsoros, MISER[ERE MEI] DEUS 》╊『 SECV(N)D[VM MA]GNAM 

felirattal.103 Egyやm{sikやtöredékesやbudaiや laponや〉116╆やkép) miserereやmeiや╊ olvashatóやazや
{lló╇やszembenézetűやfiguraやelőttや{tlósanやkacskaringózóや ír{sszalagやelején╆104 A miserere 

╊や feliratrészletや tal{lhatóや egyや aや budaiや domonkosや kolostorや körzetébenや tal{lt╇や
m{sodlagosanや csatornafedlapnakや {tfaragottや sírkövön╇や aや csal{djegyetや körや alakbanや
övezőや keretben (231╆や kép).105 A miserere mei deus 〉╅Isten╇や irgalmazzや nekemを《や aや ｳｰ╆や
zsolt{rや szövegétや 〉ｳｰ╇ｹや ésや ｳｰ╇11) idézi.106 Kass{nや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《や Erzsébetnekや 〉′╉や
くｱｳｶｲ《やaやSzentやErzsébet-templombólやsz{rmazóやsírkövénや〉1253-1254╆やkép《やaやbelsőやmezőや
h{romや körmotívum{tや keretelőや köriratokや aや Szentや [gostonnakや ésや Szentや Ambrusnakや
tulajdonítottや h{laének╇や aや Te Deum isteniや irgalomértや könyörgőや részleteや olvasható╈や
[DOMINE] MISER[ERE] N[OST]RI FIAT MISE[RICORDIA TVA DOM]INE SVPER 

NOS QVEM[ADMOD]VM SPERAVIM[VS IN TE] 〉╅Úrや Isten╇や könyör(ljや rajtunk╆や
LegyenやaやTeやirgalmad╇やUram╇やmiやrajtunk╇やamintやTeやbennedやbíztunkを《╆107 

Aやrendszeres╇や ╅kisz{míthatóを imaや időpontj{nak szempontj{bólや igaz{nや fontosや
szerepetやazやelhal{loz{sやnapjaや j{tszott╇やezértやaやközépkorやkoraiやévsz{zadaibanやaやhal{lや
évétやtöbbnyireやmégやaやritk{nやelőforduló╇やfeliratosやsíremlékekenやsemやjelölték. AやRómaや
buk{s{tや követőや évtizedekや it{liai sírköveinや ugyanやmégや élhetett a consulok╇や aや v{rosiや
tisztviselőkや hivatalviselésiや idejéhezや kapcsoltや évmegjelölésや hagyom{nyaや [a veronai 

Leontiaや ╊ DEPOSITA EST SVB DE VI KAL(ENDAS) FEBR(VARIAS) FL(AVIO) 

VOLVSIANO V(IRO) C(LARISSIMO) CONSS(VLE), azaz 503-ban temettékや el,108 

Vercelliben egy töredékesや sírfeliratbanや ｵｴｰ-benや lezajlottや temetésreや utalや aや
D(E)P(OSITVS) S(VB) D(IE) V KAL(ENDAS) IVN(IAS) P(OST) C(ONSVLATVM) 

MAVVRTI V(IRO) C(LARISSIMO) CONSVL(E) megfogalmaz{s,109 aやhívőやMavartaや aや
Reggioや Emiliaや mellettiや Sant‒Ilarioや d‒Enza-banや tal{ltや sírköve szerint Boetius 

konzuls{gaや idején, vagyis 487-ben hunyt el, egy bizonyos Rusticus pedig Reggio 

                                                           
102 MADER 1922. 60.; Fig. 39.; a triptichon az Aventinus-Museumbanや tal{lható╇や vö╆や

PAOLAņLIEDKEņRIND 1992. 25. 
103 HORV[THやｱｹｳｲa╆やｲｹ╆や〉ｲｴｵ╆やsz╆《╉やHORV[THやｱｹｳｲc╆やｱｱｹ╇やképやaやｱｲｸ╆やoldalon╉やHORV[THやｱｹｳｸ╆や

ｲｶ╇やｷｵ╆╉やXLV╆やt{bla╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やｴｶｵ╇やｵｹｱ╆╉やｶｳｶ╆やkép 
104 Aや sírkövönや aや lengyelや Pobógや címernemzetségや címereや l{tható╈や L8VEIや ｱｹｸｷb╆や ｲｹｴ-295. (Sz. 50. 

kat. sz.)  
105 HORV[TH 1935. 28, 36-ｳｷ╆╉やXVIII╆や t{bla╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｳ-ｴｶｴ╇やｴｶｶ╇やｴｷｳ╆や 〉ｲ╆やésやｳｳ╆や sz╆《╉や

L8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｴｵｹ╆╉やII╆やｶｲｶ╆やkép 
106 Szent Biblia 518. 
107 RÉCSEYやｱｸｹｶ╆やｸ╆╉やX╆やt{bla╉ MIHALIK 1897. 160-ｱｶｱ╆╉やFR8DEやｱｹｰｰ╆やｱ╆や{bra╉ WICK 1933. 96-97.; 

HAVLICE 1995. 122-123. (101. sz.) 
108 KOCH 2007. Abb. 43 
109 Vercelli, Museo Civico: KOCH 2007. Abb. 45. 
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Emilia-ban Olibrius konsul alatt, 526-ban110], azや Ibériai-félszigetenや egy helyi 

napt{rsz{mít{s111 alapj{nや jelöltekや ｶņｷ╆や sz{zadiや sírköveketや 》Talaveraや deや laや Reinaや
M{ria-templom{banや Litorius╇や Istenや szolg{jaや 〉FAMVLVS DEI《や felirat{banや azや ｵｱｰ-et 

jelentőや╊ DE VIIII KAL(ENDA)S IVLIAS AERA DXXXXVIII olvasható╇112 a Cordoba 

közeliや Montoróbanや pedigや RECCISVINTHVS DIACVNVS EAMVLVS CHR(IST)I ╊ 

síremlékénや ｶｴｳ-asや évsz{motや adや kiや aや SVB DE PRIDIE IDVS IVLIAS ERA DCLXXXI 

keltezés113], ésや uralkodókや trónraや lépésénekや kezdetéhezや isや viszonyíthatt{kや aや hal{lや
időpontj{tや》Remestoや〉くｶｱｱ《やsírkövénやClermond-Ferrand-ban a Meroving Theudobert 

volt az etalon ņ ╊ ANNV XVI REGNO D(O)M(IN)I THEVDOBERTII ņ,114 az angers-i 

SzentやM{rton-templomban a 784-benやelhunytやAutbertusやsírj{nやpedigやNagyやK{roly ņ 

╊ IN ANNVM XVI REGNATE CAROLO REGE X K(A)L(EN)D(AS) IAN(VARII) SIC 

OBIIT ╊115], azやókorや ╅emlékezeténekや lazul{s{valを azonbanやezekやaや szok{sokや idővel 
eltűntek╆ B{rや aや m{r keresztényや évmegjelölésや felt(ntetéséreや viszonylagや koraiや
évsz{zadokbólや isや ismertekや azértや kivételek╇や péld{ulや egyやDCCCCL [╊] OBIIT STE╊ 

feliratúや sírkőtöredékや azや auxerre-i Saint-Eusèbeやap{ts{gból╇116 valamintや Ilonaやhorv{tや
kir{lynénakや〉くｹｷｶ《やaやdalm{ciaiやSolinや〉Salona《やmellettiやGospaやodやOtokaやSzentやIstv{n-

templomaや udvar{banや előker(ltや szarkof{g-felirat{banや azや eltemetésや napj{raや
vonatkozó╇やmintegyや╅csillag{szatiをやpontoss{gú, a hold- ésやnapciklusokraや isやutaló ╊ 

HIC OR[DINATA F]VIT AN(NO) AB INCARNA[TIONE D(OMI)NI] DCCCCLXXVI 

I[INDICTIONE IV] CICL[O L(UNA) V EP(ACTA)] XVII [CICLO SOL(ARI)] V LVN(A) 

V [CON]CVRRENTE VI ╊ szövegrész╇117 deやmégやa p{p{kやemlítettや síriratai köz(lや isや
csakや aや temetésやnapj{tや tartalmazzaや I╆や Pelagiuséや 〉╅Depositusや IV╆やNonasやMartiiを《や ésや I╆や
Gergelyé 〉╅DepositusやIV╆やIdusやMartiiを《, aやhal{lやnapj{tやpedig I╆やHadri{né 〉╅ObiitやVII╆や
Kal╆やJan╆を《118 ésやV╆やGergelyéやņ azやutóbbiやegészやéletp{ly{j{tやleíró╇やk(lönlegesenやhosszúや
szövegetやhordozóやm{rv{nyやsírt{bl{j{nakやutolsó╇やｱｷ╆やsor{banやisやcsakやaやDISCESSIT XII 

KAL(ENDAS) MART(II) 〉└や febru{rや ｱｸ╆《や olvasható119 ņ╇や ésや csup{n II. Szilveszter 

síremlékénやjelenikやmegや1003-ban m{rやaz évsz{mやis,120 hogyやazut{nやIII╆やLuciusén121 is 

olvashatóや legyenや ｱｱｸｵ-ben.122 Leuderichや brémaiや p(spökや 〉くｸｴｵ《や ólomt{bl{csk{raや

                                                           
110 Reggio Emilia, Musei Civici: Canossa ｲｰｰｸ╆やｴｱｰ╆や〉ｹh╆ｳやésやｹiやkat╆やsz╆╇やBALDINIやLIPPOLIS╇やI╆《 
111 Aや keresztényや idősz{mít{sn{lや ｳｸや évvelや ╅előrébbや j{róをや sz{mít{sや aや teljesや félszigetや rómaiや

elfoglal{s{nakやidőpontj{tólやkezdődött╈やFAVREAUやｱｹｹｷ╆やｱｷｳ╆ 
112 KOCH 2007. Abb. 39. 
113 KOCH 2007. Abb. 38.  
114 A Notre-Dame-du-Portやtemplom{ból╇やMuséeやBargoin╈やKOCHやｲｰｰｷ╆やAbb╆やｲｶ. 
115 KOCH 2007. Abb. 28. 
116 Bernward 1993. 2. 302-303. (Kat.-Nr. V-38, STRATFORD, N.) 
117 DELONGA 1996. 141-144. (97. sz.); Pl. XLIV 
118 GREGOROVIUS 1886. 17, 156.; 18, 157.; 23, 159. 
119 Aや rómaiや Szentや Péter-székesegyh{zban╈や GREGOROVIUSや ｱｸｸｶ╆や ｳｰ-31, 159.; Bernward 1993. 2. 

112-113. (Kat.-Nr. III-ｲ╇やRÄDLE╇やF╆《 
120 GREGOROVIUS 1886. 34, 160. 
121 GREGOROVIUS 1886. 47, 162. 
122 Aや napoknakや aや hónapや elsőや napj{tや jelentőや Kalendae-hez╇や aや hónapや közepétや jelző╇や aや hónapokや

hossz{tólや f(ggőenや ｱｵ-re, illetve 13-raや eső Idus-hoz, valamint az Idus előttiや nyolcadikや napotや
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vésett╇や aや sírbaや elhelyezett sírfelirataや 〉╅literaeや authenticaeを《や ņ VIIII K(A)L(ENDAS) 

SEPT(EMBRIS) O(BIIT) LIVDERICVS EP(IS)C(OPVS) ņ is csup{n azや emlékmiseや
szempontj{bólや fontosや napotや 〉= augusztus 24.) tartalmazza,123 ahogyや aや késeiや utódja╇や
Liemar Hamburg-brémaiや érsekや 〉くｱｱｰｱ《や sírj{banや tal{ltや hasonlóや t{blaや XVII 

K(A)L(ENDAS) IVNII LIEMARVS ARCHIEP(I)S(COPUS) OB(IIT) C(ON)STRVCTOR 

HVIVS AECL(ESI)AE 〉└や m{jusや ｱｶ╆《や szövege124 is. A Magdeburg érsekiや székhellyéや
alakít{saや ellenや életeや végéigや k(zdőや Bernhardや 〉くｹｶｸ《や halberstadtiや p(spökや félkörívesや
szarkof{gfedelénや azや egyszerű╇や hordozhatóや keresztや ╅kifeszítetteをや négyzetetや kitöltő╇や
szépや antikvaや betűsや feliratbanや [III NON(AS) FEBR(VARII) OBIIT EP(ISCOPV)S 

BERNHARD(VS) QVI HIC REQVIESCIT] semやszerepelやévsz{mやņ amely aやforr{sokbólや
azértやtudható╇やm{rやcsakやazértやis╇やmertやI╆やOttóやmégやaやp(spökやhal{l{nakやévébenやelérteや
szeretettや Magdeburgj{nakや érsekséggéや emelését╆125 Többや mintや m{sfélや évsz{zaddalや
későbbやegyikやnevesや érsekének╇や aやpremontreiekやm{sodikやanyakolostor{nakや sz{mító╇や
magdeburgi Miasszonyunk-kolostorや alapítój{nak╇や azや ottや eltemetettや Xanteniや
Norbertnekや 〉くｱｱｳｴ《や aや sírlapj{nや azや egyetlenや dísztや a m{rや azや elhal{loz{sや évétや isや
felt(ntető╇やugyancsakやgondosanやform{ltやbetűkkel vésettやtitulus jelenti126 [NORBRTVS 

DEI GRA=TIA, SANCTAE MAGDE=BVRGENSIS, ECCLE=SIAE ARCHIEPISCO=PVS, 

ORDINIS PRAEMON=STRATENSIS INSTITV=TOR ET HVIVS MONAS=TERII 

RESTAVRATOR SVB HOC CONDITVR NARMORE, OBIIT AN(N)O D(OMI)N(I) 

M.C.XXXIIII. VI IVNII] ņ aや hónapや napjainakや sorsz{mmalや jelöléseや ebbenや azや időbenや
mégや ugyanúgyや meglehetősenや ritk{nakや sz{mított╇や mintや aや sorokや végénや aや szavakや
elv{lasztójellelやtörténőやelv{laszt{sa. Egy a limoges-iやv{rosiやmúzeumbanやőrzött╇やaやｱｱ╆や
sz{zadやm{sodikや negyedébőlや sz{rmazóや sírkő127 felirata ņ VI. K(A)L(ENDAS) MAI(I) 

REQVIEVIT ROTGERIUS CANTOR ņ éppen úgyや aや hal{loz{siや évsz{mや nélk(l╇や deや aや
pontosや d{tumや 〉└や {pilisや ｲｶ╆《や megjelölésévelや örökítetteや megや Rogerや k{ntorや emlékét╇ 
ahogy aやhildesheimiやdómやkerengőjébenやXVII K(A)L(ENDAS) SEPTE(M)BRIS OB(IIT) 

GODDESCALCVS P(RES)B(YTE)R [= augusztus 1.╉や Goddescalcusや valószínűlegや aや
székesk{ptalanや prépostjaや voltや 〉くｱｰｱｳ)] ésや ID(IB)VS DECE(M)BR(IS) OBIIT BODO 

P(RESBYTE)R (= december 13.╉や aや Bodóraや vonatkozóや adatokや alapj{nや ｱｰｴｶや előtt) 
olvashatóや kétや sírkőや rövid╇や két-két sorosや felirat{ban (232-233╆や kép).128 Szentや Istv{nや

                                                                                                                                                                                     
jelző╇やｷ-re vagy 5-reやesőやNonae-hozやkapcsolódó sz{mít{siやmódjaやaやrómaiやkorやhagyom{nyaやvolt╇や
ésや azや egészや középkorや folyam{nや haszn{latbanや maradt╇や aや ｱｳ╆や sz{zadや közepéigや lényegébenや
kiz{rólagosan╈や SZENTPÉTERYやｱｹｸｵ╆や ｴｰ-ｴｳ╆╉やAやmagyarorsz{giや sírkőfeliratokや túlnyomóやrészétや
adóやｱｴņｱｶ╆やsz{zadiやpéld{konやm{rやvagyやa keresztényや(nnepekやszerintiやnapmegjelöléssl╇やvagyやaや
hónapやnapjainakやsorsz{mやszerintiやjelölésévelやlehetやtal{lkozni╆ 

123 Paderborn 1999a. 1. 336-337. (Kat.-Nr. VI.14, FASSBINDER, S.) 
124 Canossa 2006. II. 99-100. (Kat.-Nr. 83, RICHTER, J.); Az 1086-osやhal{loz{siやévsz{mやazonbanやm{rや

megjelenikやHumbertやmaastrichtiやprépostやólomやsírt{bl{j{nや》Canossa 2006. II. 475-476. (Kat.-Nr. 

558, BAYER, C. M. M.)], ahogy az 1105-ösやReginhardやsiegburgiやap{ténや》Canossa 2006. II. 125-

126. (Kat.-Nr. ｱｱｳ╇やBAYER╇やC╆やM╆やM╆《╉やaやt{blaやszövegétやld╆やugyanebbenやaやfejezetbenやkésőbb] 
125 Civitas Dei 1987. 53. 
126 Civitas Dei 1987. 90. 
127 France romane 2005. 110. (63. kat. sz.) 
128 WULF 2003. 1. Abb. 21; 2. 189. (8. sz.), illetve 1. Abb. 22; 2. 216. (23. sz.) 
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özvegyének╇や azや ap{tnőkéntや aや ｱｱ╆や sz{zadや közepeや ut{n╇や ｱｰｶｰや t{j{nや elhunyt Gizella 

kir{lynénakやkorai passauiやsírlapjaや(234╆やkép) isやnévmegjelöléstやņ GISYLA ABBATISSA 

ņ ésやhal{loz{siやd{tumotやņ NON(IS) MAI(I) (= m{jusやｷ╆《やņ hordoz csup{n╇やennekやésやazや
{ltal{nosや kolostoriや emlékezetや hi{nyaiや következtébenや ker(ltや azや ｱｴｲｰや t{j{nや föléや
helyezettや újabb╇や gótikusや lapraや 〉235-ｲｳｷ╆や kép《や aや biztosanや téves╇や ｱｰｹｵ-ösや hal{loz{siや
évsz{m-rekonstrukció.129 Salzburgban a Nonnberg bencésやap{cakolostor{banやismertや
legkor{bbiや sírkő╇やWilbirgisや ap{tnőや 〉くｱｲｳｵ《やWILBIRGIS ABBA(TISSA) felirattalや jelöltや
sírlapja130 (238╆やkép) ugyanúgyやnemやtartalmazottやmégやévmegjelölést╇やahogyやa St. Peter 

bencésや kolostorや legrégebbiや fennmaradtや sírkövénや (239╆や kép) az 1288-ban elhunyt 

Dietmarや ap{tや sírfelirata131 sem: VI K(ALENDAS) MARTII OBIIT DITMAR(US) 

AB(B)AS S PET(R)I 〉└やm{rciusやｱｰ╆《. A kétやsalzburgi kolostorban fennmaradt, gazdag 

sírkőegy(ttesや legkor{bbi hal{loz{siや évsz{maや ｱｳｰｰ132 (240-241╆や kép)╇や ésや azや osztr{kや
vidékekenや {ltal{banや isや csakや aや ｱｳ╆や sz{zadや végénや tűnnekや felや azや elsőや évsz{mosや
síremlékek133. Ezekrőlや a csup{nや aや hal{loz{sや napj{tや ésや azや elhunytや nevétや felt(ntető╇や
10ņｱｳ╆やsz{zadiやsírfeliratokrólやegyenesenやfeltehető╇やhogyやaやnecrologiumokやfogalmaz{siや
rendjétやkövették╆134 

Aや hal{loz{siや évsz{mnakや aや sírfeliratbanや történőや {llandósul{saや teh{tや hosszú 

folyamatや eredményeや volt╆や Tal{nや azや authentika-feliratoknak is volt szerepe benne: 

Bernhardや hildesheimiや p(spökや 〉くｱｱｵｳ《や elpusztultや szarkof{gj{nや azや {ltalaや alapítottや St╆や
Godehard-templomban XIII K(A)L(ENDAS) AVG(VSTI) O(BIIT) DOMINVS 

BERNHARD(VS) EP(ISCOPV)S FVNDATOR LOCI HVI(VS) voltやolvasható╇やfejeやalattやaや
szarkof{gや belsejébenや azonbanや azや évsz{mや isや megjelentや m{r╈や ANNO DOMINICE 

INCARNATIONIS MCLIII INDICT(ION)I O(BIIT) DOMINVS BERNHARDVS BEATE 

MEMORIE HILDENESH(EMENSIS) EP(ISCOPV)S XIII K(A)L(ENDAS) AVGVSTI QVI 

SEDIT ANNOS XXIII MENSES II DIES X.135 Utód{nak╇やAdelogやp(spöknekや 〉くｱｱｹｰ《や
m{rやaやdómやkerengőjébenやőrzött╇やfigur{lisやsírkövéreやírt{kやr{やazやévsz{motやaやｱｲ╆やsz{zadや
végén╈やA(NN)O MoCoLoXXXXo XII K(A)L(ENDAS) OCTOB(RIS) O(BIIT) ADELOG(VS) 

EP(ISCOPV)S.136 

Azや évsz{mや hi{nya azや okaや annak╇や hogyや aや művészettörténetbőlや ismert╇や
nevezetes ņ építészek╇や művészekや emlékétや őrzőや ņ sírfeliratokや köz(lや aや koraiak nem 

segítenekやaやkeltezésiやkérdésekやpontosやmeghat{roz{s{ban╇やmivel csup{nやaやｱｳ╆やsz{zadや
közepe t{j{tólや t(ntetikや felや m{rや aや hal{lや évétや is╆や Aや pisaiや székesegyh{zや építésétや
                                                           
129 UZSOKIやｱｹｸｲ╉やUZSOKIやｱｹｸｴ╆やｱｷｴ╆╉やｳｱ╆や{bra╉やSTEININGER 2006. 3-5. (Nr. 2-3); Abb. 2-3 
130 WALZ 1867-1875. I. 6-8. (1. sz.) 
131 WALZ 1867-1875. I. 9-10. (4. sz.); KOCH 1982. 79.; St. Peter 1982. 411. (Kat.-Nr. 620, KOCH, 

W.) 
132 WALZ 1867-1875. I. 10-12. (5. sz.), 13-14. (7. sz.); St. Peter 1982. 412. (Kat.-Nr. 624, KOCH, W.), 

képやaやｸｰ╆やoldalon╉やazやévsz{mやhi{nyaやmintやmégやｱｳ╆やsz{zadiやjellegzetesség╈やWALZやｱｸｶｷņ1875. I. 

12-13. (6. sz.), 15-16. (9. sz.); WALZ 1867-1875. II. 72-75. (53. sz.) 
133 KOCHやｱｹｸｱb╆やｱｴｹ╆╉やazやalsó-ausztriaiやHeiligenkreuzやésやZwettlやｱｳ╆やsz{zadiやsírfeliratainやmégやnemや

tal{lhatóやévsz{m╈やuottやｱｵｰ-152, 155-159.; KOCH 1982. 79. 
134 ZAJIC 2005. 23. 
135 WULF 2003. 2. 238-240. (35. sz.) 
136 WULF 2003. 1. Abb. 43; 2. 257-259. (45. sz.) 
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megkezdőや Busketusや ｱｰｶｳや t{j{nや íródott╇や hosszú sírversében csakや aや szeptemberや végeや
előttやtízやnappalやbekövetkezettやhal{l{rólやesikやszó╇やPetrusやdeやDeustamben-t, a leoni San 

Isidoro ésや egy aや sírfelirat{banや isや említettや kőhídnakや azや építészétや egyenesenや dicsőítiや
sírlapj{nakや szövege╇や deや csakや feltételezhető╇や hogyや ｱｱｴｹや előtt kész(lt╇や Pierre de 

Montreuilやsírfelirataやaやp{rizsiやSt╆-Germain-des-Présやap{ts{g{banやviszontやm{rやazやｱｲｵｴ-

esや hal{loz{siや évsz{mrólや isや sz{motや ad, ahogy Hugues Libergier reimsiや sírkövénや isや
szerepel az 1263-asやévsz{m.137 M{rtonやkőfaragó ｱｳ╆やsz{zadやelejiやfeliratos (MARTINVS 

RAVEGV LAPICIDA IACET HIC) kalocsai kv{derköve138 (ｲｴｲ╆や kép) m{rや csakや azや évや
megjelöléseや híj{nや semや igaz{nや alkalmasや aや m{sodikや kalocsaiや székesegyh{zzalや
kapcsolatos keltezésiやkövetkeztetésekやlevon{s{ra╆や 

Azや említetteknélや természetesenや jóvalや sz{mosabbや nyugat-európaiや ésや ausztriaiや
péld{knak jólやmegfelelやaz╇やamiやaやkisebbやmennyiségű magyarorsz{giやemlékanyagra is 

jellemző╇や miszerint mégや a ｱｳ╆や sz{zadban is meglehetősenや kevésや aや hal{loz{si 
évsz{mmalや jelöltや sírkő╇や kor{bbanや pedigや egy{ltal{nや nemや fordulや ilyenや elő╆ A 

tat{rj{r{sn{lや régebbi╇や legreprezentatívabb magyarorsz{giや sírfeliratokや aや ｱｲ╆や sz{zadや
m{sodikや feléből╇ aや ｱｳ╆や sz{zadや elejérőlや {ltal{banや azや emberiや elmúl{srólや szóló╇や
moraliz{lóや versek, legfeljebb a halottや nevénekや említésével╆や Ezekや aや szövegekや hi{baや
hosszúak╇やazやelhunytrólや lényegébenやsemmitやnemや{rulnakやel╆ Tal{nやazやösszesやközöttや
leghosszabbや voltや aやmaや csakや részbenやkivehetőや felirata egy Zalaap{tibólや aや keszthelyiや
múzeumbaやker(lt╇やｱｲ╆やsz{zadiやsírkőnek╈や╊やFVERA(M) NVP(ER) IA(M) NICHIL SV(M) 

ET VOS QVALES ES[TIS] TALIS N(ON) ERO QVALIS SV(M) TALES VOS ERITIS (╅╊や
voltamや minap╇や m{rや semmiや vagyok╇や ésや amilyenekや tiや vagytok╇や olyanや nemや leszek╇や
amilyen vagyok, olyanok lesztek ╊を《╆139 Ilyen versesや sírfeliratotや hordozや egyや tégla 

Nagyteremi{ról140 (Teremia Mare╇や Rom{nia) aや Magyarや Nemzetiや Múzeumban: 

Q(UI)D ME MIRARIS | QVALIS SV(M) EGO TALIS | ERIS MELIVS LEGE | PAT(ER) 

N(OSTE)R 〉╅Kiやengemやcsod{lsz╇やamilyenやvagyok╇やolyanやleszel. Jobb, ha mondsz egy 

miaty{nkot╅《╆や M{rや azや elhunytや neveや isや szerepelや egyや nemや csup{nや felirat{t, de 

anyaghaszn{lat{tやésやfarag{smódj{t tekintveや isや igényesやvörösやm{rv{nyやfaragv{nyon, 

Vilmosや kanonokや esztergomiや sírkövén141 (243-244╆や kép): NOMINE GVILELMI SV(M) 

FACTUS TERRA CIN(I)SQ(UE) | Q(U)I Q(U)OD ES EXISTENS TERRA CINISQ(UE) 

FVI | ERGO NOTANS Q(U)ID ERAM Q(U)ID SIM MODO TV Q(U)OQ(UE) Q(U)ID 

SIS | ET Q(U)ID ERIS RELEVA ME PRECE Q(U)ISQ(U)IS ADES.142 Hasonlóanや
                                                           
137 Középkori 1969. 49-ｵｰ╇やｵｲ╆╉やBusketusやantikやszarkof{gotやfelhaszn{ló╇やaやpisaiやdómやhomlokzat{banや

elhelyezettやsíremlékéről╈やFRANZONIやｲｰｰｸ╆やｸｸ╇やｸｹ╆╉やｲ╆やkép 
138 HENSZLMANN 1873. 75-ｷｹ╆╉やｱｹ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｳｸa╆やｷｱ-ｷｲ╆╉やTAK[CSやｲｰｰｰ╆やｳｱｴ╇やｳｳｴ╆や〉ｵｸ╆や

jegyzet) 
139 TóthやS{ndorやolvasataやésやfordít{sa╈やT2THやｱｹｹｰb╆やｱｶｳ╆や〉ｱｶ╆やsz╆《 
140 HAMPEL 1906. 8ｱ╆╉やｲ╆やkép╉やMagyarやművelődéstörténetやｱ╇ ｱｹｳｹ╆やｶｲｸ╆╇やképやaやｳｸｶ╆やoldalon╉やKOLBAや

ｱｹｶｲ╆やｱｱｸ╆や〉aやsz{rmaz{siやhelyやtévesやmegjelölésével《╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｴ-ｱｵ╇やｳｲ╆╉やｲｹのｲ╆やkép 
141 M[THESやｱｸｲｷ╆やｶｰ-ｶｱ╆や〉こ╆やｹｶ╆《╉やTab╆やIX╆やlit╆やA╆╉やMAROSIやｱｹｸｴb╆やｶｲ╇やｲｲｲ-223. (88. jegyzet); XIV/2. 

t╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｲ-124, 127-128. (14a, 15, 27. jegyzet), 130-ｱｳｱ╆や〉ｳ╆やsz╆《╉やｱ╇やｵ╆やkép╉やV[RADYや
2000b. 9-10, 11, 14, 15, 17, 32, 48-ｴｹ╆や〉ｷ╆やsz╆《╉やｱｱのｲ╇やｲｹのｳ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｲ╇やｳｸ-ｳｹ╆╉やｵ╆や{braや 

142 V{radyやZolt{nやfordít{s{banや〉V[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｹ╆《╈ 
 ╅EgykorやVilmosやvoltやaやnevem╇やsやím╇やföldやsやhamuやlettem╆ 
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előkelőや kialakít{sú Apolinarisや sírlapja Székesfehérv{ron143 (245╆や kép): AD PATREM 

PAVLV(M) POSIT(US) ROGAT APOLINARIS | QVIS QVIS ADES QVI MORTE 

CADES STA P(ER)LEGE PLORA | SVM QVOD ERIS QVOD ET IPSE FVI PRO ME 

PRECOR ORA.144 Aや csekélyや sz{múや tov{bbiや egykorúや felirattöredékや ugyancsakや
Esztergomban,145 valamintや egyや aや bizereiや ap{ts{gや 》Maroscsicsérや 〉Cicir╇や Rom{nia《や
hat{r{ban╇や jelenlegや 5thalomや 〉Vladimirescu《や része『や felt{r{saや sor{nや tal{ltや tégl{n146 

ennek ugyancsak nem mond ellent. 

Aや hosszoldalakkalや p{rhuzamosや verssorokkalや feliratozottや magyarorsz{giや
sírlapokn{lや aligや valamivelや kor{bbiや egyや hasonlóや kioszt{sú╇や hatや hexameterbőlや {llóや
hatsorosや feliratotや hordozó╇や aや ｱｲ╆や sz{zadや harmadikや negyedébőlや sz{rmazó╇や
névmegjelölésや nélk(liや kőlapや aや hildesheimiや székesegyh{zban╇や Hermannや dék{nや rólaや
hi{nyzóや nevétや aや sírや azonosít{saや végettや utólagや véstékや felや aや sírlapや fölöttや emelkedőや
oszlopra.147 

Az ilyesfajta versek divatjaや ésや tartalmaや sokévsz{zadosや hagyom{nyraや megyや
vissza ņ példakéntや szerepeljenや ittや Ruthardや szerzetesや ｸｶｵ-bőlや 〉′《や valóや hirsauiや
epit{fiuma╇やamelyetやegykorやtal{nやsírkőやhordozott╇やdeやnemやkiz{rt╇やhogyやcsakやirodalmiや
szövegkéntやkész(ltやeredetileg is: Hoc per iter rogito qui pergis rite viator | paulisper siste 

gressum, hunc titulumque lege. | Ipso perspecto supplex memorare sepulti | Ruthardique 

pius die, miserere deus!148 Rómaや v{ros{banや egyや ilyesfajtaや feliratや ｶ╆や sz{zadiや lehet╇や
Veron{banや egyや m{sik 846-osや évsz{mmalや ismert╇や ｱｱｸｰや ésや ｱｲｹｸや közöttや pedigや tízや
epigr{fiaiや emlékenや olvashatókや hasonlókや franciaや vidékeken╆や Ennélや isや gyakoribbakや
imaszövegekbeや foglaltや irodalmiや v{ltozatai╇や péld{ulや Alkuinn{lや is╆149 Vilmos 

                                                                                                                                                                                     
 [mやezやaやföldやsやhamuやélt╇やúgyやahogyanやteやvirulsz╆ 
 Gondoldや{t╇やmiやvagyokやsやvoltam╉やteやmiやvagyやsやmiやleszelやmajd╇ 
 B{rkiやvagyやis╇やneやfelejtsやmondaniやértemやim{t╆を 

 Tak{csやImreやprózaiやfordít{s{banや》TAK[CS 1988. 127. (15. jegyzet)]: 

 Vilmosやnévenやlettemやporr{やésやhamuv{╇ 
 aki╇やamintやteやvagy╇やmígやéltemやporやésやhamuやvoltam╆ 
 Neやfeleddやteh{t╇やazz{やlettem╇やamiやvoltam╇やsやvéledやis╇やak{rkiやvagy╇やígyやlesz╆ 
 B{rkiやleszel╇やkiやmajdやittや{llsz╇やkönnyítsやrajtamやim{val╆ 
143 Fejérv{rról╆やｲｲdikやSept╆やHTやIや〉ｱｸｰｶ《やｲｲｸ╆╉やKOLBAやｱｹｶｲ╆やｱｱｱ-ｱｱｶ╇やｱｲｱ╆╉やｴｸ╆や{bra╇やXVIIIのｱ-ｲ╆やkép 
144 V{radyやZolt{nやfordít{s{banや〉V[RADYやｲｰｰｳ╆やｵｰ╆《╈ 
 ╅Apolinarisやkér╇やakiやnyugszikやP{lやatyaやmellett╈ 
 B{rkiやvagy╇や{lljやittやmeg╇やsやolvasdやkönnyezve╇やhalandó╇ 
 Az voltam, mi te vagy; s mi vagyok ņ leszel╆やÉrtemやim{tやmondj‶を 
145 M[THESやｱｸｲｷ╆やｶｹ╆や〉こ╆やｱｱｰ╆《╉やTab╆やIX╆やlit╆やB╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｱ-122, 127. (3, 5, 6, 7a, 9. jegyzet), 

129-130. (1.a-b. sz.); 1-ｳ╆やkép 
146 AdrianやAndreiやRusuやlelete╇やismeretétやnekiやköszönhetem╆ 
147 WULF 2003. 1. Abb. 40; 2. 247-248. (39. sz.) 
148 NEUMÜLLERS-KLAUSER 1992. 2. (2. sz.); 

 V{radyやZolt{nやfordít{s{ban╈や╅Kérlekやtégedやv{ndor╇やkiやezenやazやútonやj{rsz╇やhithűやszok{sやszerintや
egyやkisやidőreや{lljやmeg╇やésやolvasdやelやeztやazやír{st╆やMiut{nや{tolvastad╇やim{dkozvaやemlékezzやmegや
azやeltemetettやRuthardról╇やésやmonddやkegyesen╈やIsten╇やkönyör(ljやrajta‶を 

149 FAVREAU 1997. 158-159. 
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esztergomiや sírversénekや szóhaszn{lataや azや 2szövetségや porbólや vettや ésや porr{や levő 

emberrőlやszólóやpéldabeszédeireやvezethetőやvissza╆150 

Aや fehérv{riや szövegやm{sodikや ésや harmadikや soraや igenや kisや k(lönbséggelや ismétliや
egy Róm{ban╇や aや later{niや bazilik{banや tal{lható╇や ｱｲ╆や sz{zadi╇や valamintや egyや 1148-as 

évsz{mú╇や franciaorsz{giや 》Arpavonや 〉Drôme《『や feliratや szavait╈やQUISQUIS ADES, QUI 

MORTE CADES, STA, PERLEGE PLORA, SUM QUOD ERIS, QUOD ES ANTE FVI, 

PRO ME, PRECOR, ORA, ésや szinteや ugyaneztや aや szövegetや tartalmazzaや Kolbaや Juditや
gyűjtéseや alapj{nや egyや németorsz{giや kódexや végéreや bem{soltや sírversgyűjtemény╆151 A 

pécsiや székesegyh{zや fal{raや festveや isや ker(ltや előや aや fehérv{riや feliratや harmadikや sor{banや
olvashatóvalや lényegébenや megegyezőや versrészlet╈や ╅╊や festésや alattiや versekや 》╊『╇や
melyeket 1882-dikや évや júliusや hav{banや aや pécsiや főegyh{zbanや leh{moztak╇や ésや aや mely 

mostaniやbetűkkelやésやkiegészítésselや ígyやszól╈やSVM╇やQVODやERIS╇やQVODやESやIPSEやFVIや
stb╆やstb╆を152 Az ilyen, ╅voltam╇やmiやvagy╉やvagyok╇やmiやleszelをやjellegűやfigyelmeztetésekやaや
múlandós{gra m{rや azや antikvit{sbanや semや voltakや ismeretlenek╇や ésや Európ{nや kív(liや
kultúr{kbanや is előfordulnak╆ Aや középkoriや Európ{ban aや ｱｱ╆や sz{zadtólや kezdődőenや
terjedtek el╇や főlegや kéziratosや formul{skönyvek153 alapj{n╆やAや folyamatや csúcspontj{tや aや
ｱｳ╆や sz{zadや jelentetteや 〉aやmagyarorsz{giや péld{kや isや aや ｱｲ╆や sz{zadやvégéről╇や aや ｱｳ╆や sz{zadや
elejérőlや sz{rmaznak《╇や ésや a ｱｳ╆や sz{zadや m{sodikや felétőlや szorosanや kapcsolódtak a 

╅h{romや élőや ņ h{romや halottを legend{j{hoz╇や amelynekや {br{zol{saiや mellőlや sosemや
hi{nyoznak╆154 A fennmaradt magyarorsz{giやsírfeliratokbólやmintegyやh{romsz{zやévenや
{tや eltűnő╇や deや péld{ulや cirillや betűs╇や ｱｵ╆や sz{zadiや boszniai feliratokban nyomon 

követhető155 múlandós{g-figyelmeztetésや rövidや v{ltozata Gergely 〉くｱｵｱｶ《や m{rや
említett╇ selmecb{nyaiや〉Bansk{やStiavnica╇やSzlov{kia《やsírlapj{n (229╆やkép) tűnikやfelやújra 
egyやim{raやvalóやfelhív{ssalやegy(tt: ╊やSu(m) q(uo)d eris PRO me p(re)cor ora. 1516.156 A 

gondolatや újbóliやmagyarorsz{giやmegjelenéseや összef(gghetや aや felvidékiや b{nyav{rosokや
németorsz{giやkapcsolatrendszerével is. (Aやmotívumやegyikやlegszemléletesebbやkorabeliや
jelentkezéseやaやTucherやpatríciusやcsal{dnakやaやn(rnbergiやSebalduskirchébenやlévő╇やｱｵｰｷ-
benやkészítettやhalottiやt{bl{j{nやtal{lható╇やaやkétoldaliやhosszúやnévsorやközöttや{br{zolt╇やféligや
lepelbeやburkolózó╇やférgekやr{gtaやhalottやfigur{jaやfölöttiやír{sszalagokon╈や╅Wasやirやseit╇やdasや
warや ichやundやwasや ichやbin╇やdaJやwertや ihrやņ Fui quod estis eritis quod sumを╆157) Kolba 

                                                           
150 TAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｳ╇やｱｲｷ╆や 〉ｱｷ╆や jegyzet《╈やaやTeremtésやkönyvének╇やJóbやkönyvénekやésやaやPrédik{torや

könyvénekや egyesや verseireや hívtaや felや aや figyelmetや 〉Ter╆や ｲ╇ｷ╉や ｳ╇ｱｹ╉や Jóbや ｳｴ╇ｱｵ╉や Préd╆や ｱｲ╇ｹや ņ Szent 

Biblia 6, 7, 501, 606. 
151 Aや later{niや felirat╈や KOLBA 1962. 116-ｱｱｷ╆╉や aや franciaorsz{giや példa╈ FAVREAU 1997. 159.; a 

kéziratról╈やKOLBAやｱｹｶｲ╆やｱｱｷ-118. 
152 R2MER╇やZala, III/7, III/9-13. 
153 12ņｱｵ╆やsz{zadiやkéziratokbanやvalóやelőfordul{sainakやegészやsor{tやgyűjtötteやössze╈やKOLBA 1962. 

120-121. 
154 ROTZLER 1958. 512-ｵｱｴ╆やhas{b 
155 Viganj Milosevics 1410ņｱｴｱｱやkör(liやsírfelirata╇やKočerin╈やGERECZEやｱｹｰｶ╆やｱｰｹｸ╆やhas{b╉やKOLBA 

1962. 118-ｱｱｹ╆╉やｵｱ╆や{bra 
156 BÉLやｱｷｴｲ╆やｶｲｴ╆╉やRUPPやｱｸｷｰ╆やｱｸｴ╆╉やNÉMETHYやｱｸｹｴ╆ 931.; RICHTER 1900. 7.; LUX 1915. 9. 
157 WEILANDT 2007. 246.; Abb. 202 
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Juditやkétやújkoriやerdélyiやpéld{tやisやtal{lt╇やApafiやGyörgy tumb{j{nやésやAnnaやMayや〉くｱｷｱｰ《や
sírkövénやBarcaújfaluや〉Satu Noua, Rom{nia《やevangélikusやtemplom{ban╆158 

Az ｱｲｰｰや kör(liや magyarorsz{giや versesや feliratokn{lや isや kor{bbiや lehetや egyや
veszprémiや kőlap (246╆や kép), amelyや betűtípusaや alapj{nや aや ｱｲ╆や sz{zadやm{sodikや felénél 
biztosanや nemや későbbi╇や ésや amelyenや mindenや névmegjelölésや nélk(lや csup{nやNOSTER 

P(RE)POSI(TUS) olvasható159 ņ az elhunyt t{rsaiやmégやúgyやgondolhatt{k╇やhogyやsaj{tや
emlékezet(kや 〉vagyや egyや azótaや nyomtalanul elenyészettや halottasや jegyzék《や elegendőや
lesz emlékénekや fenntart{s{ra╆ Tereskénやegy BARTHOLOMEVS SACERDOS feliratúや
kőlap (247╆や kép) azや unci{lisや betűkや szinteや teljesや hi{nya╇や azや indadíszや ésや aや szalagfonatや
alapj{nやaやｱｲ╆やsz{zadやközepéről╇やm{sodikやfelébőlやsz{rmazhat╇やésやveleやközelやegyidősnekや
tűnikや Mikusや isp{n SEPVLCRVM MICVS CO(MI)T(I)S feliratúや sírlapja ugyanott.160 

Nemや szerepelや évsz{mやRachelや ésや fiaやHenrikやHIC IACET RACHEL CVM FILIO SVO 

ENRICO feliratú╇や egriや sírkövénや (248-ｲｴｹ╆や kép) sem (aや sír╇や amelyetや aや kőlapや fedett, a 

rom{nや koriや székesegyh{zや tat{rj{r{sや ut{ni╇や IV╆や Béla-koriや megújít{s{nakや falazat{hozや
igazodott╇やígyやaやkőやis aやｱｳ╆やsz{zadやharmadikやnegyedébőlやsz{rmazhat╇やb{rやbetűtípusa 
jóvalや régiesebbや jellegű).161 ｱｳ╆や sz{zadi╇ valószínűlegやm{rやaやBuda-margitszigeti Szent 

Mih{ly-templomや premontreiや korszak{ból╇や vagyisや aや sz{zadや m{sodik-harmadik 

harmad{bólやsz{rmazikやaやmindenやbizonnyalやpapや〉prépost′《やB{lintやkeresztetや{br{zoló╇や
HI(C) IACET VALENTIN(V)S feliratúや sírköve (250╆や kép).162 [brah{mや ferencesや
szerzetesやｱｳ╆やsz{zadやvégénél, az ｱｳｰｰやkör(liやéveknél valószínűlegやnemやkésőbbi╇やvörösや
m{rv{nybólやfaragott╇やaやfejやfelőliやoldalonやp{rhuzamosやsorokkalやfeliratozott╇やaやfentebbや
említettや salzburgiや sírlapokkalや szorosや kapcsolatotや el{ruló╇や alighanemや azや osztr{kや
ter(letekrőlやisやsz{rmazó╇やpozsonyi 〉Bratislava╇やSzlov{kia) sírkövénや(251-252╆やkép) sem 

szerepelや mégや évsz{m: HIC IACET FR(ATER) ABRAAM LECTOR ORDINIS 

MINORVM.163 Aやbetűtípusやésやkeresztjénekやgótikusやform{tやmutatóやtalpa alapj{nやｱｳｰｰや
kör(lやkész(lhetettやazやaやközelebbről ismeretlenやlelőhelyű╇やugyancsak pozsonyiやsírlap╇や
amelynek HIC IACET PETRVS IN DIE KATERINE SEPVLTVS felirataやnemやisやaやhal{lや
napj{t╇や hanemや aや temetésや d{tum{tや tartalmazza (253╆や kép).164 Aや kir{lyiや erdőbirtokbólや
kihasított╇やZólyomやmegyeiやCserényや〉Čerin╇やSzlov{kia《やvidékétやｱｳｰｰ-banやadom{nyoztaや
III╆や Endreや K(rtösi vagyや Oszl{riや Mad{ch-Zubrathaや isp{nや fi{nak╇や K(rtösiや P{lや
comesnek╇や akiや aや ｱｴ╆や sz{zadや elejénや építtetteや Cserényや templom{t╆や A templomban 

előker(ltや kétや középkoriや sírkőや köz(lや azや egyik╇や ahogyや aztや ZolnayやL{szlóや feltételezte╇や
ak{rや azや övéや isや lehetettや 〉egyやkeretezett╇ deや feliratや nélk(li╇や csup{nやorrtagosや keresztreや
f(ggesztettや(resやpajzsotやmutatóやdarab aやｱｴ╆やsz{zadやm{sodikやnegyedéből ņ 28╆やkép╉やP{lや

                                                           
158 KOLBA 1962. 119, 120. 
159 [D[Mやｱｹｱｲ╆やI╆やｱｲｵ-ｱｲｶ╇やｱｲｹ╆╉やT2THやｱｹｶｴ╆やｱｸｱ╆や〉ｴ╆やjegyzet《╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｷｳ╇やｷｸ╆╉やV[RADYや

ｲｰｰｰb╆やｷ╇やｳｰ╇やｶｵ╆や〉ｳｰ╆やsz╆《╉やｱｲのｱ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｲb╆やｵｲ╆ 
160 KOZ[Kやｱｹｷｵb. 141.; HÉJJやｱｹｷｶ╆やｲｵｶ╆ 
161 CSEMEGI 1934. 26-ｲｷ╆╉やLÉN[RTやｱｹｸｲ╆やｹｳ╉やLÉN[RTやｱｹｸｷ╆やｴｴｵ╆╉やｱｲ╆やképや 
162 LUX 1942b. 305.; RADOCSAY 1971. 463, 466. (1. sz.) 
163 Közöletlen╉やismeretétやJurajやŠedivy-nekやköszönhetem╆ 
164 L8VEIņVARGAや ｱｹｸｷ╆や ｳｳｷ╆╉や ｱｷｴ╆や kép╉や FIALAや ｱｹｹｹ╆や ｶｶ-67. (ｵｴ╆や kat╆や sz╆《╉や LUXOV[やｲｰｰｳ╆や ｳｲｵ╇や

664. (2.2.2. kat. sz.); ŠEDIVÝ 2007. 81.; Abb. 31 
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1326-banや mégや életbenや volt《╇や mígや aや m{sik╇や HIC IACET C[O]MES STEPH[A]NUS 

feliratúやsírkövetや〉254╆やkép《やMad{chやfiaやP{l testvére╇ aやforr{sokbanやｱｲｹｳやésやｱｳｱｳやközöttや
előfordulóやIstv{nやemlékéreやaやsz{zadやelsőやnegyedébenや{llíthatt{k ņ a felirat, illetve a 

d{tumやhi{nyaや eleinteや nyilv{nや nemや jelenthetettや problém{tや azや alapítóや ésや csal{dtagjaiや
emlékéreや celebr{ltやmisékや időzítése szempontj{ból.165 Nemやszerepelや évsz{mやBerényiや
Lőrincや ｱｳ╆や sz{zadや végi╇や ｱｴ╆ sz{zadや eleji karancsberényi166 (288-ｲｹｰ╆や kép), valamint 

Demeterや isp{nや ｱｴ╆や sz{zadや elsőや feléreや keltezhető╇や neszmélyiや sírkövének167 (ｲｸｷ╆や kép) 

hasonlóやrendszerűやfelirat{banやsem╆ 
AやK{rp{t-medenceやközelebbiやkörnyezetébenやDalm{ciaやter(letérőlやemlíthetőkやaや

legkor{bbi╇やm{rやaやhal{loz{siやévsz{motやisやfelt(ntető sírfeliratok╆やIlonaやhorv{tやkir{lynéや
〉くｹｷｶ《や Solinや közelébenや előker(lt╇や m{rや hivatkozottや síremlékénや kív(lや említhetőや IV╆や
Kre:imirや horv{tや uralkodóや unokahug{nak╇や Vekenegaや ap{tnőnekや 〉くｱｱｱｱ《や aや z{raiや
〉Zadar《や bencésや ap{cakolostorや k{ptalantermébenや lévőや f(lke-síremlékeや is╇や verses 

felirat{ban nemや csup{nや latinや sz{mjegyekkel╇や deや teljesや egészébenや szavakkalや kiírt 
évsz{mmal, valamintや〉Könyves《やK{lm{nやHorv{torsz{gbanやtörténtやuralkod{s{nakやésや
Gergelyや 》z{raiや p(spök『や hivatalviselésénekや addigや azや évigや tartóや hossz{val: [╊] 

VNDENO CENTV(M) P(OST) MILLE SVB AEVO | [╊] NOS HABET E(ST) ANNVS 

QVINTVS QVO REX COLOMANN(VS) | P(RAE)SUL ET EST DECIM(VS) QVO 

G(RE)G(O)R(IV)S FVIT ANNVS.168 

A középkoriやMagyarorsz{g ma biztosan ismertやlegkor{bbiやévsz{mosやsírfelirata 

K{lm{nや szlavónや hercegや 〉く1241)╇や IV╆や Bélaや öccse ezeknélや jóvalや későbbi╇や elveszett 

cs{zmaiや 〉Čazma╇や Horv{torsz{g《や sírkőtöredékénや voltや olvasható╈や HIC IAC[ET] 

CHOLOMANVS R(EX) AN(N)O D(OMIN)I MCCXLoI GL[oriosus?].169  Említéstや
érdemel M{rkや p(spökや 〉く1262) HIC REQVIESCIT EP(ISCOPU)S MARCVS BONE 

MEMORIE MILL(ESIM)O CC LXII felirattalや ell{tott╇や szegediや sírt{bl{csk{ja170 (255. 

kép), valamintや egyや budaiや sírkőや ｱｲｸｹ-es hal{loz{siや évsz{mmal171 (17-18╆や kép). 

[Ugyanebből azや időszakból╇や Budaや elsőや zsidóや temetőjébőlや sz{rmaznakや aや K{rp{t-
medencébenやfennmaradtやlegkor{bbiやközépkoriやzsidóやsírkövek╇やamelyekやköz(lやm{rやaや
legrégebbi darabokon, 1278-tólや kezdődőenや ugyancsakや szerepelや évsz{m172 (172-173. 

kép) ņ ezやazonbanやnemやjelentやújdons{got╇やaやzsidós{gやnémetやrítustやkövetőやún╆やasken{ziや

                                                           
165 Azやadom{nyról╈ ZOLNAYやｱｹｷｸ╆やｱｸｶ╆╉やaやcsal{dfa╈やuo╆やｱｹｶ╆╉やaやfeliratやnélk(liやsírkő╈やuo╆やｱｹｱ╇やｱｹｳ╆╉や

ｱｶ╆や kép╉や azや éppenや aや felirat{n{lや kettétörött╇や akkorや mégや nemや összeillesztettや m{sikや sírkőや elsőや
közlése╇や hib{sや olvasattal╈や uo╆や ｱｹｱ╆╉や ｱｷ╆や kép╉や mindkettőtや említi╇や m{rや aや helyesや olvasattal╈や
L8VEIņVARGA 1987. I. 337. 

166 MOCS[RYやｱｸｲｶ╆やI╆やｱｷｴ╆╉やｱｷｴ╆b╆やkép╉やFORSTERやｱｹｲｷ╆やｱｱｴ╇やｱｸｲ╆╉やképやaやｲｴｱ╆やoldalon╉やGENTHONや
1954. 238. 

167 R2MER╇やJegyzőkönyvek IIIや〉ｱｸｶｱ《やｶ╆╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｵ╆╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｷ-18, 21, 

ｲｴ╇やｴｲ╆や〉ｱ╆やsz╆《╉やｱｶのｱ╆やkép 
168 T2THやｲｰｰｷa╆やｴ╇やｱｸ╆や〉ｶ╆やjegyzet《╉やｶ╆やkép 
169 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｰ╆や〉ｱｰｱ╆やsz╆《 
170 TROGMAYER 1992. 145-146.; TROGMAYER 1994. 9-ｱｰ╆╉や V[RADYや ｱｹｹｹb╆や ｷｷ╇や ｸｲ╆╉やCsongr{d 

2ｰｰｰ╆やｵｳｹ╇やｵｴｰ╆╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｶ-ｱｷ╇やｳｳ╆╉やｳｳのｱ╆やkép 
171 H╆やGYÜRKYやｱｹｸｴa╆やｲｴｷ╇やｲｴｸ╆╉やｱ╇やｵ╆やkép 
172 KAUFMAN 1895a; KAUFMANN 1995b; SCHEIBER 1983. 110-113.; ZOLNAY 1987. 7-8. 
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{g{nakや sírt{bl{inや ugyanisやm{rや azや elsőや fennmaradt, 11. sz{zadiや emlékekenや isや azや évや
megjelölésével faragt{kやkiやaやfeliratokat╆173] Mégやaやｱｲ╆やsz{zadやelejénやkész(lhetettやésやazや
elsőや kolostortemplomhozや tartozhatottや egyや aや Csoltmonostorや h{romhajósや
templom{nakや fal{baや m{rや m{sodlagosan╇や kv{derkőkéntや befalazott╇や töredékesや kisや
kőt{bla╇や szélesや szalagkeretenや bel(lや négysorosや feliratや sorkezdeteivel╆や Aや hi{nyosや
szövegや elejeや tal{nや ｱｱｰｰ-asや évsz{mkéntや oldhatóや fel╇や aや szövegや többiや részeや pedigや
személyneveket╇やkönyörgéstやésやesetlegやtemetésreやutalóやkifejezéstやtartalmazやņ A(NNO) 

D(OMINI) M C NEHE》MIASや ′や╊『やMARIEやQVIB》VSや╊『やQVEやMISERANTEやD》EO′や
vagyやDOMINO′や╊『やEXTVLITやINや》╊『 ņ╇やígyやink{bbやtűnikやsírfeliratnak╇やmintやdon{ciósや
emlékt{bl{nak╆174 

 

 

2.2. Aやsírfeliratokやkezdőやésやz{róやformul{i 
 

Aや K{rp{t-medenceや kissz{múや korai, feliratos síremlékeitや jellemző╇や ak{rや aや
hossztengellyel╇や ak{rや aや felsőや rövidや oldallalや p{rhuzamosや sorokや alkottaや szövegek a 

keresztesやvagyやcímeres╇やmajdや figur{lis sírkő{braやelterjedésévelや{tadt{k aやhely(ket a 

köriratnak╆や Aや sírfeliratokや jelentősや részénekや elejénや ņ aや lapや középpontjaや felőlや
〉╅bel(lrőlを《や olvashatóや köriratúや sírkövekや többnyireや balや 〉heraldikailagや jobb《や felsőや 〉fejや
felőli《や sark{n{l175 ņ ún╆や invok{ciósや keresztや tal{lható╇や t{mpontotや szolg{ltatvaや azや
olvasónak╇やholやkezdjeやazやolvas{st╆やHaszn{latukやazやｵ╆やsz{zadigやvezethetőやvissza╈やmígやaや
ｴ╆や sz{zadbanや mégや Krisztus-monogram vagy staurogram176 ker(ltや azや ókeresztényや
sírfeliratokやelejére177 (256-257╆やkép《╇やkésőbbやm{rやak{rやegyenlősz{rú╇やak{rやlatinやkeresztや
ņ péld{ulやkésőiやrómaiやbronzやűrmértékekやfelirat{ban178 is╆やAやmagyarorsz{giやemlékekや
közöttや m{rや egyや ismeretlenや prépostnakや aや ｱｲ╆や sz{zadや m{sodikや feléreや keltezhető╇や
veszprémiや sírkövénekや töredékénや (246╆や kép) isやmegtal{lható azや invok{ciósやkereszt.179 

Apolinarisや m{rや említett╇や székesfehérv{riや sírlapj{nや mindh{romや p{rhuzamosanや futóや
verssorやeléやker(ltやegy-egy kis kereszt (245╆やkép).180 Aやköriratokやinvok{ciósやkeresztjeiやaや
ｱｴ╆やsz{zadやésやaやｱｵ╆やsz{zadやelsőやfeleやsírköveinやmeglehetősenや{ltal{nosak╈やpl╆やAbelやfestőや
〉′《やｱｴ╆やsz{zadやközepiやbudaiやtöredékén (ｷｶ╆やkép)╇やSzécsiやAndr{sやerdélyiやp(spökや〉くｱｳｵｶ《や

                                                           
173 Részletesebben╇やnéh{nyやpéld{valやegy(ttやld╆やkésőbb╇やaや╅Temetőképやésやtemetőiやsírjelek╇やvalamint 

rokonemlékekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
174 JUH[SZやｲｰｰｰ╆やｲｹｴ╆や〉ｱｶ╆やsz╆《╉やｲｶ╆やkép 
175 Példaやaやjobbや〉heraldikailagやbal《やsarokn{lやlévőやkeresztreやésやottやkezdődőやfeliratraやBertalanやfi{nakや

〉くｱｳｶｰ《やvisegr{diや sírkövénや〉1387-ｱｳｸｸ╆やkép): L8VEI ｱｹｹｱb╆やｷ╆や 〉ｷ╆やsz╆《╉やｷ╆やkép╉やAやfejやfelőliやrövidや
oldalや közepénや {llóや kereszttelや kezdődikや Solymosiや Domokosや 〉くｱｴｱｱ《や gyöngyössolymosiや
sírkőtöredékénekや〉ｳｱｸ╆やkép) felirata: L8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やII╆やｱｲｲｶ╆やkép 

176 Legújabban╇やaやkor{bbiやszakirodalommal╈ HURTADO 2006. 
177 Péld{kやSavariaのSzombathelyやemlékanyag{ból╈ PAULOVICSやｱｹｴｴ╆やｳｳ╆╉やｱｲ╆やkép╉やRIU 1. 1972. 77. 

sz., Abb. XXXII; 83. sz.; Abb. XXXIII 
178 T2THやｲｰｰｳņ2004. 146.; Abb. 5 
179 [D[Mやｱｹｱｲ╆やI╆やｱｲｵ-ｱｲｶ╇やｱｲｹ╆╉やT2THやｱｹｶｴ╆やｱｸｱ╆や〉ｴ╆やjegyzet《╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｷｳ╇やｷｸ╆╉やV[RADYや

2000b. ｷ╇やｳｰ╇やｶｵ╆や〉ｳｰ╆やsz╆《╉やｱｲのｱ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｲb╆やｵｲ╆ 
180 KOLBA 1962. 111-ｱｱｶ╇やｱｲｱ╆╉やｴｸ╆や{bra╇やXVIIIのｱ-ｲ╆やkép 
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gyulafehérv{riや〉AlbaやIulia╇やRom{nia) (ｱｸｶ╆やkép), Salamonv{riやBereckやkanonokや〉くｱｳｶｴ《や
győri (258╆やkép)╇やJ{nosやfestőや〉くｱｳｷｰ《やbudaiやsírkövén (259╆やkép《╇やJacobusやPolonusや〉くｱｳｷｸ《や
ésやJakabやanyjaやKatalinや〉くｱｳｷｵ) kassaiや〉Ko<ice╇やSzlov{kia《やsírlapjainや〉5-ｷ╆やkép), Györgyや
〉╅Grociusを《 p(spökやｱｴｰｰやut{niやpécsiやemlékén (260, 1417. kép).181 AやkésőiやZsigmond-

korや emlékeivelや kezdődően╇や aや gótikusや minuszkul{sや betűtípusúや feliratokatや kezdőや
nagybetűkやkésőやgótikusやdivatj{valやésやaやrenesz{nszやkapit{lisやmegjelenésévelやazonbanや
aや keresztekや haszn{lataや gyorsanやmegszűnt╆や Hasonlóや tapasztalhatóや aやmagyarorsz{giや
pecséteken╈や aや feliratや kezdetétや jelző╇や rendszerintや kiszélesedőや sz{rvégződésűや görögや
keresztekや aや ｱｳ╆や sz{zadtólや meglehetősenや gyakoriak (261-262╆や kép)╇や aや ｱｵ╆や sz{zadや
közepéreや azonbanや sz{mukや erősenや lecsökken╇や ésや aや végéreや haszn{latuk szinte 

megszűnik╆182 (Aやp{rhuzamやakkorやisやnyilv{nvalóanやfenn{ll╇やhaやaやpecsétekやesetébenやaや
v{ltoz{sやegyikやmagyar{zat{ulやaやkicsinyやgyűrűspecsétekやegyreや{ltal{nosabb{やv{l{sa╇やaや
pecsétméretekや jelentősや csökkenéseや adódikや ņ aや sírköveknélや ezzelや azや okkalや nyilv{nや
nemやlehetやsz{molni╆《 

Azや invok{ciósや keresztekや időnkéntや nemや annyiraや szokv{nyosや form{tや isや
ölthettek╇や ígyや Kompoltiや Zsuzsannaや sírlapj{nや aや Magyarや Nemzetiや Múzeumbanや
h{rmashalmonや{llやaやvésettやvonalrajzúやkeresztやaやszövegやelejénや〉263╆やkép),183 apja, n{naiや
KompoltiやL{szlóやpoh{rnokmesterや〉くｱｴｲｸ《やkisn{naiやsírkövén184 (264-266╆やkép) pedig a 

keresztや erősenや kiszélesedő╇や hull{mosや vonalbanや végződőや sz{rainakや csúcsaiや egy-egy 

kisやkörlappalやbőv(ltek╆やEgyやNagymarosonや tal{lt╇や aや ｱｴ╆や sz{zadやharmadikやnegyedéreや
keltezhető töredékenや (267-26ｸ╆や kép) kisや ívnégyszögや csúcsaibólや indulnakや aや
keresztsz{rak╇や amelyeketや kétoldalrólや két-kétや kisや fúrtや lyukkalや díszítettek╇や aや feliratや
betűinekや sz{raihozや hasonlóanや ņ ehhezや hasonlóや aや szóelv{lasztóや jelや is╇や csakや azや
ívnégyszögや csúcsainや h{romや pontbólや {llóや kisや levélmotívummal╆185 Bebekや György 

kir{lynéiや t{rnokmesterや 〉くｱｳｹｰ《や gombaszögiや eredetű╇や maや Tornagörgőnや 〉Hrhov╇や

                                                           
181 VARGAņL8VEIやｱｹｹｰņ92. Figs 9-11, 13, 18, 26, 34. 
182 Aやfőpapiやpecsétekやnagyやrészénやaやｱｴ╆やsz{zadやelejéigやmegtal{lhatóやaやkereszt╈やFőpapiやpecsétek 1984. 

37-42. ņ az 1-ｲｶ╆や tételekや köz(lや ｲｳ-n{lや jelölikや aや köriratや olvasat{ban╉や Aや ｱｳ╆や ésや ｱｴ╆や sz{zadbanや
kész(ltやk{ptalaniやésやkonventiやpecsétekやjelentősやrészénやvanやinvok{ciósやkereszt╈やTAK[CSやｱｹｹｲ╉や
Egy 1323-bólや ésや egyや ｱｳｲｸ-bólや valóや sokpecsétesや oklevélや pecsétlenyomatainak mintegyや felénや
megtal{lhatóや aや kezdőや kereszt╈や ENGELņL8VEIや ｱｹｹｸ╉やAやmagyarや kir{lyiや ésや azや osztr{kやhercegiや
csal{dや ｱｳｸｰ╆や éviや h{zass{giや szerződésénekや kétや sokpecsétesや oklevelénや 》Bécs╈や Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Familienurkunden 238/1-2 (= DF 258367-ｸ《『やaやfőpapi pecsétekenやnem╇やdeやaやvil{giや
előkelőkや pecsétjeinekや közelや h{romnegyedénや ottや vanや aや kereszt╉や Azや orsz{gや nagyjainakや ésや
előkelőinekや ｱｴｰｲ╆や éviや oklevelénや f(ggőや ｱｱｲやpecsétや többやmintや ｳｰゾ-{nやmégやkeresztや {llや aや feliratや
elején╈や L8VEIや ｲｰｰｹ╆や ｱｴｴｰ-benや kétや sokpecsétesや 〉Varsó╇や AGADや dok╆や perg╆や nr╆や ｵｵｷｵや ésや ｵｵｸｱ╆) 
oklevélや pecsétjeinekや m{rや csakや ｵ-6%-a╇や aや pozsonyiや békétや megpecsételő╇や ｱｴｹｲ╆や éviや
oklevélegy(ttesや 〉Bécs╇やHHStAやAURや ｱｴｹｲ╆III╆ｷ╇や ｱｶ╇や ｱｷ╇や IV╆ｲｷ╇や ｲｹ╇やV╆ｱ╇や ｶ╆や stb╆《やm{sfélや sz{znyitや
meghaladóや sz{múや pecsétjénekや m{rや csakや ｲゾ-a hordozや keresztetや aや feliratや elejénや 〉eltekintveや
néh{nyやv{rosやsokkalやkor{bbanやkész(ltやpecsétnyomój{nakやlenyomat{tól《╆ 

183 VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｲｸ╆╉やｴ╆やt{bla╉やENGELņL8VEIņVARGA 1983. 42-ｴｳ╆╉やｱｷ╆やkép 
184 CS[NYIņLUX 1941. 81, 83.; 7-ｸ╆やkép; ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 41-ｴｲ╆╉やｱｵ╆やkép 
185 VARGAņL8VEIやｱｹｹｰņ92. Fig. 16.; L8VEIやｱｹｹｱb╆やｳ╇やｷ-ｸ╆や〉ｸ╆やsz╆《╉やｸ╆やkép 
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Szlov{kia《やőrzöttやsírkövén186 (ｲｶｹ╆やkép), BebekやL{szlóやkir{lynőiやt{rnokmesterや〉くｱｴｰｳのｴ╇や
aや sírkőや szerintや ｱｴｰｱ《やpelsőci187 〉Plesivec╇や Szlov{kia《 (270-272╆や kép), valamintやPerényiや
J{nosや t{rnokmesterや 〉くｱｴｵｸ《や terebesiや 〉Trebi:ov╇や Szlov{kia《や sírlapj{n188 (273-276╆や kép) 

egyar{ntや enyhénやkiszélesedőや sz{rvégződésűやAndr{s-keresztや {llや elől. Perényiや Istv{nや
asztalnokmesterや 〉くｱｴｳｷ《や rudab{nyaiや sírkövén189 (277-278╆や kép) kis rombuszokban 

végződnekや aや keresztや sz{rai╆や Frangep{nや J{nosや horv{tや b{nや 〉くｱｴｳｶ《や töredékesや budaiや
sírlapj{nや (119-ｱｲｰ╆や kép) viszontやaや szövegやvégéreやker(ltやazやezzelやazやelhelyezésselや isやaや
feliratや elejénekや ésや végénekや elv{laszt{s{tや szolg{ló╇や orrtagokkalや rombuszvégűreや
form{ltやAndr{s-kereszt.190 

Stiboriciや 〉I╆《やStiborや 〉くｱｴｱｴ《や székesfehérv{riや tumbafedlapj{nakや töredékénや (279-

281╆やkép) aやszövegやközbenやisやszam{rh{tívesやtalpbólやnövőやkisやkereszttelやjelöltékやmegやaや
feliratや törésétや aや sarokn{l╆191 KanizsaiやMiklósや t{rnokmesternekや 〉くｱｴｰｴ《や azやörményesi 

p{losやkolostorbólや〉Zalacs{nyやközelében《やsz{rmazóやsírkövénやmaやcsakやaやköriratやelejénや
{llóやkeresztやl{tható (282-285╆やkép)╇やRómerやFlórisやazonbanやmégやaやkétやl{bやfelőliやsarokbanや
is megfigyelt egy-egy keresztet (ｲｸｶ╆やkép).192 

Aやkor{bbanやm{rやemlítettekやköz(lやM{rtonやkőfaragóやkalocsaiや sírfelirataやmégやaや
névvelや kezdődik╇や ésやut{naやkövetkezikや aや IACET HIC ņ ╅fekszikや ittをやņ formula (242. 

kép). Az egri (248-249╆や kép), pozsonyi (253╆や kép)╇や cs{zmaiや szövegnekや m{rや elejénや
szerepel a HIC IACET ņ ╅ittや fekszikをやņ, illetve a szegediや sírkövönや (ｲｵｵ╆や kép) a HIC 

REQVIESCIT ņ ╅ittや nyugszikを╆や Aや magyarorsz{giや sírkőfeliratokや elejénや ezや aや
megfogalmaz{sやmeglehetősenや gyakori azや egészや későbbi középkorban╇や aや ｱｶ╆や sz{zadや
elsőやfeléigやtartóやidőszakban╆やLényegesenやritk{bbanやlehetやtal{lkozniやaやHic sepultus ésやaや
Hic est sepultura ņ ╅ittやvanやeltemetveをやésや╅ittやaやsírjaをやņ, valamint a Hic situs est ņ ╅ittや
van elhelyezveを╇や╅ittやvanやeltemetveを ņ kifejezésekkel.  

Aや sírfeliratokや ilyesfajta kezdete╇や illetveや szóhaszn{lata aや római emlékekigや
vezethetőや vissza╆ A pannoniaiや ókeresztényや sírfeliratokや egyikや csoportj{tや isや ilyenや
emlékekや alkotj{k╇や aや formulaや ut{nや szerepeltetveや azや elhunytや nevét╇や életkor{t╇や esetlegや
m{sや adatokatや is╆193 Aや szóhaszn{latや azonbanや nemや voltや egységesや aや birodalomや
k(lönbözőやrészein╆やMígやaやhic iacet, hic qviescit, hic reqviescit péld{ulやTrierやkörnyékénや
elsősorbanや m{rや aや koraや keresztényや feliratokや saj{tjaや volt╇194 addigや Pannoni{banや ésや
                                                           
186 CSERGHE8-CSOMA 1890a. 22-ｲｴ╆や ｲｴ╇や képpel╉や ENGELņL8VEIņVARGA 1981b. 255-256.; 1. 

kép╉やENGELņL8VEIņVARGA 1984. 36, 38, 39, 43-ｴｴ╆╉やｶ╆やkép 
187 CSOMA 1888b. 161-ｱｶｴ╆╉やCSERGHE8ņCSOMA 1890a. 15-23.; ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 

22, 26-ｲｸ╆╉やｳ╆やkép 
188 CSOMAņCSERGHE8や ｱｸｸｸ╆や ｲｹｶ-ｳｰｰ╆╉や CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 36-46.; 

ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 37-ｳｸ╆╉やｱｱ╆やkép╉やSigismundus ｲｰｰｶ╆やｳｴｸ╆や〉ｴ╆ｵｲやkat╆やsz╆╇やL8VEIやP╆《 
189 CSOMAņCSERGHE8や ｱｸｸｸ╆や ｲｹｵ-298.; CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 36-39.; 

ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 36-37.; 10. kép╉や ╉や Sigismundus 2006. 348-349. (4.53 kat. sz., 

L8VEIやP╆《 
190 R2MERやｱｸｷｱa. 209-ｲｱｰ╆╉やｱ╆や{bra╉やENGELņL8VEIņVARGA 1983. 46-ｴｷ╆╉やｲｱ╆やkép 
191 ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 41-ｴｲ╆╉やｷ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｴ╆やkép 
192 R2MERやｱｸｶｳa╆やｳｴｶ╆╉やL8VEIやｲｰｰｰd╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｸ-ｷｹ╆╇やképekkel 
193 HORV[THやｱｹｹｷ╆やｱｱｰ╆ 
194 SCHWINDEN 2007. 270. 
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környékén195 pog{nyやsírkövekenやisやmegtal{lhatók: D(IS) M(ANIBUS) HIC IACET IN 

TVMVLO AVR(ELIA) SABINA PIENTISSIMA CONIVX ╊ olvasható egy 

Szabadbatty{nbanや tal{ltや faragv{nyon,196 D(IS) M(ANIBUS) HIC IACET ECCE(S) 

VIDES PVPA [╊] CASSIA SVM VOCITA IACET SVB SAXO RECLVSA ╊ egy 

aquincumiやszarkof{gonやaやnégyévesやCassi{tやbúcsúztatóやsírversben197 ésやHIC POSITVS 

EST FLORENTINVS ╊ egy Szombathely-savariai darabon198 [azやutóbbihozやhasonlóや
D(IS) M(ANIBUS) HIC POSITUS EST ╊ megfogalmaz{s tal{lhatóや Titusや Aureliusや
Aurelianusやsírsztéléjénやaやdalm{ciaiやSalon{ban199]. A Cassia-sírvershezやhasonló╇やrómaiや
metrikusや sírfeliratokや feldolgoz{saや alapj{nや aや hic iacet kifejezés ötvenszer╇や vagyisや
meglehetősenやgyakranやfordulやelő,200 mintやaやkőfaragóműhelyekbenや╅rakt{ronやlévőを╇やaや
sírversekや {ltal{nosや szókészletéhezや tartozóや formul{kや egyike╉201 Aelia Sabina a 3. 

sz{zadや elsőや felébőlや való╇や óbudaiや szarkof{gj{nakや (218╆や kép) versesや felirat{ban is 

CLAUSA IACET LAPIDI CONIUNX PIA CARA SABINA ╊ 〉╅lez{rvaやaやkőkoporsóbanや
fekszikや Sabina╇や aや j{mbor╇や kedvesや feleségや╊を《や olvasható╇や egyや aやGrachusokや kor{banや
sz(letettやsírversbenや╊ Heic est sepulcrum ╊ {ll╇やésやmégやMartialisやegyéniやhangvételűや
sírverseiや egyikében is hic situs est Fuscus [╊] hoc sub marmore [╊] iacet sepulchro ╊ 

tal{lható╆202 A H(IC) S(ITVS) E(ST) kifejezésや BrigetioのSzőnyや kétや síremlékéről,203 

valamintやBalatonkilitiből204 is ismert. 

AやK{rp{t-medencébenやugyanúgyやnemやlehetやbeszélniやezeknekやaやsírfeliratoknak 

aや kontinuit{s{ról╇や ahogyや aや rómaiや vil{gや semmilyenや m{sや vonatkoz{s{banや sem╆や Aや
középkoriや emlékekhezや valóや {tvezetésや módozataiや nyilv{nや azokonや azや európaiや
ter(letekenやkereshetők╇やaholやmagaやaやkereszténység╇やvalamintやaやlatinやnyelvやliturgikusや
ésやhivataliやhaszn{lataや folyamatosanや tov{bbやélt╆や Ígyやpéld{ulやTrierやkésőや rómaiやészakiや
temetőjébenやigenやsokやｴņｵ╆やsz{zadiやsírt{blaやker(ltやelőやHIC IACET ╊ ésやHIC IACIT ╊, 

a 7ņｸ╆やsz{zadbólやpedigやHIC/HIE REQVIESCIT ╊ kezdetűやfeliratokkal╇やLycontiusやpapや
395ņｴｲｳやközöttiやsírt{bl{j{nやpedig HIC QVIESCIT IN PACE ╊ olvasható╆205 Vekenega 

ap{tnőや 〉くｱｱｱｱ《やm{rや említett╇や z{raiや 〉Zadar《や síremlékénekや szövegébenや╊ IACET HIC 

VEKENEGA SEPVLTA ╊ {ll╆206 

A Hic iacet ╊ szövegkezdetやaやközépkoriやmagyarorsz{giやlatinやbetűsやsírfeliratokや
többや mint negyedétや (60 példa207; 287-292╆や kép) jellemziや 〉természetesenや azokatや
                                                           
195 Sirmiumiやfeliratokatやemlítやhic iacet vagy requiescit formul{kkal╈やKOV[CSやｲｰｰｴ╆やｱｹｲ╆ 
196 RIU 6. 2001. 1522. sz. 
197 NÉMETHņTOP[Lやｱｹｹｱ╆やｷｵ╆ 
198 RIU 1. 1972. 82. sz. 
199 IVČEVIĆやｲｰｰｶ╆やｱｴｵ╆ 
200 NÉMETHņTOP[Lやｱｹｹｱ╆やｷｵ╇やｷｷ╆や〉ｱｷ╆やjegyzet《 
201 ADAMIK 1978. 186. 
202 ADAMIK 1978. 184, 185, 187. 
203 BORHY 2006. 70. (40. sz.), 73. (42. sz.) 
204 RIU 4. 1984. 955. sz. 
205 MERTEN 1990. 
206 T2THやｲｰｰｷa╆やｴ╇やｱｸ╆や〉ｶ╆やjegyzet《╉やｶ╆やkép 
207 V{ltozatairaや néh{nyや példa╈や Demeterや isp{nや ｱｴ╆や sz{zadや elsőや feléreや keltezhető╇や neszmélyiや

sírkövénや 〉ｲｸｷ╆や kép): [HIC] IACET DEMETRIUS COMES╉や Berényiや Lőrincや ｱｳ╆や sz{zadや végi╇や ｱｴ╆や
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figyelembeやvéve╇やamelyeknekやismertやaやkezdete: ezek sz{maや220). Ha hozz{sz{moljuk 

aやhasonlóやmegfogalmaz{súやfeliratokat: Iesus. Hic iacet in tumba ╊ 〉ｱやpélda208), ╊ iacet 

hic ╊ 〉ｱやpélda209; ｲｴｲ╆やkép), Hoc sub gradu iacet ╊ 〉ｱやpélda210; 71-ｷｲ╆やkép), Iacet sub hoc 

tumulo ╊ 〉ｱや példa211;  293-294╆や kép), Sub hac mole iacet ╊ (╅eや kőや alattや fekszikを╉や 1 

példa212; 295╆やkép), Hic iacet tumulat[us] ╊ 〉ｱやpélda213; 296╆やkép), Hic iacet sepultus ╊ (2 

                                                                                                                                                                                     
sz{zadや eleji╇や karancsberényiや sírkövénや 〉288-ｲｹｰ╆や kép《や 〉MOCS[RYや ｱｸｲｶ╆や I╆や ｱｷｴ╆╉や ｱｷｴ╆b╆や kép╉ 
FORSTERやｱｹｲｷ╆やｱｱｴ╇やｱｸｲ╆╉やképやaやｲｴｱ╆やoldalon╉やGENTHONやｱｹｵｴ╆やｲｳｸ╆《╈やHIC IACET LOVRANT 

FILIVS CARI DE BERIN╉や Andreasや Scolariや v{radiや p(spökや 〉くｱｴｲｶ《や nagyv{radiや 〉Oradea╇や
Rom{nia《やsírkövénや(ｲｹｱ╆やkép) [BUNYITAY 1884. III. 110-ｱｱｲ╆╉やVI╆やt{bla╉やBALOGHやｱｹｸｲa╆やI╆やｱｱ╇ 
ｲｸ╆╉やｷｱ╆やkép╉やII╆やｲｸｳ╇やｲｸｴ╆╉やMatthias Corvinus 1982. 138. (Kat.-Nr╆やｱｰ╇やBALOGH╇やJ╆《╉やL8VEIやｱｹｸｹa╆や
170-171, 182-ｱｸｳ╆や 〉ｱｹｰ╆や sz╆《╉や ｱｱｷ╆や kép『╈や hic ia[c]et reve(ren)dvs i(n) c(hrist)o p(ate)r d(omi)n(u)s 

[a]ndreas flore(n)ti(n)us h(u)ivs eccl(es)ie waradien(sis) pontifex uenerandus deo ac gentibus hungarie 

dilectvs qvi obiit xoviii die mensis Janvari viiI ho[ra] noctis an(n)o d(omi)ni moccccxxvi hic hon(o)rifice 

sepultus╉や N{dasdiや Darabosや Györgyや szentgotth{rdiや ap{tや sírköveや Szentgotth{rdonや (ｲｹｲ╆や kép) 

》ZLINSZKYNÉやｱｹｶｶ╆やｲｶｲ╆╉やｵ╆やkép╉やZLINSZKNÉやｱｹｸｱ╆やｳｷｶ╆╉やｶ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｳ╇やｳｴ╇やｶｴ-

65. (31. sz.)]: Hic iacet d(omi)n(u)s gedrgius (sic!) darabusや abbasやmonasteryや 》sanctiやgothardi『や╊やdeや
nadasd cui(us) a(n)i(m)a req(ui)escat in pace an(n)o d(omi)ni Mcccclx; Gerebeni HermanやfiaやL{szlóや
(くｱｴｸｹ《や alighanemやelveszettや síremlékénや aやKőrösやmegyeiや Fenyőaljaや 〉Podborja╉やmaやDezanovacや
ter(lete╇やHorv{torsz{g《や egykoriや Szentや Ilona-kolostor{bólや 》KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆や ｳｳ╆や 〉ｱｰｹ╆や sz╆《『╈や
HIC IACET EGREGIVS LADIZLAVS FILIVS HERMANI DE GEREBEN. ANNO D. MCCCC 89; 

Aや hal{loz{siや d{tumや nélk(l╇や viszontや aや kolostoralapít{sや évsz{m{valや Bebekや Györgyや kir{lynéiや
t{rnokmesterや 〉くｱｳｹｰ《や gombaszögiや eredetű╇や maや Tornagörgőnや 〉Hrhov╇や Szlov{kia《や őrzöttや
sírlapj{nや (ｲｶｹ╆や kép) 〉CSERGHE8-CSOMA 1890a. 22-ｲｴ╆や ｲｴ╇やképpel╉やENGELņL8VEIņVARGA 

1981b. 255-ｲｵｶ╆╉や ｱ╆や kép╉や ENGELņL8VEIņVARGA 1984. 36, 38, 39, 43-ｴｴ╆╉や ｶ╆や kép《╈や hic iacet 

georgius bubeek mag(iste)r tauarnicoru(m) reginaliu(m) q(ui) fecit (con)struere ecclesia(m) b(ea)te 

v(ir)ginis fratrib(us) herem(i)tis ordinis s(an)c(t)i p(au)li p(rim)i heremite i(n) an(n)o d(omi)ni 

mccclxxi 
208 Csan{diやPéterやesztergomiやkanonokややsírkövénや〉くｱｴｸｰ《や》HORV[THņKELEMENņTORMA 1979. 

104-ｱｰｵ╇やｱｰｷ╆や〉ｱｰｴ╆やjegyzet《╇やｱｱｵ╆や〉ｱｷ╆やkép《╇やｱｲｳ╆『╈やihvsやhicやiacetやinやtv〉m《baやpetriやdや╊》ecclesi『eやb〉ea《teや
virgi(ni)s ad latyやeccl〉es《ieや s〉anc《tiや inやgser╊や》cuius『や やa〉n《i〉m《aやreqi〉e《scatや i〉n《やx〉hrist《oやobytやxviやdieや
me(n)sis avgvsti anno dom(in)i 1480 

209 M{rtonやkőfaragóやfentebbやemlített╇やkalocsaiやfelirat{banや(ｲｴｲ╆やkép). 
210 AやszlavóniaiやSamoborや 〉Horv{torsz{g《やSzentやMih{ly-k{poln{j{banやLeonardusや 〉くｱｵｳｶ《やsírköveや

(71-ｷｲ╆やkép《╉や felirataやkor{bbi╇やmégやteljesebbやolvasat{nakや》KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｲｲｵ╆や〉ｷｴｶ╆やsz╆《] a 

maや l{thatóや részletekや alapj{nや javítottや v{ltozata╈や HOC SVB GRA(DV) IACET (GENEROS)VS 

〉LEO《NARDVSや ╊GEN╊や DEや SAMOBORや QVIや DIESや ╊や VITEや SVE CLAVSIT. ANNO D. 15 

XXXVI 
211 Szentlélekiや[kosやfiaやMiklósや〉くｱｵｱｶ《やcsatkaiやsírkövénや〉293-ｲｹｴ╆やkép) [GEREVICH 1959. 313, 315, 

ｳｱｷ╆╉や ｵ╇や ｱｴ╆や kép╉やMatthias Corvinus 1982. 677, 686-687 (Kat.-Nr╆や ｸｴｰc╇や BALOGH╇や J╆《╇や képpel╉や
MIK2や ｱｹｸｶ╆や ｱｰｷ╆や 〉ｵｰ╆や jegyzet《╉や ｷｲ╆や kép『: IACET SVB HOC TVMVLO EGREGI(US) VIR 
NICOLAVS AKACIVS DE ZENTHLELEK QVI OBYT XIIII DIE APRILIS AN(N)O D(OMI)NI M 
CCCCC XVI 

212 H{miや[kosやnikomédiaiやp(spök╇やegriやsegédp(spökや〉くｱｵｲｲ《やelpusztultやegriやsírkövénや〉ｲｹｵ╆やkép) 

》NOV[KYやｱｸｱｹ╆やｲｴｱ╇やｲｴｲ╆╉やGOROVEやｱｸｲｸ╆やｵ-6╆╉やDÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｲ╇やｶ╇やｱｱ╇やｱｳ╆や〉ｵｷ╆や jegyzet《╇やｱｹ╆や
(260. jegyzet)]: SVB HAC MOLE IACET R(EVEREN)DVS D(OMI)N(V)S ACHACIVS DE HAM 

EP(ISCOPV)S NICOMEDIEN(SIS) AC SVFFRAGAN(EVS) AGRIEN(SIS) &C. PATRONUS 

HVIVS SACELLI QVI OBYT QVARTO DIE MARCI ANNO 1522 
213 TöredékesやfeliratやBesztercénや〉Bistriţa╇やRom{nia《やazやevangélikusやtemplomやpadlój{banや〉ｲｹｶ╆やkép). 
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példa214), Hie ligt/leid begraben/pegraben ╊ 〉ｵやpélda215; ｷｸ╇やｸｰ╆やkép), Hic est sepultus ╊ (7 

példa216; 69, 297╆やkép), Hic est sepulta ╊や〉ｱやpélda217; 7╆やkép), Hic/Hec est sepultura ╊ (10 

példa218; 298-304╆やkép), Hecやsepulturaやestや╊ 〉ｱやpélda219; 305╆やkép), Hic sepultus/sepulta est 

╊ 〉ｳや példa220; 306╆や kép), Hic est sepulchrum ╊ (2 példa221; 307-308╆や kép), Hoc est 

                                                           
214 DecseiやJ{nosやfiaや〉くｱｴｶｲ《やalighanemやelveszettやsírkövénやaやKőrösやmegyeiやFenyőaljaや〉Podborja╉やmaや

Dezanovacや ter(lete╇やHorv{torsz{g《やegykoriやSzentや Ilona-kolostor{bólや 〉MARGALITS 1900. 29.; 

GERECZE 1906. 1092.): Hic jacet sepultus egregius magister filius Joannis Codary de Decse, mortuus 

1462╉や Dombaiや P{lや tolnaiや főisp{nや 〉くｱｴｸｷや ut{n《や elpusztítottや sírfelirat{nakや azや elejétや kivéveや
igencsakや bizonytalanや hitelelűや olvasataや 〉MOLやMagyar Kamara Archivuma, Acta diversarum 

familiarumや ｶ╆s╆や ｱｲ╆や téka╇や Dombayや csal{d╆や Fasc╆C╆や no╆ｳｱや ņ Kopp{nyや Tiborや szívesや közlése《や
szerint: HicやjacetやSepultusやTerrestisやDominusやPaulusやDombaiやdeやHidvégやadやEnyingやetやMezőkomaromや
in Cottu. Toln. 

215 Péld{ul╈や Friedrich Voyt (Voit) (くｱｵｲｱのｱｵｲｲ《や töredékesや sírlapj{nや aや pozsonyiや 〉Bratislava╇や
Szlov{kia《やSzentやM{rton-templomban (ｷｸ╆やkép《や〉L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｹ╆╉やAbb╆やｴ╉やMAJOROSSYやｲｰｰｶ╆や
ｱｰｳ╆╉やMAJOROSSYやｲｰｰｸa╆やｴｷｰ╇やｴｸｳ╆╉やｲ╆や{bra《╈やHie ligt begraben der fursichtig weis herr fridrich voyt 

pu》urgermaister『や╊╉やWilhelmや vonやWulkendorfや sírkövénや 〉ｸｰ╆や kép《や ugyanottや 〉L8VEIや ｱｹｹｲ╆や ｱｸ╆╉や
L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｱ╆╉やAbbやｷ《╈やHie leid pegrab(e)n der Edel Ritter her Wilhalm Von Wulkendarff vn(d) 

ist gestarb(e)n an allersel(e)n tag im dem got gnad 
216 Péld{ul╈やGagyi PéterやfiaやL{szlóや〉くｱｳｹｲ′《やsírkövénや〉ｲｹｷ╆やkép《やaやfelsőgagyiやtemplombanや〉CSOMAや

1887a. 117-ｱｲｰ╆╉やCSERGHE8ņCSOMA 1890a. 5-ｱｱ╇や ｲｴ╆╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 462, 588.; II. 

ｱｲｱｹ╆や kép《╈やHIC EST SEPULTUS MAG(ISTE)R LADISLAUS FILIUS MAG(IST)RI PET(RI) DE 

GADGI INT(ER)FECT(US) PER TURCOS DIE COMI(NI)CO (sic!) P(OS)T FESTUM S(AN)C(T)I 

IACOBIや AP〉OSTO《LIや INや GERRAや╊や an〉n《oや d〉omi《niや mcccclxii╉や Décseiや Rohfiや Istv{nや fiaや J{nosや
(くｱｴｲｰ《やKutin{rólや〉Horv{torsz{g《やZ{gr{bbaやker(ltやsírkövénや〉ｶｹ╆やkép) [ENGELņL8VEIやｱｹｹｱ╆やｴｷ╇や
ｴｸ╆╉や IXのｱ╆や kép╉や VALENTIĆņPRISTER 2002. 63. (113. kat. sz.)]: hic est sepultus egregius vir 

Joh(an)nes filiu(us) st(e)p(ha)ni filii co(n)dam roche d(e) decche anno d(omi)ni mcccc uigentesimo in die 

╊ 
217 Katalin╇や Jakabやanyjaや〉くｱｳｷｵ《やkassaiや 〉Ko:ice╇やSzlov{kia《やsírkövénや〉7. kép): HIC ES[T SE]PULTA 

MATERや IACO》BI『や╊IやNO〉M《I〉N《EやKATHERINAやA〉NNO《やD〉OMINI《やMCCCLXXVI (RÉCSEYや
1896. 7-ｸ╆╉やVII╆やt{bla╉やWICKやｱｹｳｳ╆やｳｵ-37.) 

218 Péld{ul╈や Cs{ktornyaiや Lackfiや Istv{nや n{dorや 〉くｱｳｹｷ《や keszthelyiや sírkövénや 〉298-ｳｰｰ╆や kép) 

(ENGELņL8VEIņVARGA 1984. 36, ｴｶ╆╉やｸ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｸ-9, 32, 48-49. (11. sz.); 7, 31/1. 

kép《╈や hic est sepvltvra mangnifici viri domini steffani waywode ac palatin regni anno domini 

mccclxxxxvii; T{rnokh{ziや Istv{nや olvasóや kanonokや 〉くｱｴｳｰ《や kalocsaiや sírlapj{nや 〉301-ｳｰｲ╆や kép) 

(WINKLER 1929. 130-ｱｳｲ╆╉やｸｴ╆やkép╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｵｸｸ╆╉やII╆やｱｶｹｲ╆やkép《╈やhec est sepultura 

domini stephani de tharnokhaza canonici letoris et vicary ecc(lesi)e colocen(sis) an(no) do(mini) 

mccccxxx╉や Kalondaiや Istv{nや fiaや Györgyや 〉くｱｵｰｴ《や kalondaiや 〉Szlov{kia《や sírkövén (303-ｳｰｴ╆や kép) 

》MOCS[RYやｱｸｲｶ╆やI╆やｱｶｶ╆╉やMatthias Corvinus 1982. 101, 677, 685-686. (Kat.-Nr. 840.a, BALOGH, 

J╆《╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｹｸ╇やｱｰｰ╆╉やｵｹ╆やkép『╈やHEC EST SEPVLTVRA EGREGII GEORGII NATI CONDA(M) 

ST(E)PHANI DE KALO(N)DA Q(UI) OBIIT IN AN(N)O DOMI(NI) MILLESI(M)O 

Q(UI)NGETESI(M)O IIII; W{ryや 〉V{ri《やM{téや kanonokや 〉くｱｵｰｵ《や egriや sírkövénや 〉NAGYやｱｹｷｰņ71. 

107-ｱｰｸ╇や ｱｱｲ╆╉や ｱｰ╆や kép《╈や HEC ES[T] SEPVLTVRA VE(NE)RAB(I)LIS D(OMI)NI MATHEI DE 

WARII ARCIVM LIBERALIVM MAGISTRI CANONICI HVIVS ALME ECCLES(I)E 

AGRI[E]NS(IS) QVI OBIIT D》ECIMO『やNON》O『や╊や》M『ESISやI》N『ややA》NNO『やI》NCARNATIONIS『や
1[5]o5 

219 Istv{nやfestőやésやcsal{djaやｱｵｰｰやkör(lやkész(ltやsírlapjaや〉ｳｰｵ╆やkép《やaやbudaiやdomonkosやkolostorbólや〉H╆や
GYÜRKYや ｱｹｷｷ╆や ｳｱ╆や sz╆╉や ｲｹ╆や kép《╈や HEC SEPVLTVRA EST MAGISTRI STEPHANI PICTORIS 

CVM CONIVGE SVA D(OMI)NA BARABARA ET CVM HEREDIBVS SVIS 
220 Péld{ulやSelmeciやM{rtonやpozsonyiやkanonokや〉くｱｴｹｵ《やelpusztultやsíremlékénや〉BEITEL╇やSírfeliratok 

fol╆やｵr╇やMajorossyやJuditやszívesやközléseやszerint《╈やhic sepultus est honorabilis vir magr Martinus de 
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sepulchru(m) ╊や〉ｱやpélda222; 1395-ｱｳｹｸ╆やkép), Hic situs ╊ 〉ｱやpélda223; 309-311╆やkép), Hic 

requiescit ╊ 〉ｴや példa224; 311-313╆や kép), Hic cum suis requiescit ╊ (1 példa225), Hic 

requiescat corpos ╊ 〉ｱやpélda226; 25-ｲｶ╆やkép), Hic quiescit corpus ╊や〉ｱやpélda227; 314-315. 

kép), Hic in fossa sunt ╊ 〉ｱやpélda228; 316-317╆やkép), Hic sunt in tumba ╊ 〉ｱやpélda229), Hic 

clauditur tumba ╊ 〉ｱや példa230), Hoc tumulo conditur ╊ 〉ｱや példa231), Hic obiit ╊ (5 
                                                                                                                                                                                     

Schembnicia canonicus eccle s Salvatori als s Martini Poson a D 1495 duodecima mensis Juny; Petrus 

Santusや özvegye╇や Ilonaや ｱｵ╆や sz{zadや végi╇や ｱｶ╆や sz{zadや eleji╇や csepényiや 〉Čepin╇や Horv{torsz{g《や
sírkövénや 〉ｳｰｶ╆や kép《や 〉RADIĆ╇や Eszék 61-ｶｳ╆や kép《╈や HIC SEPVLTA EST RELICTA (CON)DA(M) 

EGREGY PETRI SANTI IN NOMINE ELENA 
221 Scharfeneckiや J{nosや 〉くｱｳｸｷ《や m{riavölgyiや 〉Marianka╇や Szlov{kia《や sírkövénや 〉307-ｳｰｸ╆や kép) 

》R2MER╇やJegyzőkönyvek XL (1877) 3.; ENGELņL8VEIņVARGA 1981a. 140-142, 143-ｱｴｴ╆や〉ｵ╆やésや
10. jegyzet)]: [Hic est se]pulcrum d(omi)ni ioha(n)nes de scharfenek anno d(omi)ni mccclxxxvii in 

vigiliaや╊╉やegyやértelmezhetetlenやnevűやszemélyやkassaiや〉Ko:ice╇やSzlov{kia《やsírkövénや〉ｱｳｶｰņ1370-

esやévek《╈やHIC E[ST] SEPVLCRVM ╊や〉RÉCSEYやｱｸｹｶ╆やｸ╆╉やIX╆やt{bla╉やMIHALIKやｱｸｹｷ╆やｱｶｳ╆╉やWICKや
1933. 94-95.) 

222 Péterやfi{nakや〉くｱｳｸｰ《やtöredékesやsírköveやaやbudaiやegykoriやdomonkosやkolostorból╇やBTMやKözépkoriや
Oszt{ly╇やltsz╆やｷｷ╆ｲ╆ｲｵ╆やésやltsz╆やｷｸ╆や〉1395-ｱｳｹｸ╆やkép《や》HORV[THやｱｹｳｲa╆やｱｵ╆や〉ｷｸ╆やsz╆《╉やRADOCSAYや
ｱｹｷｱ╆やｴｷｵ╆や〉ｴｴ╆やsz╆《╉やH╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やAbb╆やｱｶｰ╆ｱ╆『 

223 P{lóciや Mih{lyや 〉くｱｵｱｴ《や ésや Antalや ｱｵｱｹ-benや {llított╇や s{rospatakiや síremlékénや 〉309-ｳｱｱ╆や kép): 

CSOMA 1888a. 125-126.; GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╇やｲｳ-ｲｴ╆╉やｵｵ╆やkép 
224 Péld{ul╈や Felsőlendvaiや Miklósや b{nや fiaや Miklósや mesterや 〉くｱｳｴｶ《や Segesdrőlや aや MNM-baや ker(ltや

sírkövénや 〉311-ｳｱｳ╆やkép) [CZOBOR 1883d.; ÉBERやｱｹｰｲa╆やｱｴｴ╆╉やENGELņL8VEIņVARGA 1981a. 

142-ｱｴｴ╆╉や ｳ╆や kép╉や ENGELņL8VEIņVARGA 1984. 38, 43-44.; 5. kép╉や L8VEIや ｱｹｸｲņ1986; 

V[RADY 2000b. 18-19, 22, 23, 34, 60-ｶｱ╆や 〉ｲｶ╆や sz╆《╉や ｱｸ╇や ｳｵのｱ╆や kép『╈ HIC REQVIES(CIT) SEIT 

MA(G)IST(ER) NICOLAVS FILIV[S NICOLA]I CONDAM BANI OBIT T(ERTI)O DIE P(OS)T 

FESTV(M) S(ANCTE) LVCE EWA(NGELISTE) A(NNO) D(OMINI) MoCCoCXL6o  
225 Prodavizi Gergely (くｱｴｸｴ《や leír{sbólや ismert╇や aやKőrösやmegyeiやVirjeや 〉Horv{torsz{g《やmellett╇や azや

egykorや Prodavecnekや 〉└Prodaviz《やnevezettや régiや romokや fal{banや tal{ltや sírkövénや 》KUKULJEVIĆや
1891. 311. (1062. sz.)]: HIC CMV SVIS REQViescit. GREGORIVS DNS NOBILIS DE 

PRODAVEZ╆やHVIVSやV╊やPRIMIやFVATORISやANOやｱｴｸｴ 
226 Verebiや Györgyや fiaや Péter╇や erdélyiや alvajdaや 〉くｱｴｰｳ《や m{traverebélyiや sírlapj{nや 〉25-ｲｶ╆や kép) 

〉JAKUBIKや ｱｹｶｱ╆や ｱｶｷ╇や ｱｷｳ╆╉や L8VEIņVARGA 1987. I. 33ｷ╇や ｴｶｲ╇や ｵｸｸ╇や ｵｸｹ╆╉や ｵｸｶのｴ╆や {bra╉や II╆や ｱｲｲｰ╆や
kép《╈やhic requiessit corpos strennui militis mag(ist)ri pet(ri) geo(r)gy oli(m) uice uaiuode t(ransilvani) 

fu(n)dato(r)is hui(us) e(cclesie) q(ui) ob(iit) in a(nno) d(omini) moccccoiii 
227 A Zayや csal{dや egyや tagj{nakや tövisiや 〉Teiu<╇や Rom{nia《や sírkövénや 〉314-ｳｱｵ╆や kép) (VERNEI-

KRONBERGER 1939. 42-ｴｳ╆╉やｲｵ╆やt{bla╉やLUPESCU 2003. 842-843.; 12-ｱｳ╆やkép) 
228 Korb{viaiや Ann{nakや 〉くｱｵｲｵ《や aや Kőrösや megyeiや Glogovnic{rólや 〉Horv{torsz{g《や Z{gr{bbaや ker(ltや

sírkövénや 〉316-ｳｱｷ╆や kép《や 》KUKULJEVIĆや ｱｸｹｱ╆ ｳｸ╆や 〉ｱｲｵ╆や sz╆《╇や ｳｷｵ╆や 〉ｱｲｸｹ╆sz╆《╉や BRUNŠMIDや ｱｹｱｲ╆や
57-ｵｸ╆や〉ｸｹｵ╆やsz╆《╉やVALENTIĆやｱｹｶｹ╆やｹｸ-ｱｰｰ╆や〉ｵｶ╆やsz╆《╉やVALENTIĆņPRISTER 2002. 55-56. (92. sz.)]: 

HIC IN FOSSA SVNT GENEROSE ANNE COMIT[I]S(S)E CHORBAVIE OSSA A(NNO) 

D(OMINI) M 1525 (sic!) 
229 UporiやIstv{nやerdélyiやp(spökや〉くｱｴｱｹ《やelpusztult╇やgyulafehérv{riや〉AlbaやIulia╇やRom{nia《やsírkövénや

〉SZEREDAIや ｱｷｹｱ╆や ｱｲ╆╉や TEMESV[RYや ｱｹｲｲ╆や ｳｰｸ╆╉や ENTZや ｱｹｵｸ╆や ｱｳｸ╇や ｱｷｱ╆《╈や HIC. SVNT. IN. 

TVMBA╆や PRAECLARI╆や や PRAESVLIS╆や OSSA╆や STEPHANI╆や EMERICI╆や ╊や PROGENIE╆や NATI╆や
DVXITQVEや╊やNOMINIや╊やCVLMINE. ELVXIT. ANNO. M. CCCC. XIX. DIE. VIGESIMA. III. 

MENSIS. MAII. 
230 Temesvári Miklós szentistváni prépost (†1457) esztergomi sírkövén 

[HORVÁTHņKELEMENņTORMA 1979. 93, 95. (68, 69. jegyzet), 123, 124. (1. jegyzet)], amelynek 
töredékes felirata megegyezik a prépost fennmaradt végrendeletének megfelelQ szövegrészleteivel: [hic]  
claudit(ur) tu(m)ba a[nte altare sancti Stephani]  p(ro)thom(arti)ris egregi(us) d(omi)n[us Nicolaus 
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példa232; 277-278, 318╆やkép《╇やvalamintやaやcsup{n Hic est, Hec est, Hoc est ésやHic feliratúや
saroktöredékeket 〉összesenや ｱｱ példa《やņ╇や akkorや azや összesや szövegnekやm{rや többやmint 
felérőlや vanや szó╆ Aや szil{gycsehiや 〉Cehuや Silvaniei╇や Rom{nia《や reform{tusや templombanや
Csehyや Waydaや Istv{nや 〉くｱｵｰｴや ′《 kriptafedlapj{nak Hoc opus fecit fieri ╊ építésiや ésや
don{ciósや feliratokrólや jólや ismertや formul{jaや nemや mintや elhunytra╇や hanemや mint 

készíttetőreやvonatkozik r{や〉319-320╆やkép).233 

Az ilyesfajta formul{kや az újkorbanや isや tov{bbや éltek╈や HIC SITVS EST ╊ {llや
Thurzóや (II.) J{nosや〉くｱｵｰｸ《やｱｵｵｸやt{j{nやkészített╇やHIC IACET ╊ pedig ThurzóやV╆やJ{nosや
szepesiや isp{nや 〉くｱｵｵｸ《や ésや Thurzóや (III.) Kristófや kamar{s╇や szepesiや ésや s{rosiや főisp{nや
〉くｱｶｱｴ《, HAC SVB RVPE IACET ╊ 〉╅ittやeやsziklaやalattやfekszikを《 Thurzóや(III.) Szaniszlóや
n{dorや 〉くｱｶｲｵ《や egyébkéntや mégや egyar{ntや igenや középkoriasや megfogalmaz{súや
síremlékein, valamint HIC SEPVLTVS IACET ╊ Johannや Philippや Körberや egriや hadi 
élelmezésiや biztosや 〉くｱｶｹｵ《や sírkövén aや lőcseiや 〉Levoča╇や Szlov{kia《や Szentや Jakab-

templomban.234 Kolozsv{ronや 〉Cluj╇や Rom{nia《や Martinusや Schindlerや 〉くｱｵｸｳ《や sírkövénや
HIC IACET ╊, egy 1581-benやelhunytやnőやsírfelirat{banやpedigやHIC SEPULTA IACET ╊ 

tal{lható╆235 Aや s{rospatakiや pléb{niatemplombanや Sa{riや M{ty{snéや Szakm{riや Nyireőや
Katalinや 〉くｱｶｳｴ《や sírkövénやaやkétや feliratや egyikeやkezdődikやHIC IACET ╊ formul{val╆236 

SoósやGyörgyやv{radiやprépost╇やszepesiやolvasókanonokや〉くｱｶｷｵ《╇やilletveやBacsk{dyや[d{m 

〉くｱｶｸｴ《や egyar{nt elpusztult szepeshelyi (Spi:sk{や Kapitula╇や Szlov{kia《や sírköveinek 

feliratai is a Hic jacet szavakkal indultak╇やésやHIC IACET {llやMagunyaやAndr{sやszepesiや
kanonokや〉くｱｶｸｷ《やésやBaloghやMiklósやv{ciやp(spökやésやszepesiやprépostや〉くｱｶｸｹ《やsírköveinや

                                                                                                                                                                                     
artium] et decretvr(um) doctor p(re)p(osi)t[us huius sancti Stephani et]  st(ri)gonien(sis) eccl(es)iar(um) 
can[onicus et vicarius ac andantor causarum] co(n)cilii basili[ensis] … 

231 Mitrov{ciやG{sp{rやfiaやDemeterや〉くｱｳｹｹ《やsíremlékeやegykorやaやpozsegaiやDarnócや〉BrodskiやDrenovac╇や
Horv{torsz{g《や templom{banや 》KUKULJEVIĆや ｱｸｹｱ╆や ｳｵ╆や 〉ｱｱｴ╆や sz╆《╉や VUKIČEVIĆ-SAMARŽIJAや
1987. 95.]: HOC TVMVLO CONDITVR VLTIMVS SVRCVLVS DEMETRIVS FILIVS GASPARI 

DE METROVAZ. MORTVVS DIE VII. ID. APRILIS. AN. MCCCLXXXXIX 
232 Péld{ul╈や Dunajeciや Miklósや szepesiや prépostや 〉くｱｳｵｶ《や elpusztultや hunfalviや 〉Hunovce╇や Szlov{kia《や

sírkövénや 〉WAGNERや ｱｷｷｴ╆ 343.; BERZEVICZY 1903. 97.): Hic obiit Magister Nicolaus filius 

Andreae, Praepositus -  - sub Anno Domini MCCCLVI; Tam{sや ｱｴ╆や sz{zadやharmadikや negyedéreや
keltezhetőや félや sírkövénや aや budaiや domonkosや kolostorbólや 〉ｱｳｸｹ╆や kép《や 〉H╆や GYÜRKYや ｱｹｸｱ╆や ｱｴｱ╆╉や
Abb. 161.2): HIC O〉BIIT《や THOMASや ╊や 》W『ISSEGRAD; Solymosi Domokos (く1411) 

gyöngyössolymosiや sírkövénekや töredékénや 〉ｳｱｸ╆や kép《や 〉DERCSÉNYIņVOIT 1978. 231, 232.; 269. 

kép╉や L8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆や I╆や ｴｶｲ╇や ｵｸｸ╇や ｵｸｹ╆╉や II╆や ｱｲｲｶ╆や kép《╈やHicや oby〉t《やmagisterや╊や╊sや inや annoや
d(omi)ni mccccxi╉や Perényiや Istv{nや asztalnokmesterや 〉くｱｴｳｷ《や rudab{nyaiや sírlapj{nや 〉277-ｲｷｸ╆や kép) 

(ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 36-ｳｷ╆╉や ｱｰ╆や kép《╈や Hic oby(t) magnific(us) d(omi)n(u)s 

st〉ep《h〉a《nusや filiusや emericiや deや perenや se〉re《nissimiや Principisや domi〉ni《や sig》ismundi『や ╊や 》reg『isや
dapiferoru(m) magi(ster) Anno domini moccccoxxxvii 

233 BUNYITAYや ｱｸｸｷ╆や ｳｹ╆╉や BALOGHや ｱｹｴｳ╆や ｸｱ╇や ｲｰｲ╇や ｲｸｵ╇や ｳｵｶ╇や ｳｷｷ╆╉や ｵｸ╆や kép╈や HOC OP(US) FECIT 

FIERI EGREGIVS DOMINVS ST(E)PH(A)NVS WAYDA DE CHECHY ANNO INT(ER?) 

INCA(RNATIONEM?) (?) 15o4o (?) 
234 LUDIKOV[ņMIK2ņP[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｴｷ-350. (7-8. sz.), 365-368. (23. sz.), 373-377. (28. sz.), 399-

400. (47. sz.); 18-ｱｹ╇やｳｳ╇やｴｳ╇やｶｲ╆やkép 
235 ENTZ, Lapidarium 
236 GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｵｱ-52.; 150-ｱｵｱ╆やkép  
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ugyanott.237 Harcz Lajos ciszterci szerzetes, nagyteveliや pléb{nosnakや 〉くｱｷｳｴ《や aや
Veszprémやmegyeiやközségやmagt{rr{やalakítottやrégiやtemplom{bólやsz{rmazó╇やnégyzetesや
solnhofeniや 〉╅kelheimiを《や sírt{bl{j{nや aや kronosztikonos feliratot ugyancsak a hic ésや aや
iacet szavakや fogj{kや keretbe╈や HIC P. LVDoVICVs HarCz OC. LVDoVICiVs IaCet.238 

J{szap{tiban╇や aや pléb{niatemplomや körítőや fal{nakや belső╇や azや egykoriや temetőreや nézőや
oldal{banや aや ｱｸ╆や sz{zadや közepeや t{j{nや feliratozottや terméskövekや kesze-kuszaや vésetűや
szövegeiや isや HIC IACET formul{valや kezdődnekや 〉736-ｷｳｷ╆や kép). Egyh{ziや körökbenや
elvétveやmégやｱｹ╆やsz{zadiやtemetőiやsírfeliratokbanやisやelőfordulやaやlatinやnyelvűやfelirat╇やígyや
aやbalatonf(rediや régiや ar{csiや temetőbenやHic iacet Reverendus Dominus Nobilis Emericus 

DömölkyやdeやDömölk ╊やolvashatóやazやegyikやsírkövön╆239 Helyenkéntやaやközépkoriやnémetや
v{ltozatや isやhaszn{latbanやmaradt╇やpéld{ulやElisabetaやHartlininや 〉くｱｷｴｹ《やmecsekn{dasdiや
sírkeresztjénや HIER LIGT BEGRABEN ╊ {ll (321╆や kép). Aや megfogalmaz{sや magyarや
fordít{sbanやbeker(ltやazやújkori temetőkやsírköveinekやszövegeibe╇やígyやIT (sic!) FEKSZIK 

╊ olvashatóやpéld{ulやGr╆やAndr{s Borb{laやle{ny{nakや〉くｱｶｲｲ《╇やGrithiやLőrincnéやFarnasiや
Erzsébetnekや 〉くｱｶｳｳ《や ésや Baczyや Istv{nや feleségénekや ésや le{ny{nakや 〉くｱｶｳｴ《や aや kolozsv{ri 
h{zsong{rdiや temetőbőlや azや Erdélyiや Nemzetiや Múzeumや kőt{r{baや besz{llítottや
sírkövein╆240 Azや Ibr{nyiや Mih{lyや édesanyj{nakや ésや gyermekeinek 1623-ban 

S{rospatakonや{llítottやsírkövönやaやsírversやITやN‒UG》SZIK『や╊ szavakkalやkezdődik╆241 Az 

╅ittやfekszikを kifejezésやkésőbbやkimentやaやdivatból╇やhogyやteljesenや{tadjaやaやhelyétやazや╅ittや
nyugszikをや formul{nak╈や Veszprémや megyébenや péld{ulや a vanyolaiや temetőbenや
Kapcs{ndiや Mih{lyや 〉くｱｸｴｹ《╇や Ad{sztevelや reform{tusや sírkertjébenや ╅nemesや Kapotsyや
Juliannaや asszony╇や néhaiや T╆や T╆や Bern{thや Istv{nや p{zm{ndiや ref╆や hív╆や lelkiや p{sztorや
özvegyeをや 〉くｱｸｳｴ《╇や Nagytevelや rómaiや katolikusや temetőjében pedig Egyed Imre, a 

╅p{paiや Uras{gや hajdujaを 〉くｱｸｵｳ《や sírkövénや aや felirat m{r Itt nyugszik ╊ kifejezésselや
indul╇や ahogyや Bakonygyirót╇や Bakonytam{si╇や Nagydém╇や Gicや ｱｸｲｰņ1850-esや évekbőlや
sz{rmazóや temetőiや sírt{bl{inや ésやVeszprémやmegyeや ésや egészやMagyarorsz{gや sz{mtalanや
m{sや telep(lésénや isや napjainkig. Aや kifejezésや időnkéntや bőv(l╇や Gicや rómaiや katolikusや
temetőjébenや Bés{nや Istv{nや cs{sz{riや kir{lyiや tan{csos╇やVeszprémやmegyeや elsőや alisp{njaや
〉く1826) ITT NYUGSZIK HAMVAIBAN ╊╇や gelseiや ésや szolgagyőriや Biróや Farkas╇や
Veszprémやmegyeや t{blabír{jaや 〉くｱｸｴｰ《 pedig ITT NYUGSZIK ISTENBEN ╊. Azや ╅Ittや
nyugszikをや németやmegfelelőjekéntやHier ruhet ╊╇やHier Ruehet ╊╇やHier ruhen ╊╇やHier 

ruhen in Gott ╊╇やAlhier ruhen ╊╇やHier ruhen der Gebeine ╊やolvashatóやaやsoproniやSzentや
Mih{ly-templomや temetőjébőlや múzeumbaや ker(lt╇や ｱｷņｱｸ╆や sz{zadiや síremlékekや egészや

                                                           
237 LUDIKOV[ņMIK2ņP[LFFYやｲｰｰｷ╆やｳｳｱ╆や〉ｱｶ╆やsz╆《╉やｳｳｳ╆や〉ｲｰ╆やsz╆《╉やｳｳｵ╆や〉ｲｲ╆やsz╆《╉やｳｳｶ-337. (23. sz.) 
238 L8VEI╇やVeszprémや(1998-asやgyűjtés《 
239 L8VEI╇やVeszprémや(1986-osやgyűjtés《╉やNemや╅Hicやiacetをやkezdettel╇やdeやlatinやnyelvűやpéld{ulやHajasや

Istv{nやpléb{nosや〉くｱｷｹｸ《やsírköveやaやveszprémiやSzentやL{szló-templomやszentélyénekやk(lsőやfal{banや
ņ L8VEI╇やVeszprémや(1990-esやgyűjtés《 ņ╇やvalamintやKondiovitsやIstv{nや〉くｱｸｲｰ《やpléb{nosやsírköveやaや
Nógr{dやmegyeiやHerencsényやtemetőjébenや〉ｱｹｹｵ-ösやgyűjtés《╆や 

240 KOHNņZSAK2やｱｹｱｱ╆やｲｹｴ╇やｲｹｵ╆╉ ENTZ, Lapidarium 
241 GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｵｱ╆╉やｱｴｶ-ｱｴｸ╆やkép 
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sor{n (322-327. kép).242 Ehhezやhasonlóan Hierやruhetや╊, Hierやruhtや╊ vagyやközösやsírkőや
eseténやHierやruhenや╊ {llやaやnémetやnyelvűやszövegekやelejénやa Nagytevelen az 1830ņ1840-

esやévekben, Bakonyszentiv{nやrégiやrómaiやkatolikusやtemetőjében pedig az 1820ņ1850-

esや évekbenや {llítottや sírköveken ņ ahogyや azや aや németや nemzetiségiや telep(lésekenや
orsz{gszerteや{ltal{nosやvoltやaや II╆やvil{gh{borúig╇や ésやhelyenkéntやelőfordulやmégやkésőbbや
is.243 

A középkoriやmagyarorsz{giやszövegekやm{sikやigenやgyakoriやkezdeteやaやhal{loz{siや
évsz{mやmegad{sa╈やAnnoやdominiや》╊『やobiitや╊ (45 példa244; 223-224, 328-329╆やkép). Ezt a 

szövegtípustや összeszerkeszthettékや aや fentebbや említettや formul{kkalや is╇や péld{ul╈やAnno 

domini 》╊『 obiit 》╊『 hic sepultus/sepulta ╊245 (226-ｲｲｸ╆や kép), Anno domini 》╊『 hic 

sepultus est ╊246 (330╆や kép), Anno domini 》╊『やhicや iacetや╊247 (17-ｱｸ╆やkép). A latin nyelv 

magyarorsz{giやdominanci{j{tやmutatja╇やhogyやmégやnéh{nyやnémetやnyelvűやsírkövönや isや
Annoやdominiや╊ {llやelől╇やelsősorbanやazやorsz{gやnyugatiやhat{rszélén (73-75, 79, 82, 84, 86-

87, ｹｰ╆や kép).248 〉Hasonlóや péld{valや jóvalや későbbiや temetőiや sírkeresztや isや szolg{l╈や aや
                                                           
242 Octaviaや Estherや Herbersteinや 〉くｱｷｰｲ《や ésや Julianaや Polixeniaや Herbersteinや 〉くｱｶｹｷ《や grófnők╇や aや

Neuhellerや csal{dや ｱｸ╆や sz{zadや elejei╇や Jaroslausや vonや Steinbachや 〉くｱｶｹｳ《╇や Johannや Andreasや
Kastenholzやlelkészや〉くｱｷｲｴ《╇やGeorgやSchillerやmész{rosや〉くｱｷｵｳ《やésやfelesége╇やJohannやPaulやSobitschや
patikusや 〉くｱｷｰｶ《や ésや feleségeやAnnaや Elisabethや Stockingerや 〉くｱｷｲｰ《╇や Christophや Reythrや pékmesterや
feleségeやÉvaや〉くｱｶｹｲ《やsíremlékei╈やCSIPKÉS╇やKatalógusやB, 3-5, 7-8, 10, 37. sz. 

243 L8VEI╇やVeszprémや (1998-asや ésや ｱｹｹｹ-esや gyűjtések《╉やMecsekn{dasdon╈や FREYや ｱｹｸｸ╆や ｱｴ-17, 21-24. 

kép╇やvalamintやképやaやｴｴ╆やoldalon 
244 Péld{ul╈や Georgius Eulenbach (くｱｳｹｲ《や lőcseiや 〉Levoča╇や Szlov{kia《や síremlékénや 〉223-ｲｲｴ╆や kép) 

(MERKLAS 1864. IV-V╆╉やｱ╆やkép╉やHENSZLMANNやｱｸｷｸ╆やｱｲｶ╆╉やｷｰ╆やkép《: anno d(omi)ni mil(l)e(simo) 

cccxcii in octaua corporis x(hrist)i obiit georgius Vlebach fu(n)dator hui(us) capelle orate pro; 

Szentgyörgyiや ésや Baziniや Zsigmondや elsőや felesége╇や Kunigundaや 〉くｱｴｶｱ《やm{riavölgyiや 〉Marianka╇や
Szlov{kia《や sírkövénや 〉328-ｳｲｹ╆や kép) [ENGELņL8VEIņVARGA 1981a. 142, 143-ｱｴｴ╆や 〉ｷ╆や ésや ｱｰ╆や
jegyzet《╉や ｲ╆や kép『╈や [a]nno d(omi)ni Mcccclxi Ob[iit magnifi]ca d(omi)na kunigundis de L+batschaw 

Conthoralis Spe(c)tabil(is) et Magnifici d(omi)ni Sigismu(n)di [Comitis de Sancto Georgio et de Bazyn] 

╊ 
245 Péld{ul╈や Romerや G{sp{rや kanonokや 〉くｱｵｱｷ《や sírlapj{nや aや pozsonyiや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《や Szentや

M{rton-templomban (226. kép《や〉DANK2やｱｸｹｱ╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｳ-134.; Abb. 10; MAJOROSSY 

2006. 103.): Anno d(omi)ni 1515 feria quarta p(ost) fe(stum) conversionis pauli obyt venerabilis 

magister Romer cano(n)icus pos(o)n(i)en(sis) hic sepultus orare pro eo╉やMoravaiやRumcziczやErzsébetや
(くｱｵｰｰ《や görgényszentimreiや 〉Gurghiu╇や Rom{nia《や sírlapj{nや 〉227-ｲｲｸ╆や kép《や 〉Ismeretlenや szerzőや
kézirata╇や ｱｸｶｹやut{nや 》őrzésiやhelyeや ismeretlen『╇や ｵｷ-58.): ANNO DOMI(NI) M5oo FERIA SEXTA 

ANTE [F]ESTAM PENTECOSTES OBYT NOBILIS VIRGO ELIZABET DE RVMCZICZ 

MORAVA HIC SEPVLTA ORATE PRO EA 
246 Illésh{ziやM{ty{sやgyulafehérv{riやprépostや〉くｱｵｱｰ《やillésh{ziや〉Eliasdice╇やSzlov{kia《やsírkövénや〉330. 

kép) (IPOLYI 1859a. 100-ｱｰｱ╆╉やI╆ｸ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｰb╆やｸ-ｹ╆╉やｱ╆やkép╉やVARGAņL8VEIやｱｹｹｰ-92. 166. 

〉ｱｵｰ╆や jegyzet《╉や ｵｹ╆や kép《╈や Anno d(omi)ni 1510 quinto die mensis Avgvsti hic Sepvlt(u)s est 

Rever(e)nd(us) d(omi)n(us) mathias Ilyes de Ilyeshaza olim prepositus et canonicvs in Eccl(es)ia 

Catedrali S(an)cti michaelis Archangeli in Albagelvla transilvanen(si) Cvivs anima deo vivat  
247 Ismeretlenやsírköveやaやbudaiやdomonkosやkolostorbólや〉17-ｱｸ╆やkép) (H╆GYÜRKYやｱｹｸｴa╆やｲｴｷ-248.; 1, 

ｵ╆やkép): 》AN『NOやDOMINIやMCCLXXXIXやHICやIACETや╊ 
248 Péld{ul╈やMiklósやfiaやLőrincやbíróや〉くｱｳｸｰ《やnagymarosiやsírkövénや〉73-ｷｵ╆やkép《や》L8VEIやｱｹｹｱb╆やｳ╇やｱｰ╆や

〉ｱｲ╆やsz╆《╉やｱｲ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｸ╇やｵｰ-51. (14. sz.)]: an(n)o d(omi)ni mocccolxxx hie lict lavrencz 

niclos der reichter╉やMertやGaelsamや 〉Gailsam《や 〉くｱｴｸｹ《や sírkövénや 〉ｷｹ╆や kép) a pozsonyi (Bratislava, 

Szlov{kia《や Szentや M{rton-templombanや 〉L8VEIや ｱｹｹｲ╆や ｱｸ╆╉や L8VEIや ｲｰｰｶa╆や ｱｳｱ╆╉や MAJOROSSYや
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keresztnevétやisやlatinosanやíróやIohannesやSchulz Mecsekn{dasdon ANNO 1765 DEN 20 

SEPDEMbER ISD GOT SELIG ENDSHLAFEN ╊.249) Egy-egyや péld{valや olyan 

v{ltozataiや isや ismertek azや ilyesfajtaや szövegkezdetnek, mint ANNOや ｱｵｲｸや 》╊『や HICや
IACET TVM(V)LAT(VS)250 (331╆やkép), Anno 1532 Hic sepultus est ╊,251 Annoやdominiや》╊『や
hic iacet ╊252 (332-333╆や kép), 1467 am phincztag ╊253 (ｸｹ╆や kép), am ersten tag 》╊『 im 

mV15254 (91-ｹｲ╆や kép) vagyや aや szl{vや nyelvűや Letha ic 1535 ╊ Szakolc{ról255 (Skalica, 

Szlov{kia╉ ｱｰｵ╆や kép). Azや ilyenや feliratokや azや összesや ismertや szövegkezdetや mintegyや
negyedétや alkotj{k╆ Ezや aや formulaや nemや vezethetőや visszaや rómaiのókeresztényや
hagyom{nyra╇やésやb{rやazやévsz{mmalやkezdődőやsírfeliratraやkivételesen akad példa jóvalや
                                                                                                                                                                                     

2006. 104.): Anno do(min)i mo cccco lxxxviiii Ist gestarbe(n) der erber herr mert gaelsam am 

osterabent de(m) got genadig se(i)n amen╉や Ismeretlenやpapiやszemélyや 〉くｱｴｷｴ《やsírkövénekや töredékeや
(ｸｲ╆や kép《や ugyanonnan╇や jelenlegや aや v{rosiや múzeumや 〉Metskéや múzeumや vや Bratislava《や ki{llít{s{nや
[FIALAやｱｹｹｹ╆やｶｷ╆や 〉ｵｵ╆やkat╆や sz╆《やésやLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｵ╆やhib{sやolvasattalやésやévsz{mmal╉やL8VEIや
2006a. 134.]: annoやdominiやmや ccccやundや inやde〉m《やｷｴや istやgesto》rben『や╊や╊usやde〉m《やalleやmerschtigやgotや
genedig sey╉や Peterや Wildhoferや 〉くｱｴｷｸ《や kismartoniや 〉Eisenstadt╇や Ausztria《や sírlapj{nや 〉ｹｰ╆や kép) 

[JOVANOVICH 1930. 20.; CSATKAI-FREYや ｱｹｳｲ╆や ｳｲ╆╉や ZIMMERLや ｱｹｵｳ╆や ｵ╇や ｶ╇や ｱｹ╆や 〉ｲｸ╆や sz{m《╇や
képpel『╈やAnno d(omi)ni m cccclxxxviii an sand Siluester tag ist gestarben der Edel Peter Wildhofer 

vnd leit hie begraben Dem got gennadig sey; Peter Puchsbaumや k{pl{nや 〉くｱｵｲｳ《や ugyancsakや
kismartoniや sírkövénや 》JOVANOVICHや ｱｹｳｰ╆や ｲｰ╆╉や aや XI╆や t{bl{nや kép╉や CSATKAIņFREY 1932. 32.; 

ZIMMERLやｱｹｵｳ╆や ｲｱ╆や 〉ｳｱ╆や sz{m《╇やképpel]: Anno dom(ini) 1o523 iar ist gestorben der erbierdig her 

peter puechschamb der erst kaplan der stift diser kapelln der selle got genedig und parmherzig sein bel; 

Nathan Kranberger (くｱｵｱｰ《やsoproniやsírkövénや〉86-ｸｷ╆やkép) (HENSZLMANN 1880a. 43, 61.; 29. 

{bra╉やCSIPKÉS╇やKatalógusやB, 1. sz.; V[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｹ-ｳｰ╇やｳｴ╇やｳｵ╇やｳｶ╇やｶｰ╆や〉ｲｶ╆やsz╆《╉やｲｴ╇やｴｲのｱ╆やkép╉ 
L8VEIや ｲｰｰｶa╆や 131.; Abb. 6): Anno d(omi)ni 1510 Ist Gestorben der Edel Und Uest her Nathan 

kra(n)perger an sant kilians tag de(m) Got genadig sey; Peter Storkut von Seedorf (く1522) bazini 

〉Pezinok╇や Szlov{kia《や sírlapj{nや 〉ｸｴ╆や kép) (HENSZLMANN 1880a. 63, 203.; L8VEIや ｲｰｰｶa╆ 132.; 

Abb. 8): Anno D(omi)ni 1522 iar Am mitwoch Vor Helena ist gestorb(e)n Der Ed(e)l vnd Vest peter 

storkwt Von sedorff vnd leit hie begrab(en) Dem got genedig Sein Wel 
249 FREYやｱｹｸｸ╆やképやazやｵｷ╆やoldalon 
250 Stephanusや Kalmusや 〉くｱｵｲｸ《や segesv{riや 〉Sighi<oara╇や Rom{nia《や pléb{nosや sírköveや 〉ｳｳｱ╆や kép): 

MÜLLERやｱｸｵｵb╆やｴｱｲ╇やｴｱｴ-415.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 51-52, 54, 74. (249. jegyzet); 29. 

t{bla 
251 Ismeretlen (くｱｵｳｲ《やsírköveやFelb{ronや〉HornyやBar╇やSzlov{kia《╈やAnno 1532 Hic [s]epultus est Nobilis 

.urcutius 》╊『 qui ob[iit] mensisや╊ 
252 Héderv{riや Katalinや 〉くｱｴｲｶ《や visegr{diや sírlapj{nや 〉332-ｳｳｳ╆や kép) [ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 

22, 40-41.; 13-ｱｴ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｱb╆やｳ╇やｸ-ｹ╆や〉ｹ╆やsz╆《╉やｹ╆やkép『╈や》a『nnoやd〉omi《niやmccccxxviやhicやiacetや╊や
ca(t)hari(n)a soror laurenc[ii] 

253 Johann Siebenhirter egy servitor{nakや 〉くｱｴｶｷ《や kismartoniや 〉Eisenstadt╇やAusztria《や sírkövénや 〉89. 

kép《や》JOVANOVICHやｱｹｳｰ╆やｲｰ╆╉やképやaやXI╆やt{bl{n╉やCSATKAIņFREYやｱｹｳｲ╆やｳｲ╆╉やｲｸ╆やkép╉やZIMMERLや
1953. 5, 6, 19. (27. sz.)]: 1467 am phincztag [nach s]and thomas des heulige(n) czwel[ff bothen ist 

gestorben 》╊『 des edlen und stren]g(e)n riters hrn hansn sy[bn]hierters it diener gebes(en)n ist der leit 

hie begrab(en) 
254 Veitや vonや F(rstや kismartoniや v{rnagyや 〉くｱｵｱｵ《や kismartoniや 〉Eisenstadt╇やAusztria《や fémや epit{fium-

t{bl{j{nや 》JOVANOVICHや ｱｹｳｰ╆や ｲｰ╆╉や IV╆や t{bla╉やCSATKAIņFREYや ｱｹｳｲ╆や ｳｲ╆╉や ｲｹ╆や kép╉やZIMMERLや
1953. 6, 20-ｲｱ╆や 〉ｳｰ╆や sz╆《╇や képpel╉やDie Ritter 1990. 254-255. (Kat.-Nr. VI.74)]: am ersten tag des 

mercen im mV15 ist gestorben der edel und streng herr feit fon fuerst hauptman cu der eisnstat ritter 

und kaiserlicher maiestat ratt dem gott genetig sei 
255 Ismeretlen (くｱｵｳｵ《やsírköveやaやMNM-ban: Lapidarium ｱｹｹｸ╆やｱｱ╆╉やV[RADYやｱｹｹｸ╆やｱｴｸ╆や〉ｳ╆やjegyzet《╉や

L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｵ╆╉やAbb╆やｱｳ 
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kor{bbrólやisや〉ígyやegy kor{bbanやm{rやemlített╇やaやｱｰ╆やsz{zadやm{sodikやfelébőlやsz{rmazóや
sírkőtöredékや azや auxerre-i Saint-Eusèbeや ap{ts{gból256), az Annoや dominiや╊ formula a 

sírfeliratokbanやaやｱｳ╆やsz{zadtólやv{ltやgyakoribb{╇やmajdやmindennaposs{╆ 
Mégや tov{bbi feliratkezdetek isや említhetők: Sepultura ╊ (9 példa257; 101, 191, 

334-337╆やkép), Sepulchrum ╊ (5 példa258), Sepultus est ╊ 〉ｱやpélda259; 338╆やkép), Sepultus 

est in hoc tumulo ╊ 〉ｱやpélda260; 339╆やkép), Se╊や〉ｱやpélda《╇やEpithaphium ad marmorem ╊ 

〉ｱやpélda261; 340╆や kép), Continet hec fo[ssa] ╊ 〉╅ittや őrziや eやgödörを╉や ｱやpélda262; 341╆や kép), 

                                                           
256 Bernward 1993. 2. 302-303. (Kat.-Nr. V-38, STRATFORD, N.) 
257 Péld{ul╈や Berzeviciや Henrikfiや Péterや t{rnokmesterや 〉くｱｴｳｳ《や berzeviceiや 〉Brezovica╇や Szlov{kia《や

síremlékénや 〉334-ｳｳｷ╆や kép《や 〉R2MERや ｱｸｸｷ╉や CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 32-36.; 

ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 22, 45-ｴｶ╆╉やｲｰ╆やkép╉やENGELņL8VEIņVARGA 1984. 59-60.; 14. 

kép《╈や Sepultura magnifici uiri domi(ni) petri herrici de brezouiche tauarnicor(um) re[galiu]m 

m(a)g(ist)r(i) et co(m)i(ta)tus scepessie(n)sis ac suor(um)╉や Azや ígyや kezdődőや magyarorsz{giや
sírfeliratokや kétharmadaや egyetlenや v{rosból╇や Nagyszebenbőlや 〉Sibiu╇や Rom{nia《や ismert╇や pl╆╈や
NicolausやProllやsókamar{s╇やpolg{rmester 〉くｱｴｹｹ《やsírlapj{nや〉ｱｹｱ╆やkép) [ROTH 1906. 29-30.; ALBU 

2002. 26-27. (21. sz.); Abb. 11]: SEPVLTVRA NOBILIS ET EGREGI(I) VIRI Q(VON)DAM 

NICOLAI PROL COMITIS CAMERARV(M) SALIV(M) RE(G)ALIV(M) P(RIN)CI(PALI)VM 

REGNI TRANSSILVA(NO)RV(M) AC MAGISTRI CIVIVM CIVITATIS CIBIN(I)EN(SIS) 

SVORVMQVE HEREDV(M) QVI OBIIT IN FESTO BEATI NICOLAI CONFESSORIS ANNO 

M[ILL]ESIMO QVADRINGENTESIMO NONAGESIMO NONO╉や Mihneaや havasalföldiや vajdaや
(くｱｵｱｰ《やsírkövénや〉ｱｰｱ╆やkép) ugyanott [ALBU 2002. 30-33. (25. sz.); Abb. 14 ņ helyenkéntやeltérőや
olvasattal]: Sepultura Mag(n)ifici do(mi)ni Michaelis Waywode tra(n)salpi(n)i hic obiit in die beati 

gregoryやpapeやpreや╊やdoloseやinterfectiやA〉nno《やd〉omini《やｱｵｱｰ 
258 Mikusやisp{nやfentebbやemlített╇やkoraiやtereskeiやsírkövénやkív(lやpéld{ul╈やOzorai Pipo, azaz Filippo 

Scolari (くｱｴｲｶ《や elpusztultや székesfehérv{riや síremlékénや 》MELLINIや ｱｵｷｰ╆や ｶｴ╆や 〉MELLINIや ｱｹｸｷ╆や
50.)]: Sepulchrum Egregii et Magnifici Domini Philippi de Scolaribus de Florentia Comitis 

Themesuuareensis et Ozorae. Qui obiit anno Domini 1426. die XXVII. Mensis Decembris╉や V{radiや
Albertや nyitraiや főesperesや ｱｵ╆や sz{zadや végéreや keltezhető╇や esztergomiや sírkőtöredékénや 》SZÉLESSや
ｱｷｶｵ╆やD╉やM[THESや ｱｸｲｷ╆や ｶｳ╆や 〉こ╆や ｱｰｰ╆《╉や Tab╆や VIII╆や lit╆や B╆『╈や SEPVLCRV》MやVENERABILISやACや╊や
MAGISTRI] ALBERTI D[E VARADINO DECRETORVM DOCTOR] ARCHIDI(ACONI)  

》NITRIENSISやETやCANO『NICIやINやEC》CLESIEやSTRIGONIENSISやF『RAT》ER『や╊ 
259 Sz{ntóiやAmbrusや szentistv{niやprépostや 〉くｱｴｸｳ《や esztergomiや sírkövénや 〉ｳｳｸ╆や kép《や 》M[THESやｱｸｲｷ╆や

ｲｲ╆や〉こ╆やｳｶ╆《╉やTab╆やVI╆やlit╆やA╆╉やVARGAņL8VEIやｱｹｹｰņｹｲ╆やｱｵｳ╇やｱｶｴ╆や〉ｱｱｹ╆やjegyzet《╉やｴｲ╆やkép╉やV[RADYや
1999a. 23-24, 34, 36, 45-ｴｶ╆や〉ｸ╆やsz╆《╉やｲｰ╇やｳｹのｳ╆やkép『╈やSepultus est venerabilis et egregius d(omi)n(u)s 

ambrosius de zantho dioces(is) vacien(sis) [p](rae)positus huius collegiat[e] b(ea)ti stephani 

p(ro)thom(arty)ris et canonic(us) st(ri)gonien(sis) eccl(es)iar(um) qui obiit die XXI me(n)s(is) aprilis 

1483 
260 II╆やGergelyやnyitraiやp(spökや〉くｱｴｹｲ《やnyitraiや〉Nitra╇やSzlov{kia《やsírkövénや〉ｳｳｹ╆やkép《や〉CSIPPÉKやｱｸｶｴ╆や

425.; VARGAņL8VEIや ｱｹｹｰņｹｲ╆や ｱｴｳ╆╉や LUXOV[や ｲｰｰｳ╆や ｳｲｷ╆《╈や Sepultus est in hoc Tvmulo 

Reuerend(us) in c(hrist)o pat〉er《やfraterやGregoriu》sやepiscopusやhuiusやecclesieやquiやobiit『や╊やannoやdomi〉ni《や
Mo49o2o cuius anima requiescat in pace; A felirat kezdete a tumulus kifejezésselや némilegや
antikiz{lóやjellegetやmutat╇やhasonlóやszóhaszn{lat╇やdeやegészébenやmégやink{bbやókeresztényやeredetűや
szövegezésやņ 》INやHOCやT『VMVLOやQ〉UI《ESCITやHELENAや╊ ņ jellemziやIlonaやhorv{tやkir{lynénakや
(くｹｷｶ《やaやdalm{ciaiやSolinや〉Salona《やmellettiやGospaやodやOtokaやSzentやIstv{n-templomaやudvar{banや
előker(ltやszarkof{g-felirat{t╈やDELONGAやｱｹｹｶ╆やｱｴｱ-144. (97. sz.); Pl. XLIV 

261 Pernesziや P{lnéやOrsolyaや 〉くｱｵｰｰ《や porvaiや sírlapj{nや 〉ｳｴｰ╆や kép《や 》BÉKEFIや ｱｹｰｷ╆や ｲｳｶ-ｲｳｷ╆╉や ｱｰｰ╆や kép╉や
VARGAņL8VEIや ｱｹｹｰņｹｲ╆や ｱｶｴ╆や 〉ｱｲｸ╆や jegyzet《╇や ｱｶｵ╆や 〉ｱｲｹ╆や jegyzet《╉や ｵｲ╆や kép『╈や EPITHAPHIV(M) 

AD MAR(M)ORE(M) D(OMI)NE VRSVLE RELICTE Q(VON)DA(M) PAVLI PENEZI SORO(R)II 

ET Q(VON)SA(N)GVI(N)E Q(VON)DA(M) SPECTABILIS ET MAG(N)IFICI D(OMI)NI 
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Conditus hac ╊ 〉ｱや példa263; 342╆や kép). Egy-kétや koraiや péld{n╇や mintや aや fentebbや m{rや
említettやveszprémiやprépostiやsírkövönや(ｲｴｶ╆やkép) ésやBertalanやpapやtereskeiやemlékénや(247. 

kép) csakや azや elhunytや címét╇や illetveや aや nevétや örökítettékや meg╇や ésや néh{ny későbbiや
sírfeliratや isや azや elhunytやmegnevezésével╇や illetveやcímeivelやkezdődik (165-166, 343-347. 

kép).264 

Azやegyediやmegfogalmaz{sú╇やversesやsírfeliratok azや[rp{d-korban ņ péld{ul 12. 

sz{zadiや sírkőtöredékや aや dombóiや 〉Szerbia《や ap{ts{giや templomból╇265 sírfeliratosや téglaや
Nagyteremi{ról266 〉TeremiaやMare╇やRom{nia《╇やApolinarisやsírlapjaやSzékesfehérv{rról267 

(ｲｴｵ╆や kép《╇や Vilmosや kanonokや esztergomiや sírköve268 (243-ｲｴｴ╆や kép) ņ, illetve aや későiや
gótikaや ésや aや renesz{nszや időszak{ban ņ Vitézや J{nosや érsekや 〉くｱｴｷｲ《や későbbi╇や figur{lisや

                                                                                                                                                                                     
STEP(HA)NI D(E) ZAPoLIA CO(M)ITIS PE(RPE)TVI TER(R)E SCEPVSI(ENSI)S AC REG(N)I 

V(N)GA(R)IE PALATI(NI) FV(N)DATO(R)IS HVI(VS) CLAVSTRI B(ET)TE MA(R)IE 

VIRGI(NI)S D(E) PO(R)VA Q(VE) OBIIT SABATO DIE AN(NO) D(OMI)NICAM I(N)VOCAVIT 

AN(N)O D(OMI)NI MCCCCC 
262 Főpapiや sírkőや saroktöredékeや 〉ｳｴｱ╆や kép《╇やGyulafehérv{rや 〉Albaや Iulia╇やRom{nia《╈やSARKADI 2003. 

ｵｹ╆╉やｱｹ╆や{bra 
263 Verebélyiや Simonや hevesiや alisp{n╇や egriや v{rnagyや 〉くｱｴｹｳ《や sírkövénや 〉ｳｴｲ╆や kép) (NAGY 1970ņ71. 

105-107, 112-117.; 1-ｹのa╇やb╆やkép《╈やCOND[I]TVS HAC EGO SV(M) SIMO(N) VEREBILIVS VRNA 

╊やA〉NNO《やD〉OMINI《やMやCC》C『CやLXXXXI》I『I 
264 Péld{ul╈や Vitézや J{nosや érsekや 〉くｱｴｷｲ《や kor{bbiや sírköveや Esztergombanや 〉343-ｳｴｵ╆や kép《や 》M[THESや

ｱｸｲｷ╆やｶｵ╆や〉こ╆やｱｰｳ╆《╉やTab╆やVII╆やlit╆やC╆╉やHORV[THやｱｹｴｱ╆やｹ*.; Matthias Corvinus 1982. 140-141. (Kat.-

Nr. ｱｲb《╇や ｶｱｳ╆や 〉HORV[THや I╆《╉や V[RADYや ｱｹｹｹa╆や ｲｲ╇や ｳｴ╇や ｳｶ╇や ｴｴ-45. (7. sz.)]: Reveredissim(us) 

d(omi)n(u)s Joh(ann)es de zredna diocesis zagbien(sis) archiep(iscopu)s st(ri)go[niensis primas et 

apostolice] sedis [legatus natus excellens] doctrina ingenio preclar(us) religione pivs obyt sexto yd(us) 

avg(us)ti [anno Domini 14]72 cvivs anime misereatvr devs╉やGosztonyiやAndr{sやszentistv{niやprépostや
(くｱｴｹｹ《やesztergomiやsírlapj{nや〉346-ｳｴｷ╆やkép《や》M[THESやｱｸｲｷ╆やｲｲ╆や〉こ╆や37.); Tab. VI. lit. B.; VERNEI-

KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｴ╇や ｴｴ╇や ｷｲ╆や 〉ｲｱｸ╆や jegyzet《╉や ｲｳ╆bや t{bla╉やGEREVICHやｱｹｵｹ╆や ｳｱｳ╇や ｳｲｸ╆╉や ｹ╆や kép╉や
MIK2やｱｹｸｳ╆やｵｰ╇やｵｱ╇やｶｴ╇やｶｷ╆や 〉ｲｳ╆や jegyzet《╆『╈やANDREAS GOSTON TEMPLI ANTISTES PIETATE 

IN DEV(M) AC PATRIAM LIBERALITATE IN SVOS BENEFICENCIA IN OMNES DOCTOS 

PROBOSQVE CLARVS CVNCTIS DEFLETVS OBIIT XXII DIE OCTOBRIS 1499; Warkocz 

〉Varkocs《や Kristófnéや Tharcziや Katalinや 〉くｱｵｱｲ《や elpusztultや késm{rkiや 〉KeDmarok╇や Szlov{kia《や
sírkövénや 〉WAGNERや ｱｷｷｴ╆や ｳｴｴ╆《╈や Honestae Dominae Katharinae, Filiae Thomae Tharczii, olim 

Domini Christophori Warkocz uxoris sepultura, cujus anima DEO vivat. Obiit Cracoviae feria IV. ante 

D. Antonii festum, Anno MDXII╉やJohannesやFurnoや〉くｱｵｱｰやut{n《やmodenaiやifjúやsírlapj{nや〉165-166. 

kép) (H╆GYÜRKYや ｱｹｷｷ╆や ｱｲ╆や sz╆╉や ｱｳ╆や kép╉やH╆やGYÜRKYや ｱｹｸｱ╆や ｱｵｰ╇や ｱｵｳ╆╉や ｱｶｱ╆や kép╇や ｲｰのa-bや t{bla《╈や
NOBILI ADOLESCE(N)TI IOAN(N)I FVRNO CIVI MVTINE(N)SI IOAN(N)ES CALLORA CIVIS 

MVTINE(N)SIS CO(N)SOBRINO CARISSIMO ET IOAN(N)ES MVCIAR ELLVS MVTINE(N)SIS 

PHY(SI)CVS REGIVS OB PIETATE(M) POSVERE VIXIT ANN(O) XXVII DIES VI OBIIT XXVII 

NOVE〉M《BRISやMDX╊ 
265 NAGYやｱｹｸｷ╆やｳｱ╆╉やIのｱ╆やt{bla╉やT2THやｲｰｰｱa╆やｲｳｷ╇やｲｶｱ╆や〉ｴｹ╆やjegyzet《╉やｱｴ╆やkép 
266 HAMPELやｱｹｰｶ╆やｸｱ╆╉やｲ╆やkép╉やMagyarやművelődéstörténetやｱ╇ ｱｹｳｹ╆やｶｲｸ╆╇やképやaやｳｸｶ╆やoldalon╉やKOLBAや

ｱｹｶｲ╆やｱｱｸ╆や〉aやsz{rmaz{siやhelyやtévesやmegjelölésével《╉やV[RADY 2000b. 14-ｱｵ╇やｳｲ╆╉やｲｹのｲ╆やkép 
267 Fejérv{rról╆やｲｲdikやSept╆やHTやIや〉ｱｸｰｶ《やｲｲｸ╆╉やKOLBAやｱｹｶｲ╆やｱｱｱ-ｱｱｶ╇やｱｲｱ╆╉やｴｸ╆や{bra╇やXVIIIのｱ-ｲ╆やkép 
268 M[THESやｱｸｲｷ╆やｶｰ-ｶｱ╆や〉こ╆やｹｶ╆《╉やTab╆やIX╆やlit╆やA╆╉やMAROSIやｱｹｸｴb╆やｶｲ╇やｲｲｲ-223. (88. jegyzet); XIV/2. 

t╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｲ-124, 127-128. (14a, 15, 27. jegyzet), 130-ｱｳｱ╆や〉ｳ╆やsz╆《╉やｱ╇やｵ╆やkép╉やV[RADYや
2000b. 9-10, 11, 14, 15, 17, 32, 48-ｴｹ╆や〉ｷ╆やsz╆《╉やｱｱのｲ╇やｲｹのｳ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｲ╇やｳｸ-ｳｹ╆╉やｵ╆や{braや 
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síremlékeや Esztergomban269 (348-350╆や kép), Verebélyiや Simonや hevesiや alisp{n╇や egriや
v{rnagyや 〉くｱｴｹｳ《や egriや sírköve270 (ｳｴｲ╆や kép), aや Bakóczや B{lintや titeliや ésや budaiや prépostや
〉くｱｴｹｶや kör(l《や sírkövévelや azonosíthatóや töredék271 (ｱｳｸ╆や kép), Wemeriや 〉Vémeri《や
Zsigmondや v{lasztottや z{gr{biや p(spökや 〉くｱｵｰｰ《や budaiや sírköve272 (ｱｳｷ╆や kép), Gar{zdaや
Péterや 〉くｱｵｰｷや előtt《や esztergomiや síremléke273 (351-352╆や kép《╇やMegyericseiや J{nosやkolozsiや
főesperesや 〉くｱｵｰｷ《や elpusztultや gyulafehérv{riや 〉Albaや Iulia╇や Rom{nia《や sírfelirata,274 

ThurzóやZsigmondやv{radiやp(spökや 〉くｱｵｱｲ《や nagyv{radiや 〉Oradea╇やRom{nia《や sírköve275 

(353╆や kép), BarbaraやGlocknitzerや 〉くｱｵｱｳ《やbeszterceb{nyaiや 〉Bansk{やBystrica╇や Szlov{kia《や
sírlapja276 (354-ｳｵｵ╆やkép), P{lóciやMih{lyや〉くｱｵｱｴ《やésやAntalやｱｵｱｹ-benや{llított╇やs{rospatakiや
sírfedlapja277 (309-ｳｱｱ╆や kép), Semjéniや Antalや ap{tや 〉くｱｵｴｶ《や ésや testvére╇や Péterや újudvariや
pléb{nos ｱｵｲｶや előtt kész(ltや nagykapornakiや sírköve278 (356-358╆や kép), stb.279 ņ 

csoportosulnak. A mintegyやkéttucatnyi épebbやvagyやtöredékesebb példa köz(l a csak 

irodalmiや feljegyzésekbőlや ismertekrőlや azや semやmindenや esetbenや biztos╇や hogyや valóbanや
r{ker(ltek-eやegykorやaやsíremlékre. 

Aや sírfeliratokや kezdőformul{iや Európa-szerteや aやmagyarorsz{giakhozや hasonlók╇や
deや aや k(lönbözőや kifejezésekや gyakoris{gaや sokszorや region{lisや eltéréseketや mutat╆や
N{polybanやpéld{ulやazや╅ittや fekszikを╇や╅ittやnyugszikをや jellegűやfeliratkezdetekhezやképestや
csak 5%-nyi a Haec est sepoltura, a hic sepultus, a sepulchrumやdominiや╊╇やmígやazやelőzőや
csoportonや bel(lや aやMagyarorsz{gonや előや semや fordulóや hic iacet corpus aやmeghat{rozóや
69%-kal, a hicやiacetや╊ csak 26%-ot, a hic requiescat pedig 5%-ot tesz ki.280 Róm{banやazや
                                                           
269 SZÉLESSやｱｷｶｵ╆やCｲv╇やD╆╉やM[THESやｱｸｲｷ╆やｶｴ╇やｶｵ╆や〉こ╆やｱｰｲ╆《╇やｹｰ╆や〉ｱｵ╆やjegyzet《╉やTab╆やVII╆やlit╆やB╆╉やPAÚRや

1859. 291-296.; VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｳｷ╇やｳｸ╇やｴｰ╇やｵｰ╇やｵｶ╆╉やｱｷ╆やt{bla╉やHORV[THやｱｹｴｱ╆やｹさ╇や
29-ｳｱ╆╉やXXXII╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 139-140. (Kat.-Nr╆やｱｲa《╇やｶｱｳ╆や〉HORV[TH╇やI╆《╉やMIK2や
2005a. 211-ｲｱｲ╆╉やｹ╆やkép 

270 NAGY 1965. 37-39.; NAGY 1970ņ71. 105-107, 112-117.; 1-ｹのa╇や b╆やkép╉ Matthias Corvinus 1982. 

688-689. (Kat.-Nr╆やｸｴｰ╆f╇やKOZ[K╇やK╆《╉やKOZ[KņSEDLMAYRやｱｹｸｷ╆やｲｵ╆や〉ｸｶ╆やsz╆《╉やｵｲ╆やkép 
271 ENGELņL8VEIやｱｹｹｱ╆やｴｸ-49.; MIK2ņRITO2KNÉやｱｹｹｴ╉やRITO2KNÉやｱｹｹｴb╆ 
272 ALTMANNや ｱｹｷｳ╆や ｸｲ╇や ｸｷ╆╉や ｷ╆や kép╉や KUBINYIņALTMANN 1975. 137.; KUBINYI 1996.; 

ALTMANNņL8VEIやｲｰｰｴ╆やｱｶ-ｱｷ╆や〉ｹ╆やsz╆《╉やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｲｱ╇やｲｳｶ╆や〉ｱｳｲ╆やjegyzet《 
273 M[THESやｱｸｲｷ╆やｲｲ-ｲｳ╆や〉こ╆やｳｸ╆《╉やTab╆やVI╆やlit╆やC╆╉やMIK2やｱｹｸｳ╆やｵｰ╇やｵｱ╇やｵｲ-53, 55-56, 59, 63, 64, 65-66. 

(7. jegyzet); 25-ｲｷ╆やkép 
274 MIK2やｱｹｸｳ╆やｵｴ-56, 60-62.  
275 R2MER 1883b. XXIII-XXIV.; BUNYITAY 1884. III. 112-ｱｱｳ╆╉やVII╆や t{bla; CSERGHE8ņCSOMA 

1890a. 69-74.; BALOGH 1943. 63, 84, 201, 280-ｲｸｱ╆╉やｷｱ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｸｲa╆やI╆やｳｴ╆╉やｹｱ╆やkép╉やII╆や
59, 283, 284-185.; MIK2や ｱｹｸｳ╆や 55, 62, 63.; MIK2や ｱｹｸｹ╆や ｱｰｳ-ｱｰｴ╆╉や L8VEIや ｱｹｸｹa╆や ｱｷｱ╇ 186-187. 

(196. kat. sz.); 119, 122-ｱｲｳ╆やkép 
276 IPOLYI 1874a. 682-683.; IPOLYI 1878a. 116, 122-ｱｲｵ╆╉や ｳｵ╆や kép╉ MIK2や ｲｰｰｵa╆や ｲｲｱ╇や ｲｳｷ╆や 〉ｱｳｷ╆や

jegyzet); LUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｳ╆╉やGotika ｲｰｰｳ╆やｶｶｹ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｱｴ╆やSZ╆╇やENDR8DI╇やG╆ņMIK2╇や[╆《 
277 CSOMA 1888a. 125-126.; GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╇やｲｳ-ｲｴ╆╉やｵｵ╆やkép╉やMIK2やｱｹｸｳ╆やｴｵ╆ 
278 R2MERやｱｸｶｳa╆やｳｶｵ╆╉やR2MERやｱｸｷｶ╆やｲｴ╆╉やNAGYFALUSY 1942. 118, 119.; Matthias Corvinus 1982. 

99, 100, 677, 686. (840.b. kat. sz., BALOGH, J.); KOPP[NY ｱｹｸｴ╆やｲｱｶ╇やｲｳｱ╆や〉ｷｹ╆やjegyzet《╉やMIK2や
1986. 101, 107. (52. jegyzet); ｶｹ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｸｱ╆╇やképpel╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｵ╇やｴｴ-45.; 15. 

{bra 
279 Részletesebben╇や aや feliratokや közlésévelや ésや elemzésével╇や néh{nyや tov{bbi╇や töredékesや péld{val╈や

MIK2やｱｹｸｳ╉やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｲｱ-223. 
280 BOCK 2001. 358. (a 103. jegyzet is), 364. (139. jegyzet) 
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ｱｳｰｰやut{niやsírfeliratokやh{romやalaptípusbaやsorolhatók╇やaやhic requiescit (vagy iacet《や╊やaや
leggyakoribb, az (In nomine domini amen) annoやdominiや╊やobiitや╊ ritk{bb╇やaや 〉Hoc est) 

sepulchrumや ╊ pedigや csakや elvétveや fordulや elő╆281 Azや arezzóiや dómや déliや ésや keletiや
homlokzatszakaszainや aや kv{derfalbaや vésettや sírfeliratokや viszontや túlnyomórésztや aや
SEPULCRUM szóvalや 〉vagyやazやeztや rövidítő╇やkörbeや írtやS betűvel《やkezdődnek╇やésやcsakや
elvétveや tal{lhatóやmegやközt(kやaやszövegetやkezdőやhal{loz{siやévsz{mやANNOや╊ típusúや
jelölése╆282 Baribanや aや SanやNicolaや homlokzataibaや vésettや feliratokや közöttや isや gyakoriや aや
kifejezés╇やpéld{ulや+FYRMINO SEPVLCHRVM, +SEPULCHRVM NICOLAI S(AN)C(T)I 

SERGII, HOC SEPVLCHRVM E(ST) IOH(ANN)IS ╊や〉726-ｷｲｸ╆やkép). 

Aやmagyarorsz{giや zsidóや sírkövekや felirat{nakや elejénや sohasemや{llや évsz{m╇や ettőlや
eltekintve azonbanや aや szövegekやkezdete gyakranやhasonlóや jellegű╇やmintや aやkeresztényや
síremlékeken╈や Ezenや síremlékや emelkedik ╊や 〉Buda╇や ｱｲｷｸ: ｱｷｲ╆や kép), Ezや aや kő╇や amelyet 

helyeztemやemlékoszlopul 》╊『やfejeやfölé ╊ (Sopron, 1411/1412: ｹｶ╆やkép; Buda, 1405), Itt van 

elrejtve ╊や〉Buda╇やｱｴ92; Nagyszombat, 1340: ｱｹｶ╆やkép).283 

 

* 

 

Nemcsakや aや sírfeliratokや elején╇や deや aや végénや isや néh{nyや gyakoriや fordulattal lehet 

tal{lkozni╆や Azoknakや aや szövegeknekや aや végén╇や amelyekや nemや aや hal{loz{sや d{tum{valや
kezdődnek╇や{ltal{banやazやévsz{mやvagyやaやnapotやisやtartalmazó╇やteljes kelet {ll╆284 Ha az 

ilyenや szerkesztményektőlや eltekint(nk╇や a középkoriや síremlékekや egyikや leggyakoribb 

z{róformul{jaやa cuius anima requiescat in pace 〉╅kinekやlelkeやnyugodjékやbékébenを《╆ Ez 

olvashatóや péld{ul Georgius Cerndel (Görigや Körndel《 selmeciや kamaragróf 〉くｱｴｷｹ《や
selmecb{nyaiや 〉Bansk{や Stiavnica╇や Szlov{kia《や sírlapj{nak (359-ｳｶｱ╆や kép) körirat{ban╈ 
Anno domi(ni) mo cccclxxix in die beate Virginis Marie Visitationis obi(i)t honorabilis vir 

georgius cerndel c(uius) a(n)i(ma) req(ui)escat i(n) pace.285 Egyや töredékes╇や tal{nやｱｴｶｰ-as 

évsz{mú╇や budaiや darabonや 〉aや megszokotn{lや keskenyebbや t{bl{nや p{rhuzamosや
feliratsorokやalkottaやún╆や╅epit{fium-sírkőやalsóやrésze╇やnégerやfejesやcímerやrészletével╉や362. 

kép《やazやelhunytやcsal{dj{valやközösや temetkezéséreやutalóや feliratや többesやsz{mbanや{ll╈や╊や
heredibus quibus anime requiescant in pace ╊╆286 A formula287 (292, 339, 363-ｳｶｷ╆や kép) 

                                                           
281 KOCH 1981a. 36-38.; KOCH 1990. 461. 
282 Saj{tやmegfigyelés╆ 
283 SCHEIBER 1960. 81-83, 85. (10. sz.); 91-93. (14. sz.); 96-97. (16. sz.); 106-107. (21. sz.); 

SCHEIBER 1983. 112, 113-115. (21. sz.); 122, 123-125. (25. sz.); 126, 127, 129. (27. sz.); 137-138. 

(32. sz.) 
284 Aやkor{bbiやjegyzetekbenやsz{mosやpéldaやtal{lhatóやr{╆ 
285 BÉLやｱｷｴｲ╆やｶｲｳ╆╇やképやaやｶｲｴ╆やoldalon╉やLUXやｱｹｱｵ╆やｹ╆╉やVERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｴｲ╆╉やｲｴ╆a╆やt{bla╉や

V[LINÉやｲｰｰｰ╆やｲｷｹ-280. (157. sz.) 
286 RUPPやｱｸｶｸ╆やｱｰｹ╆╉やT2THやｱｹｶｴ╆やｱｸｰ╆╉やｹ╆やkép╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｳ╇やｴｸｱ╆や〉ｷｵ╆やsz╆《╉やｲ╆やkép 
287 Néh{nyや tov{bbiや magyarorsz{giや péld{ja╈や Johannesや Hohelや 〉くｱｴｸｰ《や sírköveや 〉ｳｶｳ╆や kép) 

Selmecb{ny{nや 〉Bansk{や Stiavnica╇や Szlov{kia《や 》VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｴｲ╆╉や V[LINÉや
2000. 279-280. (157. sz.)『╉や Gasparや 〉くｱｴｲｸ《や ésや Bartholomeusや 〉くｱｴｵｳ《や Scharrachや pozsonyi 

〉Bratislava╇やSzlov{kia《やsírkövénや〉364-ｳｶｵ╆やkép《やaやkettősやtemetkezésnekやmegfelelőnや╊やquor(um) 

a(n)i(m)e Requiesca(n)t in sancta pace alakbanや》KOSTKAやｱｹｷｶ╆やｱｹ╇やｶｹ╆╉やｵｱ╆やkép╉やL8VEIņVARGA 
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[esetleg csak requiescat in pace288 ņ ╅nyugodjékや békébenを (119-ｱｲｲ╆や kép)] nem a 

Vulgat{bólや való╆や Aや koraや keresztényや időszakbanや ésや aや Karoling-korban nem is 

haszn{lt{k még azやóhajtóや form{t, akkoriban mindigやkijelentőやmódotやszerepeltettek╈や
hic bene quiescit 〉╅ittやjólやnyugszikを《╇ hic iacet in pace 〉╅ittやfekszikやbékébenを《╇ hic in pace 

quiescit 〉╅ittや békébenや nyugszikを《╇や hic requiescit beate memorie 〉╅ittや nyugszikや jóや
emlékezetbenを《╇やhic requiescit in pace, in pace requiescit, cui anima gaudet in caelo 〉╅kinekや
lelkeや ör(lや aやmennybenを《╆ Aやközépkoriや szövegや óhajtóのfelszólítóやmódja╇や Rieckenbergや
vizsg{lataiやszerint╇やaやhalottiやmiseやszövegévelやf(gghetやössze╇やamelynekやössze{llít{s{raや
ｹｵｰのｹｶｰやt{j{nやaやmainziやSt╆やAlban-kolostorbanやker(ltやsor╇やinnenやker(ltやIII╆やOttóやidejénや
Róm{baや 〉Pontificale RomanoņGermanicum《╆や Ennekや következtébenや azや óhajtóやmódbanや
{llóや megfogalmaz{sや legkor{bbiや sírfeliratokonや aや ｱｱ╆や sz{zadや elsőや felébenや éppenや
Mainzbólや ismert╉や aやnémetや ter(letekenや szélesやkörű╇や aや ｱｳのｱｴ╆や sz{zadtólやkezdődőやkésőや
középkoriや elterjedésétや azやmagyar{zza╇や hogyや akkorやm{rや nemcsakや aや halottiやmisébenや
szerepelt╇や hanemやaやmisébenや {ltal{banや is╇や annakやhalottakértや foh{szkodóや részében╆289 

Újabbanやr{mutattakやarra╇やhogyやhaやezやaやnémetや ter(letekreや igazや isや lehet╇やdeやaや franciaや
Poitouや ésや Charentaisや vidékénや m{rや aや ｸ╆や sz{zadや végén╇や aや ｹ╆や sz{zadbanや előfordulや aや
formula.290 Azや ｱｳｰｰや előttiや időszakbólや franciaや ter(letekenや ｱｲｴや péld{j{tや gyűjtöttékや
eddigやössze╆291 

Cvivs anima deo vivat 〉╅kinek lelke Istennek éljenを《や {llや Illésh{ziや M{ty{sや
gyulafehérv{riやprépostや 〉くｱｵｱｰ《や illésh{ziや 〉Eliasdice╇やSzlov{kia《やsírfelirat{nak292 végén 

(330╆やkép)╇やésやeztやaやformul{tやjegyeztékやleやWarkoczや〉Varkocs《やKristófnéやTharcziやKatalinや
(くｱｵｱｲ《や elpusztultや késm{rkiや 〉KeDmarok╇や Szlov{kia《や sírkövéről293 is. [Az I. Miksa 

                                                                                                                                                                                     
ｱｹｸｷ╆やｶｹｶ╆╉やｱｶｹｰ╆やkép╉やFIALAやｱｹｹｹ╆やｶｶ╇やｶｷ-68. (56. kat. sz.)]; Wolfgangus de Schom kanonok, az 

orvostudom{nyokや doktoraや 〉くｱｴｶｱ《や ésや Augustinusや Ernnstや 〉Ernustや ′《や 〉くｱｴｶｹ《や elpusztultや
pozsonyiや sírköveinや 〉BEITEL╇や Sírfeliratok fol. 22v ņ azや adatértや Majorossyや Juditnakや tartozomや
köszönettelやņ, illetve KNAUZ 1863. 68.); egy ismeretlenやｱｵ╆やsz{zadやm{sodikやfelébőlやvalóやlőcseiや
〉Levoča╇やSzlov{kia《や sírlapj{nや 〉ｳｶｶ╆や kép《や 〉MERKLASやｱｸｶｴ╆やV╆やold╆╉やｲ╆やkép《╉や II╆やGergelyやp(spökや
〉くｱｴｹｲ《や nyitraiや 〉Nitra╇や Szlov{kia《や sírkövénや 〉ｳｳｹ╆や kép) (CSIPPÉKや ｱｸｶｴ╆や ｴｲｵ╆╉や VARGAņL8VEIや
1990ņｹｲ╆や ｱｴｳ╆╉や LUXOV[や ｲｰｰｳ╆や ｳｲｷ.); Péterや pléb{nosや 〉くｱｳｶｰ《や sírkövénや 〉ｳｶｷ╆や kép) 

Pozsonyp(spökibenや 〉Podunajskiや Biskupije╇や Szlov{kia《や egyed(l{llóや aや szavakや rövidítésénekや
mértéke╈や╊や C〉VIVS《や A〉NIMA《や R〉EQVIESCAT《や I〉N《や PACE 》PÜSP5KIや NAGYや ｱｹｶｸ╆や ｶｶ╆や 〉ｱｱ╆や
jegyzet《╉や ｱｵ╆や kép╉や LUXOV[ 2003. 327-328, 66ｴ╆や 〉ｲ╆ｲ╆ｳや kat╆や sz╆《『╉や N{dasdiや Darabosや Györgyや
szentgotth{rdiや ap{tや 〉くｱｴｶｷや ut{n《や sírkövénや 〉ｲｹｲ╆や kép《や 》ZLINSZKYNÉや ｱｹｶｶ╆や ｲｶｲ╆╉や ｵ╆や kép╉や
ZLINSZKNÉや ｱｹｸｱ╆や ｳｷｶ╆╉や ｶ╆や kép╉や Zisterzienser 1996. 198-199. (Kat.-Nr. X.4., PRICKLER, H.)]; 

Antoniusや Stacoutiusや 〉′《や felesége╇や Margitや elpusztultや z{gr{biや sírkövénや╊や cvivsや animaや inや paceや
requiescat alakbanや》R2MER╇やJegyzőkönyvek XXVII╆や〉ｱｸｶｹ《やｱｴｳ╆╉やR2MERやｱｸｷｰ╆やｲｰｰ-201.] 

288 Példaや r{や Frangep{nや J{nosや horv{tや b{nや 〉くｱｴｳｶ《や Bud{nや ésや S{rospatakonや előker(lt╇や töredékesや
sírlapjaや〉ｱｱｹ-ｱｲｲ╆やkép《や〉R2MER 1871. 209-ｲｱｰ╆╉やｱ╆や{bra╉やENGELņL8VEIņVARGA 1983. 22, 46-

47.; 21-ｲｳ╆や kép╉や ENGELņL8VEIņVARGAやｱｹｸｴ╆や ｴｲ╇や ｴｳ╇や ｶｰ╆╉や ｲｵ╆や kép╉や L8VEIņVARGA 1987. I. 

ｴｶｱ╇やｵｸｸ╇やｶｹｴ╇やｶｹｵ╆╉やｵｸｴのｲ╆や{bra╉やII╆やｱｶｸｱ-ｱｶｸｲ╆やkép《 
289 RIECKENBERG 1966. 449-451.  
290 KOCH 1990. 461. (68. jegyzet) 
291 FAVREAU 1997. 158. 
292 IPOLYI 1859a. 100-ｱｰｱ╆╉やI╆ｸ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｰb╆やｸ-ｹ╆╉やｱ╆やkép╉やVARGAņL8VEIやｱｹｹｰ-92. 166. (150. 

jegyzet《╉やｵｹ╆やkép 
293 WAGNER 1774. 344. 
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cs{sz{rnakや 〉くｱｵｱｹ《や aや bécsújhelyiや v{rや Szentや György-templom{banや lévőや sírj{bólや
előker(lt╇ azóta elpusztultや ólomt{bl{nや ennekや╊や cujus spiritus deo vivat ╊やv{ltozataや
voltやolvasható.294] Ugyanakkorや╊やcvivs anime misereatvr devs 〉╅akinekやlelkéhezやlegyenや
könyör(letesやazやÚrを《や{ll VitézやJ{nosやesztergomiやérsekや〉くｱｴｷｲ《やkor{bbiやsírkövének295 

(343-ｳｴｵ╆やkép) végénやEsztergomban, ╊やdeus miseratvr a(n)ime pedig Stiborici (I.) Stibor 

erdélyiやvajdaや〉くｱｴｱｴ《やszékesfehérv{riやsírkőtöredékén296 (279-ｲｸｱ╆やkép)╆やM{rtonやmesterや
ésやfelesége╇やMargitやｱｴｹｲ-esやévsz{múやsírlapj{n297 (ｲｰｲ╆やkép) a ╊やquoru〉m《やa〉n《i〉m《eやpace 
fruantur 〉╅kiknekやlelkeiやbékétやélvezzenekを《やalakやtal{lható╆ 

Aや nemや nagysz{múや németや nyelvűや sírfeliratや végénや tal{lkozni a latin 

formul{knakや megfelelő de(m) got genadig se(i)n (╅kinekや Istenや irgalmazzonを《や
formul{val╇や mint Mertや Gaelsamや 〉Gailsam《や 〉くｱｴｸｹ《や sírkövén (ｷｹ╆や kép) a pozsonyi 

〉Bratislava╇や Szlov{kia《や Szentや M{rton-templomban,298 de(m) Got genadig sey 

ír{smódbanやNathanやKranbergerや 〉くｱｵｱｰ《や soproniや sírkövén299 (86-ｸｷ╆や kép) ésやdem gott 

genetig sei alakban VeitやvonやF(rstやkismartoniやv{rnagyや〉く1515) kismartoni (Eisenstadt, 

Ausztria《や fémや epit{fium-t{bl{j{n300 (91-ｹｲ╆や kép), valamintや ennekや k(lönbözőや
fogalmaz{sbanや isや némiképpや eltérőや v{ltozataival╈ de(m) alle merschtig got genedig sey 

egy ismeretlenやpapiやszemélyや〉くｱｴｷｴ《やpozsonyiやsírkövénekやtöredékén301 (ｸｲ╆やkép), Dem 

got gennadig sey PeterやWildhoferや〉くｱｴｷｸ《やkismartoni sírlapj{n302 (ｹｰ╆やkép), der selle got 

genedig und parmherzig sein bel PeterやPuchsbaumやk{pl{nや〉くｱｵｲｳ《やugyancsakやkismartoniや
sírkövén,303 Dem got genedig Sein Wel Peter Storkut von Seedorf (く1522) bazini 

〉Pezinok╇やSzlov{kia《やsírlapj{n304 (ｸｴ╆やkép). 

Aやsírfeliratokやvégén╇やak{rやa requiescat in pace vagy a dem got genadig sein ut{n╇や
ak{rや attólや f(ggetlen(l╇や helyenkéntや kitettékや azや amen szót╆ Thomasや Sauderや brassóiや
〉Brasov╇や Rom{nia《や pléb{nosや 〉くｱｴｱｳや ut{n《や sírfelirat{ban305 〉annakや hagyom{nyosや
                                                           
294 KOHN 1998. 119-111. (Nr. 163.) 
295 M[THESや ｱｸｲｷ╆や ｶｵ╆や 〉こ╆や ｱｰｳ╆《╉や Tab╆や VII╆や lit╆や C╆╉や HORV[THや ｱｹｴｱ╆や ｹ*.; Matthias Corvinus 1982. 

140-141. (Kat.-Nr. ｱｲb《╇や ｶｱｳ╆や 〉HORV[THや I╆《╉や V[RADYや ｱｹｹｹa╆や ｲｲ╇や ｳｴ╇や ｳｶ╇や ｴｴ-45. (7. sz.); 

V[RADYやｲｰｰｳ╆やｴｰ-41. 
296 ENGELņL8VEIņVARGAや ｱｹｸｳ╆や ｳｱ╆╉や ｷ╆や kép╉や L8VEIņVARGA 1987. I. 335, 587, 589-590, 698, 

848.; II. 1235-ｱｲｳｶ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｱｰｴ╆╉やｴ╆やkép 
297 RÉVHELYIやｱｹｳｸ. 13, 24.; VARGAņL8VEIやｱｹｹｰņ92. 164. (120. jegyzet); RAINER 1994. 475.; 4. 

kép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｴむ25, 34, 36, 71むｷｲ╆や〉ｳｹ╆やsz╆《╉やｲｲ╇やｴｰ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｳ╇やｵｲ-54.; 11. 

{bra╉やV[RADYやｲｰｰｴ╆やｶｲｰ╆╉やｱｰ╆やkép╉やGOMBOSIņL8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｸ╇やｲｰｹ╆╉やｹ╆やkép 
298 L8VEIやｱｹｹｲ╆やｱｸ╆╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｱ╆╉やMAJOROSSYやｲｰｰｶ╆やｱｰｴ╆ 
299 HENSZLMANNやｱｸｸｰa╆やｴｳ╇やｶｱ╆╉やｲｹ╆や{bra╉やCSIPKÉS╇やKatalógusやB, 1. sz.; V[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｹ-30, 

ｳｴ╇やｳｵ╇やｳｶ╇やｶｰ╆や〉ｲｶ╆やsz╆《╉やｲｴ╇やｴｲのｱ╆やkép╉ L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｱ╆╉やAbb╆やｶ 
300 JOVANOVICH 1930. 20.; IV╆や t{bla╉や CSATKAIņFREYや ｱｹｳｲ╆や ｳｲ╆╉や ｲｹ╆や kép╉や ZIMMERLや ｱｹｵｳ╆や ｶ╇や

20-ｲｱ╆や〉ｳｰ╆やsz╆《╇やképpel╉やDie Ritter 1990. 254-255. (Kat.-Nr. VI.74) 
301 FIALAやｱｹｹｹ╆やｶｷ╆や〉ｵｵ╆やkat╆やsz╆《╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｵ╆╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｴ╆ 
302 JOVANOVICH 1930. 20.; CSATKAI-FREY 1932. 32.; ZIMMERL 1ｹｵｳ╆や ｵ╇や ｶ╇や ｱｹ╆や 〉ｲｸ╆や sz{m《╇や

képpel 
303 JOVANOVICHやｱｹｳｰ╆やｲｰ╆╉やaやXI╆やt{bl{nやkép╉やCSATKAIņFREY 1932. 32.; ZIMMERL 1953. 21. (31. 

sz{m《╇やképpel 
304 HENSZLMANN 1880a. 63, 203.; L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｲ╆╉やAbb╆やｸ 
305 GROSS 1925. 139-140.; Schwarze Kirche 1938. 97, 99-100.; ENTZ ｱｹｹｶ╆やｸｴ╆╉やｱｲｳ╆やkép 
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szövegűやelsőやfelénekやvégén《やpéld{ulや╊やcui(us) a(n)i(m)a r(e)quiescat i(n) pace ame(n) ╊や
szerepel (ｱｸｹ╆や kép), ésや Petrusや deやMyzoliaや z{gr{biや olvasókanonokや 〉くｱｴｹｸ《や elpusztultや
sírkövén306 is cujus anima requiescat in sancte pace Amen volt olvasható╆ Mert Gaelsam 

pozsonyiや sírkövén (ｷｹ╆や kép) ╊ de(m) got genadig se(i)n amen {ll╆やDörögdiやP{lや 〉くｱｳｶｰ《や
feleségévelや közös╇や tali{ndörögdiや sírkövénや (ｳｶｸ╆や kép) ugyanakkor csak az AMEN 

tal{lható aやszöveg végén,307 ahogyやJ{nosやkir{lyiやfestőや〉くｱｳｷｰ《やbudaiやsírlapj{n308 (259. 

kép) is. Az amen egyébkéntやgyakranやelőforduló╇ jellemzőやvégszavaやaやközépkoriやzsidóや
sírfeliratoknakや is╇や péld{ulや azや Ibériai-félszigeten╆や Egyや aや ｱｱ╆や sz{zadbólや sz{rmazó╇や
sírfeliratot hordozó╇やtoledóiやtégl{n amen. amen. amen. {llやaやhatsorosやhéberやbetűsやfelirat 

végénや〉369╆やkép),309 ésやamen aやvégeやegyやｱｱｳｵ-ösやhal{loz{siやévsz{múやsírt{blaやfelirat{nak 

isやaやleóniやPuenteやCastro-ból310 (370╆やkép). IlyenやsírkövekやMagyarorsz{gonやisやismertek╈や
amen. amen. amen. szela. szela. szela. 〉szela└örökkévaló╇や azや Istenや jelzése《や olvashatóや aや
m{sodikや legkor{bbiként ismertや sírkőtöredékenや 〉ｱｲｷｹのｸｰ《や aや budaiや Alagútや utc{n{lや
felt{rtや zsidóや temetőből (ｱｷｳ╆や kép), amen szela kétやm{sikや budaiやdarabonや 〉ｱｳｵｰ╇や illetveや
1430/31).311 

 

 

2.3. Név╇やcím╇やst{tusz╇やfoglalkoz{s 
 

Aやkezdőやésやaやz{róformul{kやközöttiや szövegrészや legfontosabbやrészeや aやhalottやnevénekや
megad{sa╆やAやrómaiやsírkövekenやfontosやvoltやazやelhunytやcsal{diやkapcsolatairaやisやutaló╇や
h{romやtagúやszemélynévやfelt(ntetése╇やezやazonbanやazやókeresztényやkorszakbanやegyetlenや
keresztnévreやreduk{lódott 〉egybenやeltűntekやaやszövegekbőlやaやsíremléketや{llítókやneveiや
is) ņ aや horizont{lisや csal{diや összef(ggésekや helyébeや azや Istennelや valóや f(ggőlegesや
kapcsolatや lépett╆312 Mígや aや késői antikvit{sや sírkőszövegeiや többや m{sや jellemzőjénekや
〉életkor╇やaやsíremléketや{llítóやszemély《やfelt(ntetésétやcsakやaやhumanizmusやésやaやrenesz{nszや
hoztaや ismétや szok{sba, addig aや nevekや csal{diや kapcsolatokatや jelölő╇や összetettebb 

szerkesztésmódjaや m{rや aや ｱｴ╆や sz{zadtólや megjelentや aや K{rp{t-medenceや síremlékein. 

Ennekやelőtte╇や alighanemやmégやaやｱｲ╆や sz{zadban csup{nやaやkeresztnévvelやésやazやelőkelőや

                                                           
306 LEVAKOVICHやｹv╉やKUKULJEVIĆやｱｸｵｶ╆やｲｵ╆╉やKUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｵ╆や〉ｱｱｲｱ╆やsz《╉やTKALČIĆやII╆や

1895. 533. (4. sz.) 
307 HIC IA(C)ET MAG(ISTE)R PAUL(US) F(ILIUS) ST(EPHANI) D(E) DVRUGD IN AN(N)O 

D(OMI)NI MoCCCoLX CV(M) D(OMI)NA (CONS)O(R)TE SUA AMEN 

》ÉRYņKRALOV[NSZKYやｱｹｷｶ╆ ｸｸ╆╉やÉRYやｱｹｷｹ╆やｲｱｵ╇やｲｱｸ╆や 〉ｱ╆や jegyzet《╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 

ｳｳｴ╇やｳｳｵ╇やｴｶｳ╆╉や II╆やｱｷｱ╆やkép╉やKOPP[NYņKRALOV[NSZKYやｲｰｰｰ╆やｱｰｶ╇やｱｰｸ╆╉やｱｱ╆やkép╉やV[RADYや
2000b. 20-22, 35, 64-65. (29. sz.); 19, 35/2. sz.] 

308 SZENDREI 1886. 281-ｲｸｲ╆╉や HORV[THや ｱｹｳｲa╆や ｱｵ╆や 〉ｸｲ╆sz╆《╉や HORV[THや ｱｹｳｸ╆や ｲｷ╇や ｷｶ╆╉や XLIX╆や
t{bla╉やHORV[THやｱｹｴｴc╆ 115-116, 118╆╉やｴｱ╆やkép╉やRADOCSAY 1971. 470-471. (24. sz.) 

309 Aやtoledói MuseoやdeやSantaやCruzやletétjeやaやtoledóiやSinagogaやdeやElやTr{nsitoやki{llít{s{n╆ 
310 A MuseoやArqueológicoや deや Leónや letétjeや a toledóiや Sinagogaやdeや Elや Tr{nsitoや ki{llít{s{n╉やMIR2や

2005. 66. (40/7. sz.) 
311 SCHEIBER 1960. 84, 85-86. (11. sz.); 87-89. (12. sz.); 94-95. (15. sz.); SCHEIBER 1983. 115-117. 

(22. sz.); 117-119. (23. sz.); 124, 125, 127. (26. sz.) 
312 YASIN 2005. 446. 
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╅isp{nをや 〉comes《や címmelや jelöltékや Mikusや isp{nt tereskeiや sírkövén313 ņ SEPVLCRVM 

MICVS CO(MI)T(I)S ņ╇やdeやesetenkéntやmégやaやｱｴ╆やsz{zadやelsőやfelébenやisやtal{lkozniやilyenや
egyszerűやfogalmaz{ssal╇やmintやDEMETRIUS COMES töredékesやneszmélyiやsírlapj{n314 

(ｲｸｷ╆やkép), valamintやaやforr{sokbanやｱｲｹｳやésやｱｳｱｳやközöttやelőfordulóやMad{chやfiaやIstv{nやņ 

C[O]MES STEPH[A]NUS ņ sírkövén315 (ｲｵｴ╆やkép) Cserénybenや〉Čerin╇やSzlov{kia《╆ 
Aやｱｳ╆やsz{zadやvégén╇やaやｱｴ╆やsz{zadやelejénやazonbanやm{rやaやbirtokやnevébőlやképzettや

csal{dnévや isやmegjelenikやaやsírkövekやszövegében╈やegyやazやóbudai ferences kolostorban 

előker(lt╇や HIC IACET MICHAEL DE BEEZ feliratúや sírkő316 (ｱｳｱ╆や kép) aや Csan{dや
nembeliやBéziやMih{lynakや{llítottやemléket╇やakinekやcsal{dnevétやｱｲｹｶ-banやkeltやoklevélbenや
akkort{jtや mégや ritk{nや előforduló╇や magyarosや ír{smódbanや ņ ╅vocatisや deや Bezyをや ņ is 

felt(ntették317. Berényiや Lőrincや ｱｳ╆や sz{zadや végi╇や ｱｴ╆や sz{zadや eleji╇や karancsberényiや
sírkövén318 (288-ｲｹｰ╆や kép) aや csal{dnévや ésや azや apaや neveや isや megjelenik: HIC IACET 

LOVRANT FILIVS CARI DE BERIN. 

Dörögdiや P{lや fentebb említett╇や ｱｴ╆や sz{zadや közepeや ut{nや kész(lt sírkövén (368. 

kép) aや csal{djaや {ltalや birtokoltや helységや nevébőlや képzettや csal{dnévenや ésや azや apaや
felt(ntetésénやkív(lやolvashatóやm{rやazやelhunytや t{rsadalmiやhelyzetétや jelölőや címeや is: ╊ 

MAG(ISTE)R PAUL(US) F(ILIUS) ST(EPHANI) D(E) DVRUGD ╊. Kórógyiや Istv{nや
macsóiやb{nや〉くｱｳｹｷ《やeszékiや〉Osijek╇やHorv{torsz{g《やsírkövénや(ｳｷｱ╆やkép) az elhunyt neve 

hasonlóや szerkezetű╇や aや t{rsadalmiや helyzetや jelöléseや helyettや viszontや aや korm{nyzatiや
tisztségや szerepel╈や [hic ia]cet steph(anu)s filius philipp(i) de korog q[ondam banus] de 

maczh》o『や╊や》q『ui obyt in die paschini an(n)o d(omi)ni mo ccco nonagesim[o septo].319 Egyやjóや
évsz{zaddalや későbbや isや mégや teljesenや hasonlóや aや névmegjelölésや szerkezeteや Kalondaiや
Istv{nや fiaや Györgyや 〉くｱｵｰｴ《や kalondaiや 〉Szlov{kia《や sírlapj{n (303-ｳｰｴ╆や kép): ╊や
SEPVLTVRA EGREGII GEORGII NATI CONDA(M) ST(E)PHANI DE KALO(N)DA 

╊.320 AやDörögdi-sírkövönや olvasható ╅mesterをや 〉magister《や jelzőや aや ｱｳ╆や sz{zadや végétőlや
kezdődőenやaやｱｵ╆やsz{zadやelejéig az orsz{gb{rókやközéやnemやsz{mító udvariやelőkelőknek 

〉aや kir{lyiや ésや kir{lynéiや udvarや lovagjaiや ésや ╅ifjaiを╇や aや legelőkelőbbや főpapokや ésや b{rókや
vezetőやfamili{risai《やkij{róやcímやvolt╇やelölj{róiやtekintélytやésやnemesiやrangotやjelentett╆321 A 

                                                           
313 KOZ[Kやｱ975b. 141.; HÉJJやｱｹｷｶ╆やｲｵｶ╆ 
314 R2MER╇やJegyzőkönyvek IIIや〉ｱｸｶｱ《やｶ╆╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｵ╆╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｷ-18, 21, 

ｲｴ╇やｴｲ╆や〉ｱ╆やsz╆《╉やｱｶのｱ╆やkép 
315 ZOLNAYやｱｹｷｸ╆やｱｹｱ╆╉やｱｷ╆やkép╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 337. 
316 SZIRMAIņALTMANN 1976. 236.; ALTMANN 1994. 137.; 4. kép 
317 GY5RFFYやｱｹｸｷ╆やI╆やｸｴｹ╆ 
318 MOCS[RYやｱｸｲｶ╆やI╆やｱｷｴ╆╉やｱｷｴ╆b╆やkép╉やFORSTERやｱｹｲｷ╆やｱｱｴ╇やｱｸｲ╆╉やképやaやｲｴｱ╆やoldalon╉やGENTHONや

1954. 238. 
319 Közöletlen╉やazやeszékiやferences Szent Kereszt-templombanや〉crkvaやSv╆やKriDa《 
320 MOCS[RYやｱｸｲｶ╆やI╆やｱｶｶ╆╉やMatthias Corvinus 1982. 101, 677, 685-686. (Kat.-Nr. 840.a, BALOGH, 

J╆《╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｹｸ╇やｱｰｰ╆╉やｵｹ╆やkép 
321 KURCZ 1988. 51-57.; ENGELņL8VEIņVARGA 1981b. 255.; ENGELņL8VEIņVARGA 1986. 

204.; ENGEL 1987b. 115. (ENGEL 2003. 226.); Azや említettekhezや hasonlóや tov{bbiや péld{kや
sírfeliratokon╈や FelsőlendvaiやMiklósやb{nや fiaやMiklósやmesterや 〉くｱｳｴｶ《や segesdiや sírkövénや 〉311-313. 

kép) [CZOBOR 1883d; ÉBERや ｱｹｰｲa╆や ｱｴｴ╆╉や ENGELņL8VEIņVARGA 1981a. 142-ｱｴｴ╆╉や ｳ╆や kép╉や
ENGELņL8VEIņVARGA 1984. 38, 43-ｴｴ╆╉や ｵ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｲņｱｹｸｶ╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｸ-19, 
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ｱｵ╆や sz{zadや elejétőlや azonbanや a tekintélyesや nagybirtokosや nemesekや ésや aや kir{lyiや
tisztségviselőkや jelzőjekéntや felv{ltottaや aや ╅vitézlőをや 〉egregius) kifejezés322 (69, 293-294, 

306, 314-315, 372-ｳｷｴ╆やkép), amely a Kalondai-sírlaponや(303-ｳｰｴ╆やkép) isやmegtal{lható╆や
Ebbőlやaやszempontbólやmeglehetősenやrégiesnekやsz{mítやaやmagister-kéntやjegyzettやM{rtonや
mesterやésやfelesége╇やMargitやｱｴｹｲ-esやévsz{mú╇やm{rやemlítettやtatai sírlapja323 (ｲｰｲ╆やkép) ņ 

M{rtonや egyébkéntや aや boldogや emlékezetűや néhaiや nagys{gosや Rozgonyiや J{nosや úrや
orsz{gbíróや egykoriや famili{risaや voltや [╊や qui conda(m) extitit fam(i)li(a)r(i)s felici(s) 

me(m)orie Mag(n)ifici d(omi)ni Co(m)it(is) oly(m) Joh(ann)is d(e) Rozgo(n) Judic(is) cu(r)ie 

Regieや ╊]. Mindや aや régies╇や mindや aや korszerű címzés megjelent Decseiや J{nosや fi{nak 

(くｱｴｶｲ《や elveszettや sírkövénや 〉Podborja╉や maや Dezanovacや ter(lete╇や Horv{torsz{g《╈や ╊や
egregius magister filius Joannis Codary de Decse ╊╆324 Egy a budai Nagyboldogasszony-

                                                                                                                                                                                     
22, 23, 34, 60-61. (ｲｶ╆や sz╆《╉や ｱｸ╇や ｳｵのｱ╆や kép『: ╊やMA〉G《IST〉ER《や NICOLAVSや FILIV》Sや NICOLA『Iや
CONDAM BANI╉やGagyiやPéterやfiaやL{szlóや〉くｱｳｹｲ′《やsírkövénや〉ｲｹｷ╆やkép) (CSOMA 1887a. 117-120.; 

CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 5-ｱｱ╇や ｲｴ╆╉や L8VEIņVARGAや ｱｹｸｷ╆や I╆や ｴｶｲ╇や ｵｸｸ╆╉や II╆や ｱｲｱｹ╆や kép《や aや
felsőgagyiや templombanや mindや azや ő╇や mindや azや apjaや megjelöléseként╈や ╊や MAG〉ISTE《Rや
LADISLAUSや FILIUSや MAG〉IST《RIや PET〉RI《や DEや GADGIや ╊╉や Verebiや Györgyや fiaや Péter╇や erdélyiや
alvajda (くｱｴｰｳ《や m{traverebélyiや sírlapj{nや 〉ｲｵ-ｲｶ╆や kép《や 〉JAKUBIKや ｱｹｶｱ╆や ｱｶｷ╇や ｱｷｳ╆╉や
L8VEIņVARGA 1987. I. 337, 462, 588, 5ｸｹ╆╉やｵｸｶのｴ╆や{bra╉やII╆やｱｲｲｰ╆やkép《╈や╊やcorposやstrennuiやmilitisや
mag〉ist《riや pet〉ri《や geo〉r《gyや oli〉m《や uiceや uaiuodeや t〉ransilvani《や ╊; Solymosi Domokos (く1411) 

gyöngyössolymosiや sírkövénekや töredékénや 〉ｳｱｸ╆や kép《や 〉DERCSÉNYIņVOIT 1978. 231, 232.; 269. 

kép╉やL8VEIņVARGA 19ｸｷ╆やI╆やｴｶｲ╇やｵｸｸ╇やｵｸｹ╆╉やII╆やｱｲｲｶ╆やkép《やisやmagister olvasható╆ 
322 KUBINYIやｱｹｶｶ╆やｲｳｵ╆╉やFÜGEDIやｱｹｷｴ╆やｱｴｲ-ｱｴｳ╆╉やENGELやｱｹｸｷb╆やｱｱｵ╆╉やENGELやｲｰｰｳ╆やｲｲｶ╆╉やTov{bbiや

péld{kや r{╈や Décseiや Rohfiや Istv{nや fiaや J{nosや 〉くｱｴｲｰ《や kutinaiや 〉Horv{torsz{g《や sírlapj{nや 〉ｶｹ╆や kép) 

[ENGELņL8VEIや ｱｹｹｱ╆や ｴｷ╇や ｴｸ╆╉や IXのｱ╆や kép╉や VALENTIĆņPRISTER 2002. 63. (113. kat. sz.)]: ╊や
egregiusやvirやJoh〉an《nesやfiliu〉us《やst〉e《p〉ha《niやfiliiやco〉n《damやrocheやd〉e《やdeccheや╊; Gerebeni Herman fia 

L{szlóや 〉くｱｴｸｹ《や elveszettや sírkövénや 〉Podborja╉や maや Dezanovacや ter(lete╇や Horv{torsz{g) 

》KUKULJEVIĆや ｱｸｹｱ╆や ｳｳ╆や 〉ｱｰｹ╆や sz╆《『╈や ╊や EGREGIVS LADIZLAVS FILIVS HERMANI DE 

GEREBENや╊╉やPetrusやSantusやözvegye╇やIlonaやｱｵ╆やsz{zadやvégi╇やｱｶ╆やsz{zadやeleji╇やcsepényiや〉Čepin╇や
Horv{torsz{g《や sírkövénや 〉ｳｰｶ╆や kép《や 〉RADIĆ╇や Eszék 61-ｶｳ╆や kép《や aや férjや jelzőjeや azや egregius: ╊や
RELICTA (CON)DA(M) EGREGY PETRI SANTI IN NOMINE ELENA; Szentlélekiや [kosや fiaや
Miklósや 〉くｱｵｱｶ《や csatkaiや sírkövénや 〉ｲｹｳ-ｲｹｴ╆や kép《や 》GEREVICHや ｱｹｵｹ╆や ｳｱｳ╇や ｳｱｵ╇や ｳｱｷ╆╉や ｵ╇や ｱｴ╆や kép╉や
Matthias Corvinus 1982. 677, 686-687 (Kat.-Nr╆や ｸｴｰc╇や BALOGH╇や J╆《╉や MIK2や ｱｹｸｶ╆や ｱｰｷ╆や 〉ｵｰ╆や
jegyzet《╉や ｷｲ╆や kép『╈や╊やEGREGI〉US《やVIRやNICOLAVSやAKACIVSやDEやZENTHLELEKや╊; Bethleni 

Gergelyや〉くｱｵｰｰ《やbethleniや〉Beclean╇やRom{nia《やsírkövénや (372-ｳｷｳ╆やkép) [LUKINICH 1927. 38, 52. 

〉ｸ╆や jegyzet《╇や ｵｷｰ╆╉や ｳｰ╆や kép╉や BALOGHや ｱｹｴｳ╆や ｶｲ╇や ｸｱ╇や ｱｷｹ╇や ｲｱｹ╇や ｳｵｶ╇や ｳｷｷ╆╉や ｵｷ╆や kép『╈や SEPVltVRA 

EGREGI[I VIRI ′『や╊やDOMINIやGREGORIやDEやBETHlEN ╊╉やEgregius volt az az 1479-ben elhunyt 

személyや is╇や akitや aや tövisiや 〉Teiu<╇や Rom{nia《や egykoriや ferencesや kolostorbanや tal{lható╇や töredékesや
sírkövénekや (314-ｳｱｵ╆や kép) címereや alapj{nや aや Zayや csal{dや egyや tagj{valや azonosítottakや 〉VERNEI-
KRONBERGER 1939. 42-ｴｳ╆╉やｲｵ╆やt{bla╉やLUPESCU 2003. 842-843.; 12-ｱｳ╆やkép《╉やegregius dominus a 

jelzőjeや M{ri{ssyや Istv{nや szepesiや főkapit{nynakや 〉くｱｵｱｶ《や azや özvegye╇や Csaholiや Lúciaや címerétや
hordozó╇や aや m{rkusfalviや 〉Marku:ovce╇や Szlov{kia《や templombólや sz{rmazóや fat{bl{nや 〉ｳｷｴ╆や kép) 

〉B[RCZAYやｱｸｹｷb╆やｹｲ-93.).  
323 RÉVHELYIやｱｹｳｸ. 13, 24.; VARGAņL8VEIやｱｹｹｰņ92. 164. (120. jegyzet); RAINER 1994. 475.; 4. 

kép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｴむ25, 34, 36, 71むｷｲ╆や〉ｳｹ╆やsz╆《╉やｲｲ╇やｴｰ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｳ╇やｵｲ-54.; 11. 

{bra╉やV[RADYやｲｰｰｴ╆やｶｲｰ╆╉やｱｰ╆やkép╉やGOMBOSIņL8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｸ╇やｲｰｹ╆╉やｹ╆やkép 
324 MARGALITS 1900. 29.; GERECZE 1906. 1092. 
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templomhozや köthető╇や ｱｴｹｱ-esや évsz{múや sírkőtöredékenや Egregy M(a)g[istri] 

olvasható╆325 

A 14ņｱｵ╆や sz{zadiや magyarorsz{giや vil{giや t{rsadalomや legfelső╇や szűkや b{rói 
rétegét326 megilletőや címや voltや aや ╅nagys{gosをや 〉magnificus) vagy a ╅nagys{gosや férfiをや
(magnificus vir),327 amely természetesenやaやb{rókやsírfelirataibanやisやfeltűnik328. Szerepel 

m{rやCs{ktornyaiやLackfiやIstv{nやn{dorや〉く1397) magaやkészíttetteやkeszthelyiやsírkövén329 

(298-ｳｰｰ╆やkép): ╊ sepvltvra mangnifici (sic!) viri domini steffani waywode ac palatin(i) regni 

╊. Megtal{lható Perényiや J{nosや asztalnok- majdや t{rnokmesterや 〉くｱｴｵｸ《やmégやéletébenや
elkészíttetett╇やterebesiや〉Trebi:ov╇やSzlov{kia《やsírkövénや(273-ｲｷｶ╆やkép) is, amely emellett 

aやfőúr egészやéletp{ly{j{tやisやt(krözi: aやcímerétやövezőやk(lönbözőやkit(ntetéseinやkív(lやaや
rendkív(lや hosszúや szövegや korm{nyzatiや rangjaitや ésや azや ezekkelや aや feladatokkalや őtや
megbízóやuralkodókやmegjelölésétやisやtartalmazza╆330 Aやhal{lやidőpontj{tやutólagやfaragt{kや
kiや azや erreや aや célraや gondosanや szabadonや hagyottや helyre╈や Hec est sepultura magnifici 

d(omi)ni Joh(an)nis filii emerici de peren Illustrissimi p(ri)ncipis d(omi)ni Sigismu(n)di dei 

gra(tia) Ro(ma)nor(um) Imp(er)atoris hungarieq(ue) et bohe(m)ie etc Regis dapiferor(um) ac 

Sereniss(im)i p(ri)ncipis d(omi)ni alberti eade(m) gra(tia) Ro(ma)nor(um) ac hu(n)ga(r)ie 

regi(s) tauarnicor(um) regaliu(m) m(a)g(ist)ri anno d(omi)ni mo cccco l viii obi(i)t i(n) die 

Jo(hanni)s ba(ptiste). Ozorai Pipo, azaz Filippo Scolari (く1426) elpusztult 

székesfehérv{riやsíremlékénや╊ EgregiiやetやMagnificiやDominiや╊やalakot jegyeztek le a 16. 

sz{zadban, aやfőúrやmintやtemesiやésやozoraiやisp{nや〉╊やComitis Themesuuareensis et Ozorae 

╊《や jelentや megや aや szövegben.331 Tótselymesiや Tharczaiや J{nosや székelyisp{nや 〉く1510) 

szakolcaiや 〉Skalica╇や Szlov{kia《や sírlapj{n332 (194-195╆や kép) HIC IACET MAGNIFICVS 

CONDA(M) DO[MINVS IO]HAN(N)ES THARCZAI DE THOTSEL(M)ES CO(M)ES 

SICVLOR(VM) NECNO(N) CAPITANEVS RE(G)IVS ╊やolvasható╆ Tov{bbiやpéld{kやisや

                                                           
325 HORV[THやｱｹｳｲa╆やｳｰ╆や〉ｲｴｹ╆やsz╆《╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｴ╆や〉ｴｱ╆やsz╆《 
326 Azや orsz{gb{rókや szűkや köréről╇や valamintや aや ╅b{róをや szóや jelentésénekや v{ltoz{s{ról╇や azや eleinteや aや

kir{lyiや korm{nyzatや tagjaitや illetőや elnevezéstőlや aや főnemesiや rendigや tartóや v{ltoz{sról╈や
ENGELņL8VEIņVARGA 1986. 203-207.; ENGEL 1987b. 114-121.; ENGEL 2003. 225-235. 

327 FÜGEDIやｱｹｷｴ╆やｱｴｲ-143.; ENGELņL8VEIņVARGA 1986. 204.; ENGEL 1987b. 115-116.; ENGEL 

2003. 226-228. 
328 Azやoklvelekbenやkij{róやcímnekやaやsírfeliratokbanやvalóやhaszn{lataや{ltal{nosやeurópaiやjelenségやvolt╇や

ígyやaやmagnificus jelzőやN{polybanやisやhaszn{latbanやvoltやaやfőnemességやkörében╇やｱｳｲｳņｱｳｸｳやközöttや
ésや ｱｴｱｰや ut{n╇や aや síremlékekenや 〉BOCKや ｲｰｰｱ╆や ｳｵｸ╆《╆や Lodovicoや Aldomoresco╇や 〉N{polyi《や L{szlóや
kir{lyや admir{lisaや 〉くｱｴｲｱ《や síremlékénや 〉490-ｴｹｱ╆や kép) magnificus ésや fidelissimus consiliarius et 

dilectus aやjelzőや》BOCKやｱｹｹｷ╆やｱｲｵ╆や〉ｲ╆やjegyzet《╉やBOCKやｲｰｰｱ╆やｳｵｷ╆『╆ 
329 ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 25-ｲｶ╆╉やｲ╆やkép╉やENGELņL8VEIņVARGA 1984. 36, ｴｶ╆╉やｸ╆やkép╉や

V[RADYやｱｹｹｹa╆やｸ-9, 32, 48-ｴｹ╆や〉ｱｱ╆やsz╆《╉やｷ╇やｳｱのｱ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｸ╆╇やképpel 
330 CSOMAņCSERGHE8や ｱｸｸｸ╆や ｲｹｶ-ｳｰｰ╆╉や CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 36-46.; 

ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 37-38.; ENGELņL8VEIņVARGA 1984. 43, 51-52.; L8VEIや
1987b. 297-298. (Sz.53. kat. sz.); LUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｸ-ｳｲｹ╇やｶｶｶ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｷ╆やkat╆やsz╆《╆╉やｲｷｶ╆やkép 

331 MELLINI 1570. 64. (MELLINI 1987. 50.) 
332 L8VEIやｱｹｹｲ╆やｹ╇やｱｸ╆╉やL8VEIやｲｰｰｶc╆ 
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említhetőkや aや magnificus vir dominus, a magnificus dominus, illetve a magnificus 

haszn{lat{raや〉277-278, 334-337, 377-382╆やkép).333 

Szentgyörgyiや ésや Bazini Zsigmondot spectabilis ac magnificus dominus jelöliや a 

magnifica domina jelzővelや illetettや elsőや felesége╇や Kunigundaや 〉くｱｴｶｱ《や m{riavölgyiや
〉Marianka╇や Szlov{kia《や sírkövén (328-ｳｲｹ╆や kép).334 Aや ╅tekintélyesや ésや nagys{gosをや
(spectabilis ac magnificus《や jelzőや aや német-rómaiや birodalombanや aや grófokatや 〉perpetui 

comites《や megilletőや címzésや volt╉や aや címetや Magyarorsz{gonや aや ｱｵ╆や sz{zadや folyam{nや
olyanokや vettékや fel╇や akikや aや grófiや rendbeや sz{mított{kや magukat╇や ígyや aや horv{tや comes-i 

csal{dokや〉Frangep{nok╇やZrínyiek╇やBlagayok《やmellettやéppenやaやSzentgyörgyiやésやBaziniや
╅Grófokを╇や akikや aや ｱｵ╆や sz{zadやközepétőlや aや kancell{riaや {ltalや addigや csakや csal{dnévkéntや
(Groff dictus《や elfogadottや melléknevűketや felértékelveや egyenrangúnakや tekintettékや
magukatやaやbirodalmiやgrófokkal╆335 Baziniや〉I╆《やGyörgyötや〉く1426) baziniやgrófkéntや〉comes 

in posing《やjelöltékやmegやbaziniや〉Pezinok╇やSzlov{kia《やsírlapj{n (383╆やkép).336 Szentgyörgyiや
ésやBaziniや 〉III╆《やGyörgyや 〉くｱｴｶｷ《やPozsonyszentgyörgyönや 〉Svät?や Jur╇やSzlov{kia《やőrzött╇や
monument{lisや figur{lisや síremlékénekや (384-386╆や kép) körirat{banや ╊や Spectabilis et 

GenerosusやvirやacやMagnificusやdomin》usやGeorgiusやcomesやdeやs『anctoやGeorgioやetやdeやBozinや╊ az 

elhunytやmegnevezése╆337 

Aや horv{tや vonatkoz{súや emlékekや köz(l Frangep{nや J{nosや horv{tや b{nや 〉くｱｴｳｶ《, 
Zenggや 〉Senj《╇や Vegliaや 〉Krk《や ésや Modrusや grófjaや sírlapj{nakや Bud{nや ésや S{rospatakonや
előker(ltや töredékein338 (119-ｱｲｲ╆や kép) ╊やmagnific(us) d(omi)n(u)s iohan(n)es groph de 

f[rangepanis Segnie Veglie] modrusseq(ue) Comesや ╊ olvasható, aや ╅grófをや mindや németや
(Groph), mind latin (comes《や alakj{nakや felt(ntetésével. Aや csal{dnakや aやmagyarorsz{giや
katalógusや gyűjtésébeや nemや beletartozóや emlékeiや köz(lや Frangep{nや II╆や Istv{nや felesége╇や
Isotaや d‒Esteや 〉くｱｴｵｶ《や 1943-banや bomb{z{sや {ldozat{ulや esettや sírkövénや Zenggbenや azや

                                                           
333 Pl. BerzeviciやHenrikfiやPéterやt{rnokmesterや〉くｱｴｳｳ《やberzeviceiや〉Brezovica╇やSzlov{kia《やsíremlékénや

(334-ｳｳｷ╆や kép《や 〉R2MERや ｱｸｸｷ╉や CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 32-36.; ENGELņL8VEIņVARGA 

1983. 45-ｴｶ╆╉や ｲｰ╆や kép╉や ENGELņL8VEIņVARGA 1984. 59-ｶｰ╆╉や ｱｴ╆や kép《╇や Szécsiや Miklósや
t{rnokmesterや 〉くｱｴｲｸ《やszentgotth{rdiやsírkövénや 〉377-ｳｷｹ╆やkép) [ZLINSZKYNÉやｱｹｶｶ╆やｲｵｹ-260.; 2. 

kép╉やZLINSZKYNÉやｱｹｸｱ╆やｳｷｰ-372╇やｳｷｳ╇やｳｷｶ╆╉やｴ╆やkép╉やENGELņL8VEIņVARGA 1983. 43-44.; 18. 

kép╉や V[RADYや ｱｹｹｹa╆や ｲｰ-21, 33, 36, 61-ｶｲ╆や 〉ｲｹ╆や sz╆《╉や ｱｷのｱ╇や ｳｶのｱ╆や kép╉や L8VEIや ｲｰｰｲb╆や ｲｶｸ-269. 

〉LAHUや ｷｹ╆ｱｶｲ╆や kat╆や sz╆《『╇や Perényiや Istv{nや asztalnokmesterや 〉くｱｴｳｷ《や rudab{nyaiや sírlapj{nや (277-

ｲｷｸ╆や kép) (ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 36-ｳｷ╆╉や ｱｰ╆や kép)╇や Dengelegiや Pongr{cや J{nosや erdélyiや
vajdaや 〉くｱｴｷｶ《や tövisiや 〉Teiu<╇や Rom{nia《や sírkövénや 〉380-ｳｸｱ╆や kép) (S[NDOR 1912; VERNEI-

KRONBERGER ｱｹｳｹ╆やｴｲ╆╉やBALOGHやｱｹｸｴ╆やｴｹ╆╉やｱｰ╆やkép╉やLUPESCUやｲｰｰｳ╆やｸｴｲ╆╉やｱｱ╆やkép《╇やvalamint 

MyslenovithやHorv{thやM{rkやdalm{t-horv{t-szlavónやb{nや〉くｱｵｱｲ《やnagyv{zsonyiやtumbafedlapj{nや
(382, 1148-ｱｱｵｲ╆やkép《や〉R2MERやｱｸｶｵa╆╉やM5LLERやｱｹｰｵ╆やｷｱ-ｷｲ╆╉やｶｴ╆やkép╇やVIII╆やt{bla╉やBÉKEFIやｱｹｰｷ╆や
239, 241-ｲｴｳ╆╉やｱｰｴ╆やkép╉やÉRIņSEDLMAYR 2004). 

334 ENGELņL8VEIņVARGAやｱｹｸｱa╆やｱｴｲ╆╉やｲ╆やkép 
335 ENGELņL8VEIņVARGA 1981a. 142. 
336 ENGELņL8VEIņVARGA 1981b. 257-ｲｵｹ╆╉やｳ╆やkép╉やENGELņL8VEIņVARGA 1983. 39-40. 
337 VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｴｵ╆╉や ｲｶ╆や t{bla╉や L8VEIņVARGAや ｱｹｸｷ╆や I╆や ｶｹｸ╆╉や II╆や ｱｶｹｱ╆や kép╉や

VARGAņL8VEIやｱｹｹｰņ92. 136.; Fig. 32.; LUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｲ╇やｶｶｶ-667. (2.2.8. kat. sz.) 
338 R2MERや ｱｸｷｱ╆や ｲｰｹ-ｲｱｰ╆╉や ｱ╆や {bra╉や ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 46-47.; 21-ｲｳ╆や kép╉や

ENGELņL8VEIņVARGAやｱｹｸｴ╆やｴｲ╇やｴｳ╇やｶｰ╆╉やｲｵ╆やkép╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 461, 588, 694, 695.; 

ｵｸｴのｲ╆や{bra╉やII╆やｱｶｸｱ-ｱｶｸｲ╆やkép 
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elhunytやmegjelöléseやmagnifica domina╇や aや férjééやmagnificus dominus volt.339 Frangep{nや
Miklósや feleségének╇や Gerseiや Petőや Erzsébetnekや 〉くｱｵｱｳ《や aや fiumeiや Tersatoや 〉Trsat╇や
Horv{torsz{g《や Miasszonyunk-templom{ban╇や aや Frangep{nokや csal{diや
temetkezőhelyénや tal{lhatóや sírlapj{nや aや férjや ╊や SPECTABILIS ET MAGNIFICI 

D(OMI)NI NICOLAI COMITIS DE FRANGE[PANI]BVS VEGLIE SEGNIE 

MODR[VSSEQVE『や COMITISや ETCや ╊や alakbanや nyertや említést╇や aや comes mindkét╇や
Frangep{nやJ{nosやfelirat{hozやhasonlóやjelentésével╆340 Azやugyancsakやhorv{t Korb{viaiや
csal{dや tagjaiや isや grófnakや titul{lt{kや magukat╇や ígyや Korb{viaiや Anna (くｱｵｲｵ《や aや Kőrösや
megyeiや Glogovnic{rólや 〉Horv{torsz{g《や sz{rmazóや sírkövén341 (316-31ｷ╆や kép) mint 

Korb{viaや grófnőjeや jelenikやmeg: ╊やGENEROSEやANNEやCOMIT》I『S〉S《EやCHORBAVIEや
OSSA╊. Korb{viaiや J{nosや dalm{t-horv{t-szlavónや b{nや 〉くｱｵｳｱ《や azや egykorや aや Z{gr{bや
〉Zagreb╇や Horv{torsz{g《や mellettiや Remeteや kolostor{banや leírtや síremlékénや mint ╊や
Magnificus Dominus Torquatus, Comes Corbaviae, Regnorumque Dalmatiae, Croatiae et 

Sclavoniae Banus ╊ szerepelt.342 Gregoriusや Blagainakや 〉くｱｵｰｲ《や aや sírkőkatalógusや
gyűjtésiやter(leténやkív(lやeső╇やjelenlegやboszniai╇やaやközépkorbanやhorv{torsz{giやBih{csrólや
〉Bihač《やZ{gr{bbaやker(ltやsírlapj{nや╊やcomitisやGregoriiやdeやblagaiやossaや╊ {ll╆343 

Aや magyarや kir{lyokや síremlékeiや szinteや maradéktalanulや elpusztultak╇や ésや
sírfelirataikatや isや alig-aligや jegyeztékや le╆や Szapolyaiや J{nosや kir{lyや jelzőjeや aや ╅felségesやúrをや
voltやaやHunyadiやJ{nosnakや〉くｱｴｵｶ《やazやőやakarat{bólやStatileoやJ{nosやerdélyiやp(spökや{ltalや
1533-banや elkészíttetettや síremlékénや (55-ｵｷ╆や kép) ņ Ex voluntate Ser(enissimi) D(omini) 

Joannis Reg(ni) Hung(ariae) ╊╆344 Aや ╅serenissimusや princepsをや kifejezésや eredetilegや aや
későiや cs{sz{rkorや rómaiや uralkodóit illette meg.345 Egy 1455-ösや évsz{múや budaiや
kriptafedlap346 (203╆や kép《や körirat{banや I╆や 〉Nagy《や Lajosや kir{lyや jelzőjeや ugyancsakや aや
serenissimus. Perényiや J{nosや fentebbや szerepeltetettや sírfelirat{banや Zsigmondや kir{lyや
jelzőjeや voltや azや illustrissimus. ｳｵｰや évvelや kor{bbanや ugyanezや olvashatóや Salamonや
kir{lynakや〉くやvalószínűlegやｱｰｸｷ《やazやisztriaiやPol{banや〉Pula╇やHorv{torsz{g《やőrzött╇やaやHIC 

REQVIESCIT ILLVSTRISSMVS SALOMON REX PANNONIAE felirattalや jelöltや
sírlapj{n347 (387╆やkép) is. Fokoz{sやnélk(l╇やdeやmégiscsak ez jelenik meg azや╊ ILLVSTRIS 

AC EXCELLENS DO(M)I(N)VS ╊や szókapcsolatbanや Szapolyaiや Imreや n{dorや 〉くｱｴｸｷ《や
szepeshelyiや 〉Spi:sk{や Kapitula╇や Szlov{kia《や szarkof{gfedlapj{nakや (388-393╆や kép) 

szövegében╇や azやörökösや szepesiやgrófやņ ╊やCOMES PERP(ETVVS) SEPESIENSIS ╊やņ 

                                                           
339 WERTNERやｱｸｹｴ╆やｲｷ╆╉やKLAIĆやｱｹｰｱ╆やｲｴｱ-ｲｴｲ╆╉やｳｳ╆やkép╉やHORVATやｱｹｸｰ╆やｵｲ╆╉やｱｱ╆やkép 
340 PELCやｲｰｰｷ╆やｳｱｲ╆╇やkép╈やｳｱｳ╆ 
341 KUKULJEVIĆや ｱｸｹｱ╆や ｳｸ╆や 〉ｱｲｵ╆や sz╆《╇や ｳｷｵ╆や 〉ｱｲｸｹ╆や sz╆《╉や BRUNŠMIDや ｱｹｱｲ╆や ｵｷ-58. (895. sz.); 

VALENTIĆやｱｹｶｹ╆やｹｸ-ｱｰｰ╆や〉ｵｶ╆やsz╆《╉やVALENTIĆņPRISTER 2002. 55-56. (92. sz.) 
342 TIMON 1764. 248.; WAGNER 1802. II. ｱｲ╇や ｱｹ╆╉や KUKULJEVIĆや ｱｸｹｱ╆や ｱｹｸ╆や 〉ｶｵｹ╆や sz╆《╉や

VALENTIĆņPRISTER 2002. 56. 
343 VALENTIĆやｱｹｶｹ╆やｱｳｸ-ｱｴｰ╆や〉ｹｱ╆やsz╆《╉やVALENTIĆņPRISTER 2002. 62-63. (111. sz.) 
344 RITO2KNÉやｲｰｰｰ╆ 
345 FIN[LYやｱｸｸｴ╆やｱｸｰｸ╆やhas{b 
346 VÉGHやｱｹｹｷa╆やｱｰｳ╇やｱｰｴ╆╉やVÉGHやｱｹｹｸb╆やｱｶ╆ 
347 FORSTER 1900b. 333-33ｴ╆╉やｲｰｴ╆や{bra╉やT2THやｲｰｰｶb╆やｱｴｲ╆や〉ｱｱ╆やjegyzet《╇やｱｴｴ╆や〉ｲｸ╆やjegyzetやis《 
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titulussalやegy(tt╆348 Perneszi P{lnéやOrsolyaや〉くｱｵｰｰ《やporvaiやsírlapj{n349 (ｳｴｰ╆やkép) Imre 

testvérének╇や Szapolyaiや Istv{nや n{dornakや aや jelzőjeや ismétや azや elv{rhatóや spectabilis ac 

magnificus. A spectabilis et magnificus jelzőや olvashatóや Istv{nや n{dorや neveや előttや egyや
m{rkusfalvaiや 〉Marku:ovce╇や Szlov{kia) címeresや t{bl{n╇や amelyや özvegyének╇や Hedvigや
tescheniやhercegnőnekやaやcímerétやhordozza (ｳｷｵ╆やkép). P{rdarabj{n╇やSzapolyaiやIstv{nやésや
Hedvigや hercegnőや kétや fi{nak╇や J{nosnakや ésや Györgynekや aや címereや kör(l Arma 

spectabiliv(m) et magnificorv(m) d(omi)nor(um) i(o)h(ann)is et ieorgi de sapolia comitu(m) 

perpetvorvm terre Scepvsiensis felirat olvasható (ｳｷｶ╆やkép)╆やEzekkelやaやt{bl{kkalやM{ri{ssyや
Istv{nや szepesiや főkapit{nyや 〉くｱｵｱｶ《や özvegye╇や Csaholiや Lúciaや kív{ntや emléketや {llítaniや aや
m{rkusfalviやtemplombanやférjeやjótevőinek╇やvalamikorやｱｵｱｶやésやｱｵｲｱやközött╆350 

Aや fentebbや többや péld{valや isや szereplőやmagnificus dominus helyenkéntや azや ╅úrをや
(dominus《やmegnevezésreやreduk{lódott╇やazonbanやezやaやmagnificus-n{lやkevésbéやform{lisや
címや isや csakや b{róiや rangúや személyeknekや j{rtや ki.351 Ezや {llや péld{ulやkazai Kakas L{szlóや
〉くｱｳｹｵ《や neveや előttや Serkérőlや 〉Širkovce╇や Szlov{kia《や aや Nemzetiや Múzeumbaや ker(ltや
sírkövén (394╆や kép).352 Amígや n{naiや Kompoltiや L{szlóや poh{rnokmesterや 〉くｱｴｲｸ《や
megnevezéseや saj{tや kisn{naiや sírkövén (264-ｲｶｶ╆や kép) magnificus,353 addigや le{nya╇や
Kompoltiや Zsuzsannaや sírkövén354 (ｲｶｳ╆や kép) jelzőjeや aや dominus╇や illetveや aや ╅Kompoltや
b{rójaを╈やhic iacet ossanna fil(i)a d(omi)ni ladislai baronis de copolth. A baro mintやrangjelzőや
titulusや ezenや kív(lや egyetlenや tov{bbiや esetbenや ismertや aや középkoriや magyarorsz{giや
sírfeliratokban, Perényiや Péterや 〉くｱｴｷｸ《や elpusztultや pozsonyiや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《や
sírkövén ╊や magnificusや virや d〉omi《n〉u《sや Petrusや {や Perenyや baroや regniや Hungarie ╊ volt 

olvasható.355 Mindや Kompolti╇や mindや pedigや Perényiや egyértelműenや aや b{rókや közéや
sz{mított╇や r{ad{sulや aや baro címetや aや kancell{riaや {ltalや haszn{ltや hivatalosや magnificus 

mellettや t(ntettékや fel aや sírfeliratokon╆やAや baro azや arisztokr{ciaや saj{tや ╅közbeszédébenをや
lehetettや ink{bbや elterjedve╇や esetlegや azや európaiや szóhaszn{latや {ltalや isや befoly{solva╇や
mindenesetreや aやZsigmondやkir{lyや ｱｴｳｳ╆や éviや rómaiやkíséreténekや tagjaiや {ltalや aやp{p{hozや
benyújtottや kérvényekbenや gyakranや fordulや elő╇や lényegébenや azや ╅arisztokrataをや
szinoním{jaként╆356 A Scharfeneckiや J{nosや 〉くｱｳｸｷ《やm{riavölgyiや〉Marianka╇やSzlov{kia《や
sírlapj{nや (307-ｳｰｸ╆や kép) olvasható dominus azonban nem az elhunyt b{róiや st{tusz{tや
jelenti╇や csup{nや németや sz{rmaz{s{nakや tudhatóや be╇や németや nyelvter(letenや aや címや
                                                           
348 WAGNER 1774. 339.; CSOMAņCSERGHE8やｱｸｹｰa╉やGERECZEや ｱｸｹｸ╆や ｶｲ╆や kép╉やDIVALDやｱｹｰｶ╆や

101-ｱｰｴ╆╉やXX╆やt{bla╉やVERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｴｶ╇やｴｷ╆╉やｲｷ╆やt{bla╉やBALOGHやｱｹｶｶ╆やI╆やｲｹｷ-298.; 

II╆やｳｳｰ╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 683. (Kat.-Nr. 836, BALOGH, J.); Abb. 18; VARGA 2008a. 

276-277. 
349 BÉKEFIや ｱｹｰｷ╆や ｲｳｶ-ｲｳｷ╆╉や ｱｰｰ╆や kép╉や VARGAņL8VEIや ｱｹｹｰņ92. 164. (128. jegyzet), 165. (129. 

jegyzet《╉やｵｲ╆やkép 
350 B[RCZAYや ｱｸｹｷb╉や aや feliratや olvasataや aや B{rczayや {ltalや közöltや szövegnekや azや {ltalaや közöltや rajzや

alapj{nやjavítottやv{ltozata╆ 
351 ENGEL 1987b. 115.; ENGEL 2003. 226. 
352 T2THやｱｹｳｹ╉ ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 24-ｲｵ╆╉やｱ╆やkép 
353 CS[NYIņLUX 1941. 81, 83.; 7-ｸ╆やkép; ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 41-ｴｲ╆╉やｱｵ╆やkép 
354 VERNEI-KRONBERGER 1939. 28.; 4. t{bla╉やENGELņL8VEIņVARGA 1983. 42-ｴｳ╆╉やｱｷ╆やkép 
355 Sírfeliratok fol╆やｲｲvや〉azやadatértやMajorossyやJuditnakやtartozomやköszönettel《 
356 CSUKOVITS 1998. 18-20. 
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haszn{lataや ugyanisや meglehetősenや közönségesnekや sz{mított.357 Jakab, Mateus de 

Cezamisや deや Iadraや fia╇や kir{lyiや admir{lis╇や Patajや ╅uraをや ｱｵ╆や sz{zadや elejiや budaiや
sírkövének358 (ｱｱｸ╆やkép) szövegébenやezenやcímei meg is jelentek: [╊やIa]cobi filii d(omi)ni 

matey de cezamis de iadra co(n)dam admirari recgni ungarie nu(n)c d(omi)n(u)s de patay. 

Apj{nakやdominus jelzőjeやebbenやazやesetbenやsem aやb{rós{graやutal╇やhanemやdalmataやlévénや
j{rtや kiや neki╆359 Prodavizi Gergely (く1484) elpusztult, az egykori Prodaviz, ma Virje 

(Horv{torsz{g《や mellettや tal{ltや sírkövén360 az elhunyt mint Prodaviz nemes ura [╊や
GREGORIVS D(OMI)N(V)SやNOBILISやDEやPRODAVEZや╊] szerepelt. AやJurisicsやMiklósや
gyermekeinek╇や [d{mnakや ésや Ann{nakや ｱｵｳｸ-banや azや apaや {llíttattaや sírkövönや (ｸｸ╆や kép) 

mindや Miklós╇や mindや [d{mや megjelöléseや freBherr zv Ginss 〉╅Kőszegや b{rójaを《╇361 ez 

Kőszegや örökösや b{róiや címétや 〉ésや címerét《や jelenti╇や amelyetや azや apaや aや németや birodalmiや
b{rós{gやmint{j{raやkapott.362 

Jogosanやhaszn{lhattaや volnaや aやmagnificus címetやKanizsaiやMiklósや t{rnokmesterや
〉┏ｱｴｰｴ《╇やazやörményesiやp{losやkolostorbólやsz{rmazóやsírkövénや(282-ｲｸｶ╆やkép) mégisやcsakや
magister {llやaやneveやelőtt╈や╊やmag〉iste《rやnicolvsやdeやKanisaやcondamやmag〉iste《rやthauarnicorvmや
Regalisや╊.363 Egy 1370-benやelhunyt╇や ismeretlenやnőや töredékesや sírkövénやR{batöttösönや
(ｲｷ╆や kép) viszont az [ANNO D(OMI)]NI MCCC LXX OBIIT D(OMI《NAや ╊ szövegや
olvasható╇364 aやbirtokosやEgev{riak365 ésや aや vel(kや rokon╇やugyancsakやGeregye-nembeli 

csal{dok csup{n magisteriやrangúやtagjainak azonban ekkorやvalój{banやmégやnemやj{rtやkiやaや
b{rókや esetébenや haszn{latosや dominus/domina jelző╆やAや sírkövekやmag{njellegűや feliratai 

esetébenやazonbanやazokやmegfogalmazói nem mindig b{ntakやolyanやszigorúanやaやcímekや
legitimやvolt{val╇やmintやaやkir{lyiやkancell{riaやoklevélszerkesztői╆やAhogyやaやm{rやemlítettや
╅grófiをや címekや ｱｵ╆や sz{zadiや haszn{lataや esetébenや isや aや kancell{riaや {ltalや nemやhitelesítettや
csal{diや igényekや jelenhettekや megや aや feliratokban╇や előfordulや ezや aや magnificus 

megnevezésselや is╆や Vezsenyiや Domokosや fiaや Miklósや 〉くｱｳｶｸ《や pilisiや isp{nや sírkövévelや
azonosíthatóやazやaやbudaiやMargitszigetenやtöredékesenやelőker(lt╇やigenやkvalit{sosやsírlap 

(ｱｳｰ╆やkép), amelyen a névmegjelölésや╊やm[agnifi]cv(s) vir nicola(us) fili(us) d╊やalakbanや
szerepel╉やazやisp{nokやazonbanやnemやsz{mítottakやazやigaziやb{rókやközé╆366 

                                                           
357 R2MER╇やJegyzőkönyvek XL (1877) 3.; ENGELņL8VEIņVARGA 1981a. 140-ｱｴｲ╆╉やｱ╆やkép 
358 GER8やｱｹｶｳ╆やｱｴｱ╆ 
359 KURCZ 1988. 51. 
360 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｱｱ╆や〉ｱｰｶｲ╆やsz╆《 
361 CSOMA 1887b. 183-184.; CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 93-96.; LIND 1892. 160.; Abb. 4; 

V[RADYや ｲｰｰｰa. 92-93, 96-ｹｷ╆╉や L8VEIや ｲｰｰｲa╆や ｳｷ╆╉や ｶｰ╆や kép╉や V[RADYや ｲｰｰｳ╆や ｳｳ-34, 43-44.; 12. 

{bra╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｴ╆╉やAbb╆やｱｴ 
362 BARISKA 2008. 720. 
363 ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 28.; L8VEIやｲｰｰｰd╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｸ-ｷｹ╆╇やképekkel 
364 M╆やKOZ[Kやｱｹｷｶ╆やｱｰｳ-ｱｰｴ╆╉やｶ╆やkép╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やｳｳｷ╆╉やｳｳｸのｴ╆や{bra╉やV[RADYやｲｰｰｰa╆やｸｶ╇や

93-ｹｴ╆や〉ｱ╆やsz╆《╉やaやｸｹ╆やésやaやｹｰ╆やoldalやｱ╆や{br{i╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｲｳ╇やｳｵ╇やｵｰ-51. (10. sz╆《╉やｲｳ╇やｳｷのｱ╆やkép╉や
M╆やKOZ[Kやｲｰｰｲ╆やｱｶｳ╇やｱｶｵ╇やｱｶｶ-167. (LAHU 58.4. kat. sz.) 

365 CS[NKIやｱｸｹｴ╆やｸｲｰ╇やｸｲｳ╆╉やM╆やKOZ[Kやｲｰｰｲ╆やｱｶｳ╆ 
366 ENGELņL8VEIやｱｹｹｲ╆やｴｹ-51, 53-54.; 1-ｵ╆やkép╉やtöbbやpéld{valやarra╇やhogyやegyesやesetekbenやmégやaや

nagybír{kや 〉aや n{dor╇や azや orsz{gbíró《╇や valamintや aや megyékや kancell{ri{iや isや megadhatt{kや aや
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Azやoklevelesやforr{sokbanやgyakranやmegjelenő╇や folyamatosanやv{ltozóや jelentésűや
miles 〉╅lovagを╇やaやmagyarorsz{giやviszonyokやközött azonban ink{bbや╅vitézを《やkezdetben 

ink{bbやaやk(lföldiや lovagokat367 jelölteやMagyarorsz{gon╇やésやcsakやaやｱｴ╆や sz{zadやközepeや
ut{ntólや v{ltや gyakoriv{や m{rや aや magyarや nemesekや körébenや is╉や megtal{lható 

sírfeliratokbanや is╇や deや nemや túls{gosanや nagyや sz{mban.368 Egy a budai 

Nagyboldogasszony-templomhozや köthető╇や aや ｱｴ╆や sz{zadや végén╇や aや ｱｵ╆や sz{zadや elsőや
negyedébenやkész(ltやsírkő töredékeinや╊やsepu[ltu]ra strennui militis olvasható.369 Ez a 

╅tettreや készや vitézを╇や ╅vitézlőや lovagを (strenuus miles) kifejezés370 szerepel Verebi 

Györgyや fiaやPéter╇や erdélyiや alvajdaや 〉く1ｴｰｳ《やm{traverebélyiや sírlapj{n (25-ｲｶ╆や kép) is: ╊や
corpos strennui militis mag(ist)ri pet(ri) geo(r)gy oli(m) uice uaiuode t(ransilvani) ╊.371 

GENEROSVS AC STRENVVS MILES DOMINVS az elhunyt jelzőjeや aや mag{nakや
M{ty{sや katonaiや parancsnokakéntや harctériや nevetや szerzettや Tarczayや Tam{sや 〉くｱｴｹｳ《や
Héth{rsonや (Lipiany╇や Szlov{kia《や őrzöttや sírlapj{n (395-397╆や kép).372 STRENVVS MILES 

NOBILIS D(OMI)N(V)S volt Nopssicz-i Warkocz (Varkocs) Kristóf╇や késm{rkiや
v{rkapit{nyや 〉くｱｵｲｰ《や Késm{rkonや 〉KeDmarok╇や Szlov{kia《や őrzöttや sírköveや alapj{n╆373 

VerebélyiやSimonやhevesiやalisp{n╇やegriやv{rnagy 〉くｱｴｹｳ《やegriやsírkövén (ｳｴｲ╆やkép) MILES 

{ll╆374 ╊s miles de zevor ╊や olvashatóや egyや tal{nyosや eredetű╇や vörösや m{rv{ny 

sírkőtöredékenやaやSomogyやmegyeiやSzőlősgyörök Jankovich-kastély{ban375 (398╆やkép) ņ 

Magyarorsz{gonや nemや ismert╇や azや osztr{kや ter(letekenや azonbanや gyakori╇や sakkfigur{sや
címer{br{jaや alapj{nや ak{rや mégや ｱｹ╆や sz{zadiや gyűjteményiや ╅importjaをや semや
elképzelhetetlen╆やRitkaやpéldaやaz ifj. HunyadiやJ{nosや〉くｱｴｴｰ《やgyulafehérv{riや(Alba Iulia, 

Rom{nia《やsíremlékénekや〉1334-ｱｳｳｷ╆やkép) felirat{ban olvashatóやmiles io(h)annes, illetve 

ioh(ann)es miles iunior névmegjelölés.376 Aや ╅lovagをや címnekや az osztr{k-németや
nyelvter(letenや sokkalや {ltal{nosabb╇や köznemesや jelentésű377 haszn{lataや {llや Wilhelmや
vonやWulkendorfや ｱｶ╆や sz{zadや elejiや pozsonyi (Bratislava╇や Szlov{kia《や sírköveや (80. kép) 

szövegénekや〉╊やder Edel Ritter her Wilhalm Von Wulkendarff ╊《378 h{tterében╆ AEDEL 
                                                                                                                                                                                     

magnificus címetやmegyésisp{noknak╇や sőtや alisp{noknakや is╇や nemや isや beszélveや aやmag{nlevelezésや
ter(letéről╈やｵｴ╇やｵｵ-56. (26-27. jegyzet) 

367 K(lföldiや sírfeliratbanや valóや szerepléséreや példaや Federicoや daや Lavellongoや 〉くｱｳｷｳ《や síremlékeや aや
Padovaban (San Antonio): WOLTERS 1976. I. 203-204. (Cat. 117); II. Figg. 377, 379. 

368 KURCZ 1988. 18-ｳｴ╆や〉aやsíremlék-anyagやhi{nyosやismeretébőlやfakadóanやKurczや[gnesやazonbanやaや
valós{gosやhelyzethezやképestやsokkalやritk{bbnakやtartottaやaやmiles síremlékekenやvalóやmegjelenését《 

369 HORV[THやｱｹｳｲa╆やｳｰ╆や〉ｲｴｹ╆やsz╆《╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｴ╆や〉ｴｱ╆やsz╆《 
370 KURCZ 1988. 24-28. 
371 JAKUBIKやｱｹｶｱ╆やｱｶｷ╇やｱｷｳ╆╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╇やｴｶｲ╇やｵｸｸ╇やｵｸｹ╆╉やｵｸｶのｴ╆や{bra╉やII╆やｱｲｲｰ╆やkép 
372 DIVALD 1913. 569, 571, 573.; Matthias Corvinus 1982. 684. (Kat.-Nr. 838., BALOGH, J.) 
373 CSERGHE8ņCSOMAや ｱｸｸｷ╆や ｳｳｲ╇や ｳｳｴ╆╉や CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 89-93.; DIVALD 1906. 

ｱｱｰ╆╉やｸｲ╆やkép╉やVARGAņL8VEIやｱｹｹｰ-92. 150-151, 1165. (138. jegyzet) 
374 NAGY 1965. 37-39.; NAGY 1970ņ71. 105-107, 112-117.; 1-ｹのa╇やb╆やkép╉ Matthias Corvinus 1982. 

688-689. (Kat.-Nr╆やｸｴｰ╆f╇やKOZ[K╇やK╆《╉やKOZ[KņSEDLMAYRやｱｹｸｷ╆やｲｵ╆や〉ｸｶ╆やsz╆《╉やｵｲ╆やkép 
375 VARGAņL8VEIやｱｹｹｰņｹｲ╆やｱｴｴ╆╉やｴｱ╆やkép 
376 ENTZ 1958. 168.; 179-ｱｸｰ╆やkép╉やKURCZやｱｹｸｸ╆やｲｸ╆ 
377 BARISKA 2007b. 63. 
378 Súpis ｱｹｶｷ╆やｱｸｹ╆╉やL8VEIやｱｹｹｲ╆やｱｸ╆╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｰ╆ (20. jegyzet is); L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｱ╇やｱｳｲ╆や

(52. jegyzet) 
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GESTRE(N)G RITTER HER jelzővelや jelenikや megや Wilhelmや vonや Reichenburg╇や I╆や
Ferdin{ndや Magyarorsz{gonや szolg{lóや németや gyalogosや z{szlóalj{nakや kapit{nyaや
〉くｱｵｳｸ《╇やlőcseiや〉Levoča╇やSzlov{kia《やhalottiやcímerén╆379 

[kosやnembeliやMikcs ｱｴ╆やsz{zadやvégi╇やtöredékesやbudaiやsírkövén380 (399-400╆やkép) 

csak nobilis vir ņ a közép- ésや kisbirtokosや nemeseknekや {ltal{nosanや kij{rtや aや nobilis 

titulus381 ņ szerepelや jelzőként╇やpedigやt{rsadalmiやst{tuszaやennélや jóvalやmagasabbやvolt╆や
Ezや aや megjelöléseや aや Mikcsnélや kevésbéや előkelő Tomajiや Jakabや fiaや P{lnakや 〉くｱｴｰｰ《や isや
lesencetomajiや sírlapj{n (401-403╆や kép).382 Aや L{batlaniakや ｱｴｷｰ-esや évekreや keltezhetőや
karvaiや〉KravanyやnadやDunajom╇やSzlov{kia《やközös ╅csal{diをやsírfedlapj{n (404-405╆やkép) 

╊やsepultura nobilium De Labatlan ╊やszerepel╆383 EgyやegyébkéntやismeretlenやBorb{laやｱｵ╆や
sz{zadやvégiやszakolcaiや〉Skalica╇やSzlov{kia《やsírkövén (406╆やkép) [sepult]ra nobilis domi(n)e 

Barba[re] olvasható╆384 Ugyanott Agnes de Cutzesdorfや〉くｱｴｸｸ) sírlapj{n385 (ｱｹｳ╆やkép) a 

generosa címやjelenikやmegやaや╅nemesをやszinoním{jaként╈やAnno d(omi)ni mo cccco lxxxviiio 

tredecimaや dieや mensisや Septembrisや Obytや 》╊『や g〉e《n〉er《osaや virgoや Agnesや deや Cuczesdorfや hicや
sepulta orate. Ugyanez a GENEROSVS jelentéseやTarczayやTam{sやemlítettやsírfelirat{ban╆ 

Lelőhelye╇や aや székesfehérv{riや préposts{giや templom╇や előkelőや elhunytraや l{tszikや
utalniや egyや ismeretlenや 〉くｱｳｷｳ《や [fi]delis famulus felirattöredéketや hordozó╇や rong{ltや
sírköve386 (ｱｳｹｰ╆やkép《やesetében╆やMagister Buoncompagno da Siena Ars dictaminis-ében╇や
aやｱｳ╆やsz{zadやelejénやnobilis et strenuus miles-tőlやmegk(lönböztetett fidelis f(ggőやvazallusや
jelentésű╆や ｱｲｸｶ-banやAnchierやkardin{listや fidelis jelzővelや illettékや síremlékénやaや rómaiやS╆や
Prassede-templomban╇や ésや Giovanniや Bonanniや 〉くｱｳｹｲ《や mintや fidelis manipulator pape 

jelenik meg ugyanott a S. Maria della Luce-ben. A fidelis/fidelissimus Rómaや v{rosiや
síremlékeken╇や nemや vall{siや összef(ggésben╇や ｱｴｴｷ-tőlや fordulや elő╇や elsősorbanや m{rや azや
érettやrenesz{nszやalkot{sain╆387  

Aやfentebbやidézett vagyやemlített sírfeliratokやegyやrészébenやgondosanやfelt(ntettékや
azや elhunytakや korm{nyzatiや méltós{g{tや is╈や Felsőlendvaiや Miklósや fiaや Miklósや apj{nakや
b{ni╇やBebekやGyörgyやkir{lynéiやt{rnokmesteri╇やCs{ktornyaiやLackfiやIstv{nやerdélyiやvajdaiや
ésやn{dori╇やKórógyiや Istv{nやmacsóiやb{ni╇やKanizsaiやMiklósや t{rnokmesteri╇やOzorai Pipo 

temesiや isp{ni╇や Berzeviciや Hennikfiや Péterや t{rnokmesteri╇や Perényiや Istv{nや
asztalnokmesteri, Perényiや J{nosや asztalnok- majdや t{rnokmesteri╇ Rozgonyiや J{nosや
orsz{gbírói╇ Szapolyaiや Imreや n{dori╇や Tharczaiや J{nosや székelyisp{ni╇や Myslenovith 

                                                           
379 LUDIKOV[ņMIK2ņP[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｴｲ╆や〉ｳ╆やsz╆《 
380 ALTMANNやｱｹｷｳ╆や ｸｲ╆╉やR[CZやｱｹｹｵ╆や ｱｸ╇や ｱｹ╇や ｲｵ╆や 〉ｸｰ╆や jegyzet《╉やALTMANNņL8VEIやｲｰｰｴ╆やｱｵ╆や 〉ｵ╆や

sz.); 19-ｲｰ╆やkép 
381 KUBINYIやｱｹｶｶ╆やｲｳｵ╆╉やFÜGEDIやｱｹｷｴ╆やｱｴｳ╆ 
382 R2MERや ｱｸｷｶ╆ 14.; CSOMA 1904. 166-167, 169. [CSOMA 1995. 1308-ｱｳｰｹ╇や ｱｳｱｱ╆『╉や V[RADYや

ｱｹｹｹa╆やｱｰ╇やｳｲ╇やｵｰ╆や〉ｱｳ╆やsz╆《╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｹ-ｸｰ╆╇やképpel 
383 ORB[Nやｱｸｶｹ╆やｴｹｲ-ｴｹｷ╆╉やGEREVICHやｱｹｷｱ╆やｹｴ╆╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｸｲ╆ 
384 Lényegébenやközöletlen╇やvö╆やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｰ╆や〉ｲｱ╆やjegyzetやis《 
385 DRAHOŠOV[ņHLAVATÝņMINĎ[Šやｱｹｹｳ╆やｲｷ╇やｲｸ╆╉やMINĎ[Šやｱｹｹｴ╆やｱｷ╆╉やMINĎ[Šやｱｹｹｷ╆やｹｸ╇やｹｹ╆ 
386 MAROSIやｱｹｱｵ╉やDERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｵｶ╇やｹｷ╇やｱｲｲ-ｱｲｳ╆や〉ｸｱ╆やsz╆《╉やｸｸ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｳ╇やｱｸｹ╆や〉ｱ╆や

jegyzet《╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｴｶｱ╆╉やII╆やｶｲｱ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｷ-8, 32, 65-66. (32. sz.); 4. 

kép 
387 BOCK 2001. 361. (126. jegyzet is) 
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Horv{tやM{rkやésやKorb{viaiやJ{nosやdalm{t-horv{t-szlavónやb{ni╇ Mateus de Cezamis fia 

Jakab kir{lyiやadmir{lisi╇やVerebiやPéterやerdélyiやalvajdaiや címét╆やAやkorban╇やamikorやegy-

egyや hivatalviselésや gyakran aや lesz{rmazottakや érvényes(léseや szempontj{bólや isや
meghat{rozóや voltや ésや aや csal{dnévや részévéや isや v{lhatottや 〉╅B{nfiを《╇や azや apaや címzése 

egyezőやrendben jelenhetettやmegやazやőやésやaやfiaやsírfelirat{banやis╆やBerzeviciやHenrikfiやPéterや
t{rnokmesterや 〉くｱｴｳｳ《や berzeviceiや 〉Brezovica╇や Szlov{kia《や síremlékén388 (334-ｳｳｷ╆や kép) 

Sepultura magnifici uiri domi(ni) petri herrici de brezouiche tauarnicor(um) re[galiu]m 

m(a)g(ist)r(i) et co(m)i(ta)tus scepessie(n)sis ac suor(um) olvasható╇やmígやfi{nak╇やBerzeviciや
Györgyやp(spöknekや 〉くｱｴｳｷ《やnyitrai 〉Nitra╇やSzlov{kia《や sírkövén389 (407╆やkép) [Hic iacet 

reve]rendvs in Christo pater d(omi)n(u)s georgius nat(us) q(uon)dam magnifici viri d(omi)ni 

petri fily hernici de bezericz [thavarnicorum rega]lium m(a)g(ist)ri Ep(iscopu)s hui(us) 

eccl(es)ie qui obiit i(n) festo natiuitatis d(omi)ni anno eiu[sdem M CCCC XXX VII]. 

Aやhivatali╇やkorm{nyzatiやbeoszt{s╇やesetlegやegyébやpozícióやmegad{s{valや tov{bbiや
sírkövekや esetébenや isや tal{lkozni╆や Egyや ismeretlenや személyや pannonhalmiや sírkövénekや
töredékénや v{rnagyiや címeや olvasható╈や castella(nus) de s[ancti Martini ╊].390 Egy 

szakolcaiや kapit{nyや ｱｵｰｰや ut{nやmégや életébenや elkészíttetettや sírkövénや (408╆や kép) a neki 

kij{róや egregius címenや kív(lや posztj{tや isや felt(ntette╈や Anno domini milles[im]o 

Qui(n)gentesimo Obyt Egregius ac 》╊ cap]itaneus condam Ciwitatis Galicz.391 Késm{rkや
v{r{nakやésやv{ros{nakやkapit{nyakéntや〉CAPITANE CASTRI ET CIVITATIS KEZMARK) 

jelenik meg Nopssicz-iや Warkoczや 〉Varkocs《や Kristófや 〉くｱｵｲｰ《や Késm{rkonや 〉KeDmarok╇や
Szlov{kia《や őrzöttや sírkövén╆392 Christofや Pernerや 〉くｱｵｳｰ《や Lőcsénや 〉Levoča╇や Szlov{kia《や
őrzöttや halottiや címerénや isや szerepel╇や hogyや őや I. Ferdin{ndや kir{lyや szepesiや v{rkapit{nyaや
volt╈や╊や serenissimi ungarie et bohemie Regis Ferdina(n)di Castri Scepusien(sis) Capitanei 

╊╆393 CsehiやMih{lyや 〉くｱｵｱｹ《や tököliや sírlapj{n (409╆や kép) olvashatóや csepeliや isp{niや címe╈や
SEPVLTVRA EGREGY MICHAELIS DE CHEH INSVLAE HVIVS CHEPELIENSIS 

COMITIS ╊╆394 A budaiや emlékkövén (126╆や kép) MAGISTERkéntや jelöltや Ellyevölgyiや
J{nosや 〉くｱｵｲｶ′《やsírfelirat{banやaやn{doriやbírós{gonやbetöltöttや ítélőmesteriやcímeやszerepel╈や
P(RO)THONOTAR(I)V(S) PALATINALIS.395 Aや Jurisicsや Miklósや {ltalや gyermekeinekや
1538-banや készíttetett╇やm{rや említett sírkövön396 (ｸｸ╆や kép) azや ap{nakやnemcsak kőszegi 

                                                           
388 R2MERやｱｸｸｷ╉やCSERGHE8ņCSOMA 1890a. 32-36.; ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 22, 45-46.; 

ｲｰ╆やkép╉やENGELņL8VEIņVARGA 1984. 59-ｶｰ╆╉やｱｴ╆やkép 
389 T2THやｱｹｷｵ╆やｳｳｳ╆╉やｸｰ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｷｹ╇やｳｰｱ-ｳｰｲ╆╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 588, 592, 699.; 

II╆やｱｷｰｴ╆やkép╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｵ╇やｶｶｵ-666. (2.2.6. kat. sz.) 
390 L8VEIやｱｹｹｶa╆やｳｱｰ╇やｳｱｵ-316. (II.28. kat. sz.) 
391 DRAHOŠOV[ņHLAVATÝņMINĎ[Šやｱｹｹｳ╆やｲｷ╇やｲｸ╆╉やMINĎ[Šやｱｹｹｴ╆やｱｶ-ｱｷ╆╉やMINĎ[Šやｱｹｹｷ╆やｹｴ-

ｹｶ╇やｹｹ╆╉やｲ╆やkép╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｶｶｸ-669. (2.2.13. kat. sz.) 
392 CSERGHE8ņCSOMAや ｱｸｸｷ╆や ｳｳｲ╇や ｳｳｴ╆╉や CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 89-93.; DIVALD 1906. 

ｱｱｰ╆╉やｸｲ╆やkép╉やVARGAņL8VEIやｱｹｹｰņ92. 150-151, 1165. (138. jegyzet) 
393 LUDIKOV[ņMIK2ņP[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｴｰ-341. (1. sz.) 
394 WAGNERやｱｸｰｲ╆やII╆やｱｰ╆╉やDERCSÉNYIやｱｹｵｸ╆やII╆やｲｱｹ╇やｲｲｰ-221.; ｳｱｴ╆やkép 
395 ENGELņL8VEIやｲｰｰｳ╆ 
396 CSOMA 1887b. 183-184.; CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 93-96.; LIND 1892. 160.; Abb. 4; 

V[RADYや ｲｰｰｰa. 92-93, 96-ｹｷ╆╉や L8VEIや ｲｰｰｲa╆や ｳｷ╆╉や ｶｰ╆や kép╉や V[RADYや ｲｰｰｳ╆や ｳｳ-34, 43-44.; 12. 

{bra╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｴ╆╉やAbb╆やｱｴ 
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b{róiや címeや olvasható╇や deや rómaiや kir{lyi tan{csosiや ésや kamar{si╇や tov{bb{や azや ötや alsó-

ausztriaiや ésや a vend 〉szlavóniai《や tartom{nyや főhadparancsnoki 〉főkapit{nyi《, illetve 

krajnai tartom{nyiやkapit{nyiやcíme397 is ｠ ╊やRo(mischer) k〉ö《n〉iglicher《やM〉aies《t〉ät) Rat 

Cam(me)rer Obrister veldhauptman der funff niderosterreichisch(e)n und windischen land 

vnd Lands hauptman in Chrain ╊. Kőszegや azや ｱｴｶｳ╆や éviや bécsújhelyiや békeszerződésや
értelmében aやSzentやKoron{értやAusztri{nakやelz{logosítottや telep(lésekやközéやtartozott╇や
Jurisicsや teh{tや aや német-rómaiや birodalomや alattvalójaként╇や Ferdin{ndや németや kir{lyや
főemberekéntや szerepeltや aや v{rosbanや is. Azや ugyancsakや elz{logosítottや Kismartonbanや
〉Eisenstadt╇や Ausztria《や Veitや vonや F(rstや 〉くｱｵｱｵ《や v{rnagykéntや ésや 〉mégや Miksaや cs{sz{rや
idején《や cs{sz{riや tan{csoskéntや jelenikやmegや epit{fium{nakや felirat{ban (91-ｹｲ╆や kép)╈や╊や
hauptman cu der eisnstat ritter und kaiserlicher maiestat ratt ╊╆398 Wilhelm von 

Reichenburgや 〉くｱｵｳｸ《╇や lőcseiや halottiや címereや szerint╇ I╆や Ferdin{ndや Magyarorsz{gonや
szolg{lóや németや gyalogosや z{szlóalj{nakや voltや kapit{nya╈や ╊や RO(MISCHER) 

K〉5N《I〉GLICHER《や MA〉IESTÄT《や FERDINA〉N《DIや HAVPTMA〉NN《や I〉N《や
VNGERLA(ND)T VBER AI(N) FENEL LANCZKNECHT ╊╆399 Azやutóbbi péld{kやm{rや
előrevetítikやaやkövetkezőやkorszakやcs{sz{ri-kir{lyiやtisztségviselőinekやhosszúやcímzéseketや
hordozóやfeliratait╆400 

A fennmaradtや síremlékek╇や illetveや ismertや sírfeliratokや aや fentiや péld{kや szerintや
lényegébenやm{rやannakやaやkésőやközépkoriやidőszaknakやaやtanúi╇やamelybenやelsősorbanやazや
udvarbanや elfoglaltや helyetや t(kröztékや aや nevekhezや fűzöttや címek╆や Annakや aや kornak╇や
amelybenや aや nemesekや t{rsadalmiや st{tusz{nakや mégや fontosや fokmérőjeや voltや aや ｱｱ｠13. 

sz{zad gazdagやnemzetségeibőlや〉genus) levezetett előkelőやsz{rmaz{sやis╇401 eztやt(krözőや
síremlékiや tanúiや nincsenekや ｠ csup{nや néh{nyや m{rや eや korや elmúlt{valや sz(letett╇や ｱｵ╆や
sz{zadiや sírfeliratや őrizteや megや aや megbízó╇や aや csal{dや ekkorや m{rや meglehetősenや
konzervatívやszemléletreやutaló hivatkoz{s{tやaやnemzetségiやeredetre╆やAやTomajやnembőlや
valóやTomajiや Jakabや fiaやP{lや 〉くｱｴｰｰ《や említettや sírlapj{n (400-ｴｰｲ╆やkép) ╊やsepulturaやnobilisや
viriやpau》liやfiliiやIa『cobiやdeやtomayや》de『やgenereやtomayや╊ {ll╇402 Aba nembeli n{naiやKompoltiや
L{szlóやpoh{rnokmesterや〉くｱｴｲｸ《やkisn{naiやsírkövénや(264-ｲｶｶ╆やkép) mint ╊やfili〉us《やcomitisや
stefaniや kompolthや deや gene〉re《や abaや ╊ jelenik meg,403 aや Szentem{gócsや nembeliや Als{niや
csal{dbólや sz{rmazóやB{lintやbíborosやpécsiやp(spökや 〉くｱｴｰｸ《や síremlékén404 (410-411╆や kép) 

                                                           
397 Jurisicsやcímeire╈やBARISKA 2008. 720. 
398 JOVANOVICHや ｱｹｳｰ╆や ｲｰ╆╉や IV╆や t{bla╉や CSATKAIņFREYや ｱｹｳｲ╆や ｳｲ╆╉や ｲｹ╆や kép╉や ZIMMERLや ｱｹｵｳ╆や ｶ╇や

20-ｲｱ╆や〉ｳｰ╆やsz╆《╇やképpel╉やDie Ritter 1990. 254-255. (Kat.-Nr. VI.74) 
399 LUDIKOV[ņMIK2ņP[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｴｲ╆や〉ｳ╆やsz╆《 
400 Péld{itや ld╆╈や MIK2ņP[LFFYや ｱｹｹｹ╉や LUDIKOV[や ｲｰｰｲ╉やMIK2ņP[LFFYや ｲｰｰｲ╉やMIK2ņP[LFFYや

ｲｰｰｵ╉やLUDIKOV[ņMIK2ņP[LFFYやｲｰｰｶ╆ 
401 ENGELņL8VEIņVARGA 1986. 205. 
402 R2MERや ｱｸｷｶ╆や ｱｴ╆╉や CSOMAや ｱｹｰｴ╆や ｱｶｶ-167, 169. [CSOMA 1995. 1308-ｱｳｰｹ╇や ｱｳｱｱ╆『╉や V[RADYや

ｱｹｹｹa╆やｱｰ╇やｳｲ╇やｵｰ╆や〉ｱｳ╆やsz╆《╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｹ-ｸｰ╆╇やképpel 
403 CS[NYIņLUX 1941. 81, 83.; 7-ｸ╆やkép; ENGELņL8VEIņVARGA 1983. 41-ｴｲ╆╉やｱｵ╆やkép 
404 HENSZLMANN 1870. 270-ｲｷｲ╇や ｳｷｲ╆╉や ｱｳｴ╆kép; SZ8NYIや ｱｹｰｶ╆や ｲｴｱ-ｲｴｴ╆や 〉ｷｶｹ╆や sz╆《╉や ｲｵｸ╆や kép╉や

VERNEI-KRONBERGER 1939. 25-26, 27.; MAROSIや ｱｹｸｳa╆や ｱｰｸ╆╉や ｱｰｵ╆や kép╉ L8VEIņVARGA 

ｱｹｸｷ╆や I╆やｵｹｱ╆╉や II╆やｱｲｳｹ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｳｰｰ-301. (Sz.59. kat. sz.); V[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｱ╇やｳｲ-33, 

54-ｵｵ╆や〉ｱｸ╆やsz╆《╉やｱｲ╇やｳｲのｱ╆やkép 
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╊や deや alsanや deや g〉e《n〉er《eや zenthemaguchや╊ aや csal{dや megjelölése╇や ésや azや ugyanebbőlや aや
nemzetségbőlや sz{rmazóや Györgyiや Bodóや Miklósや székesfehérv{riや prépostや 〉くｱｴｷｴ《や
sírkövén405 (412╆やkép) a 》╊ deやgenereやzent『eやmagoczや╊ olvasható╆ 

Azや egyh{ziakや esetébenや isや dokument{lt{kや aや sírkőszövegekや aや t{rsadalmiや
helyzetet, aやhierarchi{banやelfoglaltやhelyet╇やaやtudom{nyosやvégzettséget╆やAやkorai, a 12. 

sz{zadbólやsz{rmazó darabokやmégやigencsakやszűkszavúak╇ Veszprémbenやegyやprépost 
sírkövénekや töredékén (ｲｴｶ╆や kép) NOSTER P(RE)POSI(TUS) olvasható╇406 a Tereskénや
eltemetett Bertalan pap sírkövén407 (ｲｴｷ╆やkép) pedig BARTHOLOMEVS SACERDOS (a 

sacerdosokや aや k{poln{kや papjaiや voltak408). Egy ismeretlen papnak a budai 

Nagyboldogasszony-templombólや sz{rmazó╇や aや ｱｵ｠ｱｶ╆や sz{zadや fordulójaや t{j{raや
keltezhető╇やfigur{lisやsírkőtöredékén409 a HONORABILIS DOMI[NVS] jelzőやazやegyh{zi 

férfi ╅tisztelendőやúrをや titulusa volt. Az ezúttalやnemやaやb{róknakやkij{róやtitulustや jelentő 

╅úrをや 〉dominus) címetやazonban azやegyh{ziakやsírkőszövegeiben nem mindigやtettékやki, 
péld{ulやhi{nyzikやazやugyancsakやelőkelő pannonhalmiやap{tokや ismert, 14｠15. sz{zadiや
sírfeliratairól410 (413-423╆や kép), megtal{lhatóや viszontや N{dasdiや Darabosや Györgyや
ciszterciや ap{tや 〉くｱｴｶｷや ut{n《や szentgotth{rdiや sírkövén411 (ｲｹｲ╆や kép): ╊や d〉omi《n〉u《sや
gedrgius (sic!) darabus abbas monastery [sancti gothardi]. [llhatottやhelyette a ╅tisztelendőや
férfiúをや 〉honorabilis vir《や is╇や ezzelや jellemezteや péld{ulや elpusztultや sírfelirata412 (╊や
honorabilis vir magr Martinus de Schembnicia canonicus eccle s Salvatori als s Martini 

Posonや ╊) Selmeciや M{rtonや pozsonyiや kanonokotや 〉くｱｴｹｵ《 ｠ aや kifejezésや azonbanや aや
polg{riやsz{rmaz{sraやisやutalhat413. 

                                                           
405 T2THや ｱｹｶｴ╆や ｱｷｴ-176, 182. (50. jegyzet), 182-ｱｸｳ╆や 〉ｵｳ╆や jegyzet《╉や L8VEIņENGEL 1983. 4, 5, 6. 

(19-21. jegyzet); 6-ｸ╆やkép 
406 [D[Mやｱｹｱｲ╆やI╆やｱｲｵ-ｱｲｶ╇やｱｲｹ╆╉やT2THやｱｹｶｴ╆やｱｸｱ╆や〉ｴ╆やjegyzet《╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｷｳ╇やｷｸ╆╉やV[RADYや

ｲｰｰｰb╆やｷ╇やｳｰ╇やｶｵ╆や〉ｳｰ╆やsz╆《╉やｱｲのｱ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｲb╆やｵｲ╆ 
407 KOZ[Kやｱｹｷｵb╆やｱｴｱ╆╉やHÉJJやｱｹｷｶ╆やｲｵｶ╆ 
408 M[LYUSZやｱｹｷｱ╆やｵｳ╆ 
409 MNM, ltsz. 1902.121.17ņ19.: RADOCSAY 1971. 484. (87. sz.) 
410 Szigfridやap{totや〉くｱｳｶｵ《 a szerzetesiやközösségやtemetteやelや》sírköveや〉413-ｴｱｶ╆やkép): Emléklapok 1876. 

ｱｴ╆やsz{mozatlanやoldal╉やｵ╆や{bra╉やCZOBORやｱｹｰｱb╆やｱｶｹ╇やｱｷｰ╆╉やｲｰｸ╆や{bra╉やVERNEI-KRONBERGER 

ｱｹｳｹ╆やｲｳ╇やｶｵや〉ｱｰｰ╆やjegyzet《╉やｹ╆やt{bla╉やV[RADYやｱｹｸｴ╆やｱｰｸ╆╉やIV╇やVIII╆やt{bla╉やL8VEIņVARGA 1987. 

I. 335, 463-ｴｶｴ╇やｴｶｶ╆╉や II╆やｶｳｹ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｶa╆やｳｱｰ╇やｳｱｲ-313. (II.25. kat. sz.), 315.]╈や╊やSIFRID 

ABBATE〉M《やCETUSやFRATRV〉M《やTUMVLAUITや╊╉やBőcsiやCudarやL{szlóやap{tや〉くｱｳｷｲ《やjelöléseやisや
mindösszeや ╊や abbasや ladyzlausや dictvsや cvdarや ╊ 》sírköve (417-ｴｲｲ╆や kép): Emléklapok 1876. 14. 

sz{mozatlanやoldal╉やｶ╆や{bra╉やFRAKN2Iやｱｸｷｹ╆やｲｰ╇やｲｱ╆╉やCZOBORやｱｹｰｱb╆やｱｷｰ╆╉やｲｰｹ╆や{bra╉やVERNEI-
KRONBERGER 1939. 23, 24, 65. (101-ｱｰｲ╆や jegyzet《╉や ｱｰ╆や t{bla╉や TAK[CSや ｱｹｸｱ╆や ｴｴ-45.; 
L8VEIņVARGAや ｱｹｸｷ╆や I╆や ｴｶｴ╇や ｴｶｵ╇や ｴｶｶ╆╉や ｲｰ╆や színesや kép╉や II╆や ｶｴｰ╆や kép╉や L8VEIや ｱｹｹ6a. 310, 311, 

313-ｳｱｴ╆や 〉II╆ｲｶ╆や kat╆や sz╆《╇や ｳｱｵ╆『╉やDobóiやMiklósや 〉くｱｴｳｸのｳｹ《や töredékesや sírfelirat{banや (ｴｲｳ╆や kép) ╊や
nicolausや deや doboや abbasや sanc》tiや Martini『や ╊ {llや 》L8VEIや ｱｹｹｶa╆や ｳｱｰ╇や ｳｱｴ-315. (II.27. kat. sz.); 

V[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｲ╇やｳｴ╇やｵｲ-53. (16. sz.); 18/1, 37/2. kép『╆や 
411 ZLINSZKYNÉやｱｹｶｶ╆やｲｶｲ╆╉やｵ╆やkép╉やZLINSZKNÉやｱｹｸｱ╆やｳｷｶ╆╉やｶ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｳ╇やｳｴ╇やｶｴ-

ｶｵ╆や〉ｳｱ╆やsz╆《╉やL8VEIやｲｰｰｲb╆やｲｶｸ╆や〉LAHUやｷｹ╆ｱｶｱ╆やkat╆やsz╆《 
412 BEITEL, Sírfeliratok fol. 5r 〉azやadatértやMajorossyやJuditnakやtartozomやköszönettel《 
413 Pl. Georgius Cerndelや〉GörigやKörndel《やselmeciやkamaragrófや〉くｱｴｷｹ《やselmecb{nyaiやsírlapj{nや》BÉLや

ｱｷｴｲ╆や ｶｲｳ╆╇や képや aや ｶｲｴ╆や oldalon╉や LUXや ｱｹｱｵ╆や ｹ╆╉や VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｴｲ╆╉や ｲｴ╆a╆や t{bla╉や
V[LINÉやｲｰｰｰ╆やｲｷｹ-280. (157. sz.)] 
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SelmeciやM{rtonやesetében a magister jelzőやnemやaやnemesekやesetébenやfentebbやleírtや
címetや jelentette, hanem a k{ptalanokやegyetemetやvégzőや tagjainakやaやcímeやvolt╇やannakや
megfelelően╇やhogy az egyetemek hallgatóiや azや alsóや fokozat╇や a ╅bölcsészkarを (facultas 

artium) elvégeztévelや nyertékや elや aや magister címet.414 Magister volt Dunajeciや Miklósや
szepesiや prépostや 〉くｱｳｵｶ《や is╇や elpusztultや hunfalviや 〉Hunovce╇や Szlov{kia《や sírköve415 

szövegénekや tanús{gaや 〉╊ Magister Nicolaus filius Andreae, Praepositus ╊)╇や tov{bb{や
Szekcsőiや J{nosや baranyaiや főesperesや 〉くｱｴｳｵ《╇や pécsi sírfelirata416 (424╆や kép) [╊ magister 

johanes de zecchew archidacon(us) de barania qui(n)q(ue)ecc(lesie) ╊] szerint, valamint a 

somogyv{riや bencésや ap{ts{gbanや 1524-ben kriptafedlapot (425╆や kép) készíttetőやZathai 

J{nosやfehérv{riやkanonok╇やbélav{riやesperes╇やaやfedlap417 mAgister JohAnnes de zAthA ╊ 

szövegeやalapj{n╆ Aやsegesv{riや 〉Sighi<oara╇やRom{nia《やHegyiやtemplombanやtal{lhatóや╊や
MAGISTER STEPHAN(US) KALMVS [HUIUS CIVITATIS?] QVONDA(M) 

PLEBAN(US) ╊や〉くｱｵｲｸ《やsírköve (ｳｳｱ╆やkép).418 Azやegyetemiやtanults{gやnemやlehetettやm{rや
ritkaやaやközépkorやvégénやaやpozsonyiや〉Bratislava╇やSzlov{kia《やt{rsask{ptalanban╇やmagister 

aや címe péld{ulや Laaiや Rohrbeckや Pongr{cや kanonoknak 〉くｱｵｱｳ《╇や elpusztultや
sírkőfelirat{ban419 [magister Pangratius Rorbeck plebanus et canonicus huius eccl(esi)e], 

valamint Caspar Romer kanonoknakや 〉くｱｵｱｷ《や isや 》╊や Venerabilis magister romer 

cano(n)icvs pos(o)n(i)en(sis) ╊]420 (ｲｲｶ╆やkép). Wolfgangus de Schom pozsonyi kanonok, 

elpusztultやsírköve421 tanús{gaやszerint azやorvostudom{nyokやdoktoraや〉く1461) volt╈や╊や
egregius mag(iste)r Wolfgangus de Schom medicine doctor canonicus huius eccl(esi)e ╊╆ 
Orvos volt, de nem doktor aや Visegr{donや eltemetett (426-427╆や kép), ugyanakkor a 

mer{niや dék{niや tisztetや betöltő Bonaioncca mester 〉くｱｳｶｲ《╇や akinek a Lago Maggiore 

közelében╇や Sv{jcや déliや részénや fekvőや Ravecchioや lehetettや aや sz(lőhelye╈や ╊やMAGISTER 

BONAIONCCA PHISICVS DE RAVACHY D(E)CANIS MERONA ╊╆422 J{nosや
berethalmiや pléb{nost 〉くｱｵｲｶ《や aや szabadや művészetekや baccalaureusaként nevezi meg 

berethalmiや 〉Birthalm╇や Rom{nia《 sírfelirata (428╆や kép)╈や╊やNOBILIS [IOHANNES] DE 

BIRTH(ALM) AR(TIVM) BACCA(LAVREVS) MAGIS(TER) HVIVS ECC(LESI)E 

NOS(T)R(I) ╊, 1514-bőlや ésや ｱｵｱｵ-bőlや ismertや oklevelesや említéseibenや aや neveや mellettや
baccalaureus theologiae címや {ll╆423 W{ryや 〉V{ri《や M{téや egriや kanonokや 〉くｱｵｰｵ《や aや szabadや
művészetekやmagisztereやvolt (429╆や kép)╈や╊やSEPVLTVRA VE(NE)RAB(I)LIS D(OMI)NI 

MATHEI DE WARII ARCIVM LIBERALIVM MAGISTRI CANONICI HVIVS ALME 

                                                           
414 M[LYUSZやｱｹｷｱ╆やｵｳ-54, 103.; Fogalomt{r ｱｹｸｹ╆やII╆やｲｳ╆や〉╅magisterをやcímszó╇や[╆やVARGAやL╆《 
415 WAGNER 1774. 343.; BERZEVICZY 1903. 97. 
416 BOROS 2000. 93.; BOROS 2006. 26. 
417 GERECZE 1897. 148, 149-150.; 9-ｱｰ╆やkép╉やBÉKEFIやｱｹｰｷ╆やｱｱｰ╇やｲｰｸ-209.; 81-ｸｲ╆やkép╉やBAKAYやｱｹｸｹ╆や

117, 118-ｱｱｹ╆╉やｴｵ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｳ-14, 33, 57-58. (2ｳ╆やsz╆《╉やｱｶのｲ╇やｳｵのｱ╆やkép 
418 MÜLLERやｱｸｵｵb╆やｴｱｲ╇やｴｱｴ-415.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 51-52, 54, 74. (249. jegyzet); 29. 

t{bla 
419 BEITEL, Sírfeliratok fol. 5r, 6r, 17v 
420 DANK2やｱｸｹｱ╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｳ-134.; Abb. 10; MAJOROSSY 2006. 103. 
421 BEITEL, Sírfeliratok fol. 22v 
422 BUZ[Sやｲｰｰｷ╆やｵｱ-ｵｲ╇やｵｳ╆╉やképやaやｴｴ╆やésやazやｵｰ╆やoldalon 
423 SALZER 1881. 91-92.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 44, 73. (225. jegyzet); BALOGH 1943. 187. 
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ECCLES(I)E AGRI[E]NS(IS) ╊.424 Temesv{riや Miklósや szentistv{niや prépostotや 〉く1457) 

végrendeleteやésやezzelや egyezőやszövegűやesztergomiやsírfelirataやmintやaやmagisteriや címnélや
magasabb fokozat╇やaやszabadやművészetekやésやaやk{nonjogやdoktor{tusa birtokos{tやemlíti╈や
╊やegregi(us) d(omi)n[us Nicolaus artium] et decretvr(um) doctor ╊.425 Győriやsírlapjaや(430. 

kép) szerintや aや hittudom{nyokや doktoraや ņ doctor pagine sacre ņ volt Vad{sziや Miklósや
szeretiやp(spök╇やgyőriやsegédp(spökや〉くｱｴｲｸ《╆426 K{taiやL{szlóやgyulafehérv{riやprépostotや
(くｱｳｸｸ《や elveszettや sírkövénekや felirataや mintや ╊や LADISLAVSや PRAEPOSITVSや 》╊『 
DOCTOR FAMOSVS ╊ jellemezte.427 Vitézや Mih{lyや z{gr{biや prépostや 〉く1499), 

elpusztultや sírkövénekや felirataや szerint╇や aや jogtudom{nyokや doktoraや volt╈や Clauditur hic 

MichaëlやWitezやdeやnomineやgentis╆やPra‒positusやtempliやStephaneやSancteやtui╆やJurisやdiviniやpra‒latoや
Schemmate Doctor ╊╆428 Andreasや Ivanichや z{gr{biや kanonokや 〉く1510) a szabad 

művészetekやésやaやjogやdoktorakéntやņ Artium et iuris Doctor ņ ugyancsakやképzettやvolt╆429  

A magister címや m{rや jóvalや kor{bbanや isや azや egyetemiや iskol{zotts{gや jeleや volt╆や
Feltűnikや m{rや aや Miklósや esztergomiや érsekや ｱｱｸｳ-banや kelt╇や ad{svételiや (gyetや rögzítőや
oklevelénekや tanúsor{banや Vilhelmus magister megjelölésselや szereplő╇や azや esztergomiや
székesk{ptalannakやaやközépkorbólや ismertや egyetlenやVilmosやnevűや tagjaやesetébenや is╆やAや
kanonokや annakや aや ｱｲ╆や sz{zadや végére╇や aや ｱｳ╆や sz{zadraや megnövekedettや létsz{múや
╅értelmiségiやelitを-nek a tagja lehetett╇やamelynekやszerepeやmeghat{rozóv{やlettやaやkir{lyiや
kancell{ri{banや ésや aや k{ptalanokban╇や aholや egyreや több╇や jogiや végzettségetや igénylőや
feladatnak kellett megfelelni. Ha egyや Vilmosや nevűや elhunyt ｱｲｰｰや kör(lや kész(ltや
esztergomi sírkövének430 (243-ｲｴｴ╆や kép) kor{bbanやm{rや idézett sírversébenや aや címzésや
nem is szerepel, aやkétやVilmos nagy valószínűséggel azonos személynekやtartható.431 

Azや ｱｳｲｳや ésや ｱｴｰｶや közöttや Visegr{donや székelőや központiや korm{nyhivatalokや
ír{studóや jegyzőや alkalmazottja ņ alighanemや őや isや papiや személyや ņ lehetett az a 

MAGIST(ER) SIMON NOTARI(VS), akinek aや ｱｴ╆や sz{zadや közepeや t{j{raや tehető╇や deや
ehhez a korhozや képestや meglehetősenや régies feliratú╇や évsz{mや nélk(li sírkövéreや aや
bencésekや visegr{diや Szentや Andr{s-kolostoraや ter(leténや bukkantakや r{ (432╆や kép).432 

(Megjegyzendő╇やhogyやa magister ņ egyebekやközöttやņ aやkúriaiやjegyzőkやszokottやcímeやisや
                                                           
424 NAGY 1965. 37-38.; NAGY 1970ņ71. 107-ｱｰｸ╇やｱｱｲ╆╉やｱｰ╆やkép╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｱｰｲ╇やｱｰｷ╆や〉ｵｹ╆やjegyzet《╉や

ｷｴ╆やkép╉やKOZ[KņSEDLMAYRやｱｹｸｷ╆やｲｷ╆や〉ｹｴ╆やsz╆《╉やｵｴ╆やkép 
425 HORV[THņKELEMENņTORMA 1979. 93, 95. (68, 69. jegyzet), 123, 124. (1. jegyzet) 
426 K[ROLYやｱｷｴｷ╆やｱｰ╆╉やVARJUやｱｸｹｷa╆やｳｳｹ-ｳｴｰ╆╉やKOZ[KņLEV[RDYņSEDLMAYER 1972. 107. 
427 SZEREDAI 1791. 40.; ENTZ 1958. 138, 170. 
428 LEVAKOVICH 10r╉やKUKULJEVIĆやｱｸｵｶ╆やｳｴ╆╉やKUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｵ╆や〉ｱｱｲｳ╆やsz╆《╉やTKALČIĆやII╆や

1895. 533. (5. sz.); SCHNEIDER 1944. 625-627. 
429 LEVAKOVICHや ｹr╉や FARLATIや ｱｷｷｵ╆や ｳｳｹ╆╉や KUKULJEVIĆや ｱｸｵｶ╆や ｲｵ╆╉や TKALČIĆや ｱｸｸｵ╆や ｶｵ╆╉や

KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｷ╆や〉ｱｱｲｸ╆やsz╆《╉やTKALČIĆやIII╆やｱｸｹｶ╆やｲｶｰ╆や〉ｱ. sz.) 
430 M[THESやｱｸｲｷ╆やｶｰ-ｶｱ╆や〉こ╆やｹｶ╆《╉やTab╆やIX╆やlit╆やA╆╉やMAROSIやｱｹｸｴb╆やｶｲ╇やｲｲｲ-223. (88. jegyzet); XIV/2. 

t╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｲ-124, 127-128. (14a, 15, 27. jegyzet), 130-ｱｳｱ╆や〉ｳ╆やsz╆《╉やｱ╇やｵ╆やkép╉やV[RADYや
2000b. 9-10, 11, 14, 15, 17, 32, 48-49. (7. sz.); 11/2╇やｲｹのｳ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｲ╇やｳｸ-ｳｹ╆╉やｵ╆や{braや 

431 Vilmosや azonosít{s{ra╇や t{rsadalmiやhelyzetére╈やTAK[CSやｱｹｸｸ╆や ｱｲｳ-ｱｲｴ╆╇やvö╆╈やKOLL[NYIやｱｹｰｰ╆や
ｲ╆╉や azや ｱｱｸｳ╆や éviや oklevél╈や KNAUZや ｱｸｷｴ╆や ｱｲｸ-ｱｲｹ╆や 〉ｱｱｱ╆や sz╆《╉や aや jogiや végzettségű╇や ír{studóや elitや
megnövekedettやszerepére╈やM[LYUSZやｱｹｷｱ╆やｴｱ-43. 

432 DERCSÉNYIやｱｹｵｸ╆やII╆やｴｵｰ╇やｴｵｵ╆╉やL8VEIやｱｹｹｱb╆やｳ╇やｶ-ｷ╆や〉ｶ╆やsz╆《╉やｶ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｹ╇やｶｶ-67. 

〉ｳｲ╆やsz╆《╉やｱｶのｲ╆やkép 
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volt a 14ņｱｵ╆や sz{zadban╆433) [brah{m ferencesや szerzetesや ｱｳ╆や sz{zadや végénélや
valószínűlegやnemやkésőbbi╇やm{rやemlítettやpozsonyiやsírkövénや(251-ｲｵｲ╆やkép) sem szerepel 

mégや évsz{m╇や azや elhunytや ╅hivataliをや beoszt{saや azonbanや igen╈やHIC IACET FR(ATER) 

ABRAAM LECTOR ORDINIS MINORVM.434 

Mégや némelyikや p(spökiや sírkövönや isや hasonlóanや egyszerűや azや elhunytや
megnevezése╆や Nemcsak a György 〉╅Grociusを《や segédp(spökや 〉くｱｴｰｰ《や bizonytalan 

olvasatúやpécsiやsírfelirat{ban435 (260, 1417╆やkép) {llóや╊ episcopus argiensi ╊やalak ilyen 

szűkszavú╇やdeやaやn{l{n{lやsokkalやelőkelőbbやAlbeniやHenrikやpécsiやp(spökや〉くｱｴｴｴ《やisやcsakや
╊やheinricvs episcopvs qu(i)nq(ue) ecclesiensis ╊やsírkövének436 felirat{ban (431╆やkép). Az 

{ltal{nosやazonbanやnemやez╇やmivel a magasabb tisztséggelやtöbbnyireやjóvalやösszetettebbや
címzésや isや kij{rt╆や Andreasや Scolariや v{radiや p(spökや 〉くｱｴｲｶ《や nagyv{radiや 〉Oradea╇や
Rom{nia《やsírkövén437 (ｲｹｱ╆やkép) ╊ reve(ren)dvs i(n) c(hrist)o p(ate)r d(omi)n(u)s [a]ndreas 

flore(n)ti(n)us h(u)ivs eccl(es)ie waradien(sis) pontifex uenerandus deo ac gentibus hungarie 

dilectvs ╊ olvasható. Ennélやmindやsz{rmaz{s{nakやjelzését╇やmindやpedigやcímeitやilletően 

mégやbővebbenやésやaやreverendus felsőや fokúやreverendissimus alakj{valや fogalmazt{kやmegや
VitézやJ{nosやesztergomiやérsekや〉くｱｴｷｲ《やkor{bbiやesztergomiやsírkövének438 (343-ｳｴｵ╆やkép) 

szövegét╈ Reveredissim(us) d(omi)n(u)s Joh(ann)es de zredna diocesis zagbien(sis) 

archiep〉iscopu《sやst〉ri《go》niensisやprimasやetやapostolice『やsedisや》legatusやnatusや╊]. Als{ni B{lintや
pécsiやp(spökや〉くｱｴｰｸ《やsírfelirat{ban439 (410-411╆やkép) bíborosiやméltós{ga isやkifejezésreや
jut╈や ╊や reve(re)ndis(si)mu(s) p(ate)r d(omi)n(u)s vale(n)tin(us) titvli s(an)c(t)e sabine 

pr(es)bi[ter cardinalis atque g]ub(er)nator ec(c)l(es)ie qu(in)qe ╊╆ SzécsiやDénesやesztergomi 

érsekや 〉くｱｴｶｵ《や hasonlóanや ╅bőbeszédűをや síremlékén440 (433-435╆や kép) nemcsak a 

címerpajzshozやkapcsolódóやbíborosiやkalapや〉csakやbojtjaiやmaradtakやmeg《╇やdeやaやköriratやisや
jelziやaやfőpapやbíborosiやésやprím{si╇やvalamintやörökösやesztergomiやisp{niやcímét╇やtov{bb{やazや
érsekiや székbenやutódaiや sz{m{raや isや éppenや {ltalaや elnyertや szentszékiや sz(letettや követi441 

volt{t: 》╊や Dyonisiusや Ze『echや t〉i《t〉uli《や s〉an《ctiや s〉an《ctiや C》i『riaciや inや Terminsや 》└Thermis『や
                                                           
433 EngelやP{lやszívesやközlése 
434 Közöletlen╉やismeretétやJurajやŠediv?nekやköszönhetem╆ 
435 HENSZLMANN 1870. 268-270, 372.; 133. kép╉や SZ8NYIや ｱｹｰｶ╆や ｲｳｸ-ｲｴｱ╆や 〉ｷｶｸ╆や sz╆《╉や ｲｵｷ╆や kép╉や

VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｲｵ╆╉やT2THやｱｹｶｴ╆やｱｶｸ╇やｱｸｱ╆や〉ｱｰ╆やjegyzet《╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｰ-11, 

32, 53-ｵｴ╆や〉ｱｷ╆やsz╆《╉やｱｱ╆やkép 
436 HENSZLMANN 1870. 272-ｲｷｳ╇や ｳｷｲ╆╉や ｱｳｵ╆や kép╉や SZ8NYIや ｱｹｰｶ╆や ｲｴｴ-ｲｴｶ╆や 〉ｷｷｰ╆や sz╆《╉や ｲｵｹ╆や kép╉や

VERNEI-KRONBERGER 1939. 25, 26, 27-28.; L8VEIやｱｹｸｷb╆やｳｰｲ-303. (Sz.61. kat. sz.) 
437 BUNYITAY 1884. III. 110-ｱｱｲ╆╉や VI╆や t{bla╉や BALOGHや ｱｹｸｲa╆や I╆や ｱｱ╇や ｲｸ╆╉や ｷｱ╆や kép╉や II╆や ｲｸｳ╇や ｲｸｴ╆╉や

Matthias Corvinus 1982. 138. (Kat.-Nr╆やｱｰ╇やBALOGH╇やJ╆《╉やL8VEIやｱｹｸｹa╆やｱｷｰ-171, 182-183. (190. 

sz╆《╉やｱｱｷ╆やkép 
438 M[THESや ｱｸｲｷ╆や ｶｵ╆や 〉こ╆や ｱｰｳ╆《╉や Tab╆や VII╆や lit╆や C╆╉や HORV[THや ｱｹｴｱ╆や ｹ*.; Matthias Corvinus 1982. 

140-141. (Kat.-Nr. ｱｲb《╇やｶｱｳ╆や〉HORV[THやI╆《╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｲ╇やｳｴ╇やｳｶ╇やｴｴ-45. (7. sz.) 
439 HENSZLMANN 1870. 270-ｲｷｲ╇や ｳｷｲ╆╉や ｱｳｴ╆や kép╉や SZ8NYIや ｱｹｰｶ. 241-ｲｴｴ╆や 〉ｷｶｹ╆や sz╆《╉や ｲｵｸ╆や kép╉や

VERNEI-KRONBERGER 1939. 25-ｲｶ╇や ｲｷ╆╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆や I╆やｵｹｱ╆╉や II╆やｱｲｳｹ╆やkép╉ L8VEIや
1987b. 300-301. (Sz.59. kat. sz.); V[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｱ╇やｳｲ-33, 54-ｵｵ╆や〉ｱｸ╆やsz╆《╉やｱｲ╇やｳｲのｱ╆やkép 

440 M[THESやｱｸｲｷ╆や ｶｳ-ｶｴ╆や 〉こ╆や ｱｰｱ╆《╉やTab╆やVII╆や lit╆ A╆╉やT2THやｱｹｶｴ╆や ｱｷｰ-171, 174, 176, 177, 181-183. 

(29, 50, 64. jegyzet); 5-ｶ╆やkép╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｵｹｲ╇やｶｹｹ╆╉やII╆やｱｷｰｵ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆や
22, 34, 44. (6. sz.) 

441 Fogalomt{r ｱｹｸｹ╆やII╆やｸ╆や〉╅leg{tusをやcímszó╇やKELLNERやJ╆《╉やｱｲｰ╆や〉╅prím{sをやcímszó╇やB[NやP╆《 
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p(res)b(ite)r Cardinal(is) ar(chi)ep(iscopu)s et comes p(er)petuus st(ri)gonie(nsis) primas et 

ap(osto)lice sedis legat(us) nat(us) ╊. SchönbergやGyörgyやpozsonyiやprépostや〉く1486) 1470-

esやévsz{múやsírszobr{n442 (436╆やkép) kív(lやkétやhal{laやut{nやkész(lt╇やfeliratosやt{blaや(437-

438╆や kép) isや síremlékegy(tteseや részeや volt╇や aや hosszabbik╇や egyや sírversetや isや tartalmazóや
feliratや részletesenや kitértや aや prépostや ausztriaiや sz{rmaz{s{raや ésや papiや p{ly{j{nakや
{llom{sairaや ésや címeire 》p{paiや 〉apostoli《や protonotarius╇や wetzlariや prépost╇や aや főpapiや
jelvényekやviseléséreやelsőkéntやjogotやszerzett pozsonyiやprépost, a pozsonyi egyetem, az 

Academia Istropolitana alkancell{rja]: Anno d(omi)ni Mo CCCCo Octuagesimo sexto In 

die Sancti Hyeronimi Obyt Reuere(n)d(u)s In c(hrist)o pater dominus Georgius de Schonberg 

Australi Sedis Ap(osto)lice Prothonotarius Wetcslarien(sis) et Prim(us) Posonien(sis) 

Eccl(es)iarum Infulatus Pr[epo]situs Necnon huius Uniuersitatis Istropolitane Vice 

Cancellarius ╊╆443 II╆や Gergelyや nyitraiや p(spökや 〉くｱｴｹｲ《や nyitraiや 〉Nitra╇や Szlov{kia《や
sírkövén444 (ｳｳｹ╆や kép) aや ╊ Reueren(dus) in c(hrist)o pat(er) frater Gregoriu[s] ╊ 

szövegbenや aや frater aや p(spökや szerzetesiや mivolt{tや jelezte╆や Vad{szi Miklósや szereti 

p(spök╇やgyőriやsegédp(spökや〉くｱｴｲｸ《 győriやsírlapj{nakや(430╆やkép) aやfőpapやsz{mosやcímétや
isや felsorolóや felirataやp{losや szerzetesiやmivolt{tや isやmegörökítette╈や [h]ic iacet pie memorie 

pater [i]n Christo revere(n)dus nicolaus ep(iscopu)s cereten(sis) doctor pagine sacre fr(ater) 

ordi(ni)s heremitarum sancti pauli qui obyt an()o d(omi)ni mcccco xxviii iii k(a)l(endas) 

septembris.445 Egyや veszprémiや sírkőtöredék (439╆や kép) szövegeや ņ [episcopus 

vesprimi]en(sis) ca(n)c(e)ll(ar)i(us) supp[remus] ņ aや veszprémiや p(spökや kir{lynéiや
főkancell{riや méltós{g{raや utal╇や tal{nや ifj╆や Vitézや J{nosや p(spökや 〉くｱｴｹｹ《や síremlékéhezや
tartozott.446 Nemや csup{nや részletesenや jellemezteや sírfelirataや Ving{rtiや Gerébや L{szlóや
kalocsaiや érseket 〉くｱｵｰｲ《や elpusztultや atyaiや 〉Šarengrad, Horv{torsz{g《や síremlékén, de 

b(szkénや szerepeltや benneや aや főpapや M{ty{sや kir{llyalや valóや rokoniや 〉unokatestvéri《や
kapcsolata is╈や ╊や R(EVERENDISSI)MVS IN CHRISTO PATER D(OMINVS) 

LADISLAVS GEREB DE VYNGARTH REGIS MATHIAE CONSOBRINVS. 

EP(ISCOP)VS TRANSSYL(WANENSIS) AD ECCLESIAM COLOCENSEM 

MVNIFICENTIA WLADISLAI REGIS VNGARIAE POSTVLATVS. CVM VIGINTI ET 

SEPTEM ANNIS ECCLESIAM TRANSSYLW(ANENSEM) MAGNA 

MANSUETVDINE ET MIRA IN SUBDITOS PIETATE MODERATVS FVISSET. 

ADEPTO PATRIS PATRIAE VOCABVLO ╊.447 Sirokaiや L{szlóや egriや segédp(spökötや
〉くｱｴｸｷ′《や ╊や Reuere(n)dus in Christo pater d(omi)n(u)s ladislavs de Syroka Ep[iscopus 

                                                           
442 HENSZLMANN 1880a. 130, 143, 156-ｱｵｷ╆╉や ｱｴｵ╆や {bra╉や ÉBERや ｱｹｱｳ╆や ｱｰｵ-116.; 99-ｱｰｰ╆や kép╉や

VERNEI-KRONBERGER 1939. 9, 38-ｳｹ╇や ｵｰ╆╉や ｱｹ╆や t{bla╉やMatthias Corvinus 1982. 325-327. (Kat.-

Nr╆や ｲｷｱ╆╉や L8VEI╇や P╆ņPERGER╇や R╆《╉や L8VEIņVARGA 1987. I. 700-701.; II. 1708-ｱｷｰｹ╆や kép╉や
CHAMONIKOLASOV[やｲｰｰｳ╆やｳｷｴ╇やｳｷｸ╆╉やｳｲｲ╆やkép╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｳ╇やｶｶｷ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｹ╆やkat╆やsz╆《╉やｲｸｳ╆や
kép 

443 K5NY5KIやｱｸｷｹ╆やxxi╆やésやxxii╆やtétel╉やRIMELYやｱｸｸｰ╆やｱｸｱ-ｱｸｲ╆╉や[BELやｱｸｸｱ╆やｳｵ╇やｶｸ╆や〉ｳｶ╆やjegyzet《 
444 CSIPPÉKやｱｸｶｴ╆やｴｲｵ╆╉やVARGAņL8VEIやｱｹｹｰņｹｲ╆やｱｴｳ╆╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｷ╆ 
445 K[ROLYやｱｷｴｷ╆やｱｰ╆╉やVARJUやｱｸｹｷa╆やｳｳｹ-ｳｴｰ╆╉やKOZ[KņLEV[RDYņSEDLMAYER 1972. 107. 
446 [D[Mやｱｹｱｲ╆や I╆やｱｲｰ-ｱｲｱ╆╉やT2THやｱｹｶｴ╆やｱｷｷ-ｱｷｸ╇やｱｸｳ╆や 〉ｶｸ╆や jegyzet《╉やｷ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｴ╇や

34-35, 76-ｷｷ╆や〉ｴｵ╆やsz╆《╉やｲｱのｲ╇やｴｱのｱ╆やkép 
447 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｱｵｵ╆や〉ｵｲｴ╆やsz╆《 
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Neop]olien(sis) svffraganeus [Agriensis] ╊や alakban nevezi meg Sirok{nや 〉Siroké╇や
Szlov{kia《や őrzöttや sírköve (440-442╆や kép).448 H{miや [kosや nikomédiaiや p(spök╇や egriや
segédp(spökや 〉くｱｵｲｲ《や elpusztultや egriや sírkövén449 (ｲｹｵ╆や kép) ╊や R〉EVEREN《DVSや
D(OMI)N(V)S ACHACIVS DE HAM EP(ISCOPV)S NICOMEDIEN(SIS) AC 

SVFFRAGAN〉EVS《や AGRIEN〉SIS《や ╊や volt olvasható. Rever(e)nd(us) d(omi)n(us) volt 

Illésh{ziや M{ty{sや gyulafehérv{riや prépostや 〉くｱｵｱｰ《や isや illésh{ziや 〉Eliasdice╇や Szlov{kia《や
sírkövénekや(ｳｳｰ╆やkép) tanús{gaやszerint╆450  

 A fentiや feliratokや tanús{gaや szerintや meglehetősenや gyakori reverendus 

〉╅tiszteletreやméltóを《やmegjelölésやk(lönbözőやalakjaiやņ reverendus vagy reverendissimus in 

Christo pater dominus, illetve reverendus dominus 〉╅tisztelezteや méltóや atyaを╇や
╅tiszteletreméltóやúrを《やņ azやérsekeknek╇やp(spököknek╇やprépostoknakやkij{ró, nemcsak 

Magyarorsz{gon╇や deや Nyugat-Európ{banや isや közkeletű címzésekや voltak.451 Nyugat-

Európ{banや azや előkelőや egyh{ziakや m{sik szok{sos jelzőjeや a veleや azonosや jelentésű 

venerabilis volt,452 amely a magyarorsz{giや sírfeliratokbanや nemや annyira gyakori, de 

azértや megtal{lható péld{ulや L{szlóや dömösiや prépost ｱｵ╆や sz{zadや eleji╇や tengődiや
sírkövén453 (443╆や kép) 》╊やven(er)abil(i) viri d(omi)ni ╊『╇やSz{ntóiやAmbrusや szentistv{niや
prépostや〉く1483) esztergomi sírlapj{n454 (ｳｳｸ╆やkép) [venerabilis et egregius d(omi)n(u)s] ésや
veleや egyezőや alakbanや Bertalan őrkanonok╇や egriや vik{riusや ｱｵ╆や sz{zadや végi╇や egri 

sírkövén455 (444╆や kép), Petrusや deやMyzoliaや z{gr{biや olvasókanonokや 〉くｱｴｹｸ《や elpusztultや
z{gr{bi456 [Venerabilis qu(on)dam D(omi)ni], Roychai Istv{nや patakiや pléb{nos╇や egriや
kanonokや 〉くｱｵｱｳ《や s{rospataki457 (445╆や kép) [VENERABILIS D(OMI)N(V)S], valamint 

Caspar Romer kanonokや 〉くｱｵｱｷ《や pozsonyi sírkövén458 (ｲｲｶ╆や kép) is (Venerabilis 

magister). 

L{szlóや dömösiや prépostや ｱｵ╆や sz{zadや eleji╇や említettや sírkövén459 szerepelや egyh{ziや
titulusaや 》╊や ven(er)abil(i) viri d(omi)ni ladislai p(re)positi ec(cles)ie demesien philiar(um) 

conui(c)t(i)] (aやsírkőやtengődiやlelőhelyére azやadやmagyar{zatot╇やhogyやaやfalu aやpréposts{gや
                                                           
448 R2MERや ｱｸｷｱa. 208-209.; CSOMAņCSERGHE8ņCZOBOR 1888. 405-409.; 

CSERGHE8ņCSOMA 1890a. 51-ｵｶ╆╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｳ╇やｶｶｸ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｱｲ╆やkat╆やsz╆《 
449 NOV[KYやｱｸｱｹ╆やｲｴｱ╇やｲｴｲ╆╉やGOROVEやｱｸｲｸ╆やｵ-ｶ╆╉やDÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｲ╇やｶ╇やｱｱ╇やｱｳ╆や 〉ｵｷ╆や jegyzet《╇やｱｹ╆や

(260. jegyzet) 
450 IPOLYI 1859a. 100-101.; I╆ｸ╆や kép╉や L8VEIや ｱｹｹｰb╆や ｸ-ｹ╆╉や ｱ╆や kép╉や VARGAņL8VEIや ｱｹｹｰņ92. 166. 

〉ｱｵｰ╆やjegyzet《╉やｵｹ╆やkép 
451 FAVREAU 1997. 182. 
452 FAVREAU 1997. 182. 
453 Archaeologiaiやlevelek╆やAÉやIや〉ｱｸｶｸ-1869) 139-ｱｴｰ╆や〉R2MERやF╆《╉やR2MER╇やJegyzőkönyvek XXXVIII 

(1875) 179-ｱｸｰ╆╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 588. 
454 M[THESやｱｸｲｷ╆やｲｲ╆や 〉こ╆やｳｶ╆《╉やTab╆やVI╆やlit╆やA╆╉やVARGAņL8VEIやｱｹｹｰņ92. 153, 164. (119. jegyzet); 

ｴｲ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｳ-24, 34, 36, 45-ｴｶ╆や〉ｸ╆やsz╆《╉やｲｰ╇やｳｹのｳ╆やkép 
455 KOZ[KņSEDLMAYRやｱｹｸｷ╆やｲｷ╆や〉ｹｵ╆やsz╆《╉やｳｶ╆やkép 
456 LEVAKOVICHやｹv╉やKUKULJEVIĆやｱｸｵｶ╆やｲｵ╆╉やKUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｵ╆や〉ｱｱｲｱ╆やsz《╉やTKALČIĆやII╆や

1895. 533. (4. sz.) 
457 GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｲｲ-23.; 48-ｴｹ╆やkép 
458 DANK2やｱｸｹｱ╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｳ-134.; Abb. 10; MAJOROSSY 2006. 103. 
459 Archaeologiaiやlevelek╆やAÉやIや〉ｱｸｶｸ-1869) 139-ｱｴｰ╆や〉R2MERやF╆《╉やR2MER╇やJegyzőkönyvek XXXVIII 

(1875) 179-ｱｸｰ╆╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 588. 
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egyikや birtokaや voltや aや Somogyや ésや Tolnaや megyékや hat{rvidékénや birtokoltや földekや
között460). T{rnokh{ziや Istv{nや 〉くｱｴｳｰ《や kalocsaiや sírlapj{n461 (301-ｳｰｲ╆や kép) olvasóや
kanonokiやésやvik{riusiやcímeやņ ╊やsepulturaやdominiやstephaniやdeやtharnokhazaやcanoniciやletorisや
etや vicaryや ecc〉lesi《eや colocen〉sis《や ╊ ņ egyar{ntや szerepel╇や mígや aや somogyv{riや bencésや
ap{ts{gbanや1524-ben kriptafedlapot (425╆や kép) készíttetőやZathaiや J{nosやaや feliratban462 

fehérv{riや kanonoki╇や bélav{riや esperesi╇や pléb{nosiや ésや közjegyzőiや címétや soroltaや fel╈や
mAgister JohAnnes de zAthA cAno(n)icus Alben(sis) decAnus de belAuAr et plebAnus Ac 

notArius huiu[s c]onuentus fecit fie[ri] Anno domin[i] 1524. Azや ｱｵｰｰや kör(lや elhunytや
M{ty{s╇や 1472-benや kész(lt sírkövénekや (446╆や kép) felirataや szerint╇や aや Z{gr{bや (Zagreb, 

Horv{torsz{g《や közelébenや fekvő╇や későbbや aや v{rosbaや beや isや olvadóや Grane:inaや M{ria-

egyh{z{nakや pléb{nosaや volt╈や ╊や d(omi)n(u)s Mathias pleban(us) ecc(les)ie b(eate) Marie 

v(irginis) kranesinopolye.463 A fentemlítettやSz{ntóiやAmbrusやszentistv{niやprépostや〉く1483) 

mégや életébenや elkészíttetett╇や esztergomiや sírkövénや (ｳｳｸ╆や kép) nemや csup{nや szentistv{niや
prépostiや ésや esztergomiや kanonokiや címétや írattaや kiやņ ╊ p(rae)p(osi)tus huius collegiat[e] 

b(ea)ti stephani p(ro)thom(arty)ris et canonic(us) st(ri)gonien(sis) eccl(es)iar(um) ╊ ņ, de 

sz{rmaz{siや helyének╇や aや Nógr{dや megyeiや Sz{ntónakや aや v{ciや egyh{zmegyéhezや valóや
tartoz{s{tやis [de Zantho dioces(is) Vacien(sis)].464 

K(lönlegesやaやVitézやJ{nosやesztergomiやérsekや〉くｱｴｷｲ《やm{sodik╇やaやkoraiやhumanista 

betűtípus{hozやlegink{bbやközel{llóやvisegr{di kútfeliratや〉ｱｴｸｳ《やalapj{nやtal{nやazやｱｴｸｰ-as 

évekreや keltezhetőや síremléke (348-ｳｵｰ╆や kép) sírversénekや ╊や [JOANNE]S JACET HIC 

PAT[R]IE PATER OPTIMVS ILLE ╊やrészlete╆465 Ennélやmégやsokkal meglepőbb, hogy 

az Andreas Ivanichやz{gr{biやkanonokや〉くｱｵｱｰ《やelpusztultやsíremlékérőlやaやｱｷ╆やsz{zadやelsőや
felébenや lejegyzett feliratban466 (egyやvershezやt{rsítva╈ Andreas Juanich Can. Cathedralis 

Zagrabien. Artium et iuris Doctor, Patria' Pater olim. Obyt A. D. 1510. 9. Januar) is 

szerepel a patriae pater kitétel╆や Eztや azや epithetontや aや firenzeiや Signoriaや adom{nyoztaや
Cosimoや de‒や Medicinek (1389ņｱｴｶｴ《や annakや hal{laや ut{n╇や ｱｴｶｵ-benや 〉m{sや véleményや
szerintや m{rや ｱｴｶｴ-ben) ņ aや közösségnekや nagyや szolg{latotや tévőや rómaiや polg{rokや
posztumuszや kit(ntetéseや antikや közt{rsas{giや tradíciója╇やmajdや aや cs{sz{rokやmagasztalóや

                                                           
460 CS[NKIやｱｸｹｷ╆やｴｶｵ╆╉やGY5RFFYやｱｹｹｸ╆やｶｳｲ╆ 
461 WINKLER 1929. 130-ｱｳｲ╆╉やｸｴ╆やkép╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｵｸｸ╆╉やII╆やｱｶｹｲ╆やkép 
462 GERECZE 1897. 148, 149-150.; 9-ｱｰ╆やkép╉やBÉKEFIやｱｹｰｷ╆やｱｱｰ╇やｲｰｸ-209.; 81-ｸｲ╆やkép╉やBAKAY 1989. 

117, 118-ｱｱｹ╆╉やｴｵ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｳ-14, 33, 57-ｵｸ╆や〉ｲｳ╆やsz╆《╉やｱｶのｲ╇やｳｵのｱ╆やkép 
463 R2MERやｱｸｷｰ╆やｱｸｹ-ｱｹｰ╆╉やKUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｳ╆や〉ｱｱｱｲ╆やsz╆《╉やBRUNŠMIDやｱｹｱｲ╆やｵｲ-54. (892. sz.); 

KARAMAN 1950. 144, 146-ｱｴｷ╆╉やVALENTIĆやｱｹｶｹ╆やｲｰｰ-201. (146. sz.) 
464 M[THESやｱｸｲｷ╆やｲｲ╆や 〉こ╆やｳｶ╆《╉やTab╆やVI╆やlit╆やA╆╉やVARGAņL8VEIやｱｹｹｰņ92. 153, 164. (119. jegyzet); 

ｴｲ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｳ-24, 34, 36, 45-ｴｶ╆や〉ｸ╆やsz╆《╉やｲｰ╇やｳｹのｳ╆やkép 
465 SZÉLESSやｱｷｶｵ╆やCｲv╇やD╆╉やM[THESやｱｸｲｷ╆やｶｴ╇やｶｵ╆や〉こ╆やｱｰｲ╆《╇やｹｰ╆や〉ｱｵ╆やjegyzet《╉やTab╆やVII╆やlit╆やB╆╉やPAÚRや

1859. 291-296.; VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｳｷ╇やｳｸ╇やｴｰ╇やｵｰ╇やｵｶ╆╉やｱｷ╆やt{bla╉やHORV[THやｱｹｴｱ╆やｹさ╇や
29-ｳｱ╆╉やXXXII╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 139-140. (Kat.-Nr╆やｱｲa《╇やｶｱｳ╆や〉HORV[TH╇やI╆《╉やMIK2や
2005a. 211-ｲｱｲ╆╉やｹ╆やkép 

466 LEVAKOVICHや ｹr╉や FARLATIや ｱｷｷｵ╆や ｳｳｹ╆╉や KUKULJEVIĆや ｱｸｵｶ╆や ｲｵ╆╉や TKALČIĆや ｱｸｸｵ╆や ｶｵ╆╉や
KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｷ╆や〉ｱｱｲｸ╆やsz╆《╉やTKALČIĆやIII╆やｱｸｹｶ╆やｲｶｰ╆や〉ｱ╆やsz╆《 
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címe nyom{n.467 Aや címzésや nemや voltや teljesenや ismeretlenや aや középkorや kor{bbiや
időszakaibanやsem╇やígyやaやSt╆やBlasienやkolostorやszerzetese╇やBernold╇やkrónik{j{nakやｱｰｸｰ-ra 

vonatkozóや részébenや Rudolfや vonや Schwabenや németや ellenkir{lytや isや aや ╅paterや patriaeをや
jelzővelや ruh{ztaや fel╆468 A magyarorsz{giや főpapoknak╇や humanistaや elkötelezettség(kや
ellenéreや semや igenや j{rhatottや volnaや kiや ezや aや címzés╇や aや renesz{nszや korや közép-európaiや
uralkodóiや köreibenや való későbbiや alkalmaz{saや sokkalや ink{bbやmag{tólや értetődő╆や Így 

alkalmazt{kや I╆や Zsigmondや lengyelや kir{lyや 〉くｱｵｴｸ《や krakkóiや sírfeliratainや 〉447╆や kép; a 

szarkof{gj{n╈や ╊や SIGISMVNDVS REX PRIMVS PATER ILLE, ILLVSTRATOR 

PATRIAE, HIC SITVS EST╉や aや szarkof{ghozや ｱｵｷｴņ1575-benや illesztettや kartusban╈や ╊や
SIGISMVNDVSや ╊や REX ╊や VICTORや ACや TRIVMPHATORや PATERや PATRIAE ╊《,469 

valamint 1580-banや azや I╆や Miksaや cs{sz{rや 〉くｱｵｱｹ《や Bécsújhelyenや eltemetettや
maradv{nyainakや tervezett╇や deや megや nemや valósítottや innsbruckiや {thelyezésérőlや írottや
emlékfeliratbanや》P(ATRI) P(ATRIAE) MAXIMILIANO I ╊『470. 

Ving{rti GerébやL{szlóや kir{lyiや rokons{g{nakや említéseや síremlékénやugyanolyanや
ritka, mint Perényiや J{nosや 〉くｱｴ58) terebesiや 〉Trebi:ov╇やSzlov{kia《やsírkövének (273-276. 

kép) fentebb m{rやleírtやsírfelirat{banやazやasztalnok-╇やilletveやt{rnokmesteriやcímやmellettやazや
azokra kinevezéstや adóや uralkodók╇や Zsigmondや ésや Albertや kir{lyokや megnevezéseや 〉aや
n{doriや címや mellettや ugyanakkorや többや sírkövön isや előfordulや aやmagyar kir{lys{gra╇や
illetve aや t{rnokmesteriや címekや mellettや aや hivatalnakや aや kir{lyiや vagyや aや kir{lynéiや
udvartart{sbanやvalóやbetöltése tényéreやtörténőやhivatkoz{s). P{rhuzamakéntやegyed(lやaや
VezsenyiやDomokosやfiaやMiklósや〉くｱｳｶｸ《やpilisiやisp{nやm{rやemlítettやsírkövévelやazonosítottや
budaiや sírlaponや (ｱｳｰ╆や kép) olvasható╇や I╆や 〉Nagy《やLajosraやutaló╇や töredékesや╊や [princi]pis 

lodou(i)ci regis hu(n)ga[rie] ╊やfeliratrészletやemlíthető╆471 Nemやaやkir{lyiやrokons{gやvagyや
aや kir{lyiや kegykéntや kapottや hivatal╇や csup{nや mintや egyfajtaや t{voliや múltや jelölésekéntや
szerepelや Lajosや kir{lyや neveや azや egykoriや budaiや {gostonosや kolostorや ter(leténや tal{ltや
kriptafedlap (ｲｰｳ╆や kép) körirat{ban╈や hic iacent ille g(e)n(er)acio[n]es qvi p(er) divina(m) 

gr(aci)am edvcti fvera(n)t p(er) serenissimu(m) rege(m) lodo(v)icv(m) 1455.472 Telegdi 

Istv{nや kincstartóや 〉くｱｵｱｴ《や aや mag{nakや ésや csal{dj{nakや {llítottや mezőtelegdiや 〉Tileagd╇や
Rom{nia《や sírkövére473 (448-449╆や kép) r{faragtattaや aや II╆や Ul{szlóや követekéntや aや franciaや
kir{lytólやelnyertやSzentやMih{ly-rendiや l{ncotや is╇やaや feliratbanやutalvaやarra╇やhogyやTelegdiや
╅k(lföldiや kir{lyokや {ltalや ismertや ésや szeretettをや ņ ╊や EXTERNIS REGIB(VS) NOTVS 

CHARVSQ(VE) ╊やņ volt474.  

                                                           
467 BROWNや ｱｹｶｱ╆や ｱｹｴ╆╉や MIK2や ｲｰｰｵa╆や ｲｱｲ╆╉や Cosimoや de‒や Medicitや {br{zolóや aranyérem╇や COSMVS 

MEDICES DECRETO PVBLICO P(ATER) P(ATRIAE) felirattal: Mediciek 2008. 81. (24. kat. sz., 

ZURLI╇やF╆《╉やaやPPやrövidítésやmegjelenikやazやｱｴｷｲ-benやkész(ltやfirenzeiやMedici-síremlékenやis╈やMIK2や
2005a. 212. 

468 HINZ 1996. 32. 
469 MOSSAKOWSKIやｲｰｰｷ╆やｲｳｳ╇やｳｳｲ╆や〉F(ggelékやIIIのｱ《╇やｳｳｴ╆や〉F(ggelékやIIIのｱｶ《 
470 KOHN 1998. 110. 
471 ENGELņL8VEIやｱｹｹｲ╆やｴｹ-51, 53-54.; 1-ｵ╆やkép 
472 VÉGHやｱｹｹｷa╆やｱｰｳ╇やｱｰｴ╆╉やVÉGHやｱｹｹｸb╆やｱｶ╆ 
473 CSERGHE8やｱｸｸｹ╆やｳｴ-ｳｶ╆╉やEM8DIやｱｹｹｸ╆やｱｷｷ-ｱｷｸ╆╉やｳ╆やkép╉やEM8DIņVARGA 1999. 246, 264. 
474 GYULAI 2005. 112. 
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A v{rosiやlakosokやesetébenやpolg{riやjog{ll{suknak ténye időnkéntやsírköv(könやisや
megjelenik aや nev(kやmellett╈や aや n(rnbergiや sz{rmaz{súや BerchtoldやKraftや budaiや polg{rや
〉くｱｳｹｲ《やsírkövén475 (ｱｵｳ╆やkép) ╊やsepulturaやperchtoldiやkraftやdeやnurenbergaやciuisやbudensisや╊, 

aやmeisseniや Frenclinや budaiや polg{rや 〉くｱｴｰｴ《や sírfelirat{ban476 (156-ｱｵｷ╆や kép) ╊やsepulturaや
frenczliniや deや misnaや ciuisや budensisや ╊ olvasható╆や Aや sziléziaiや Ursulaや Sauermann╇や
sírkőtöredékének477 (150-ｱｵｱ╆やkép) felirat{ban, Thomas Venediger CIVIS BVDEN(SIS) 

feleségekéntやjelenikやmeg╆やEgyやnémetやnyelvűやfelirataやésやpolg{rraやutalóやszövegeやalapj{nや
valószínűlegや aや budai Nagyboldogasszony-templombólや sz{rmazó╇や legink{bbや aや ｱｴ╆や
sz{zadや utolsóや harmad{raや keltezhető╇ töredékesや sírkövönや aや purger zu feliratrészletや
olvasható╆478 Aや tekintélyes╇や többszörや isや esk(dtnekや v{lasztott Wolfgang Forstert 

(く1487) is pozsonyiやpolg{rkéntやjelenítiやmeg töredékesやsírkövének479 (ｸｳ╆やkép) felirata: 

Wolfgang forster purger czw p[resb]urch ╊╆や Aや trencséniや 〉Trenčín╇や Szlov{kia《や
pléb{niatemplombanや tal{lhatóや sírköveや (ｱｲｱｸ╆や kép) szerint civis volt egy bizonyos 

M{rtonや 〉┏ｱｴｹｸ《や is╆480 Albertや szabóや 〉くｱｵｰｸ《 esztergomiや sírfelirat{ban481 (450╆や kép) 

alighanem ugyancsak a civis rövidítettや alakj{tや kereshetj(k╈や HIC IACET ALBERVS 

SARTOR C(I)V(IS) CV(M) SVIS LIBE[R]IS ET(C) 1508. 

Aや budaiや vagyや pozsonyiや lakóhelyや fentebbや említettや megnevezéseや mellettや
Magyarorsz{gonや aや v{rosrészや olyanやmeghat{roz{s{raや nemや ismertや példa╇やmintや Ottóや
bécsiや polg{rや 〉くｱｲｷｳ《や heiligenkreuziや sírlapj{nや aや ╅felsőや piacをや 〉╅Hoherや Marktを《や
kitételére╈やNON(IS) MAR(TIIS) O(BIIT) OTTO IN FORO CIVIS VVIENNENSIS (sic).482 

Aや Bud{nや h{zatや birtoklóや Paulserや csal{dや ņ amelynekや Lyphardusや nevűや tagj{t╇や félや
sírkövénekや〉152╆やkép) lelőhelyeやalapj{n╇やaやNagyboldogasszony-templomban temettékや
el483 ņ mindenesetre Regensburgや nyolcや ker(leténekや egyikéről╇や azや óv{rosや részétや
képező Pauluser-Wacht-ról484 nyerteやnevét╆ 

Aやｱｵ╆やsz{zadやm{sodikやfelében aやv{rosiやpatríci{tusやņ aやv{rosiやtan{csやhivatalbanや
lévőやvagyやvoltやņ tagjainak kij{róやprudens et circumspectus 〉╅előrel{tóやésやkör(ltekintőを《や

                                                           
475 HORV[THやｱｹｳｲa╆やｱｴ╆や〉ｷｷ╆やsz╆《╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｲ╆や〉ｳｰ╆やsz╆《╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 588.; 

II. 1215. kép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｷ╇やｱｹ╇やｳｲ╆╉やｳｰのｲ╆やkép 
476 Budav{riや síremlék╆や AÉや XVIや 〉ｱｸｹｶ《や ｱｹｲ╆╉や HORV[THや ｱｹｳｲa╆や ｱｵ╆や 〉ｸｱ╆や sz╆《╉や VERNEI-

KRONBERGER 1939. 28-ｲｹ╆╉やｶ╆b╆やkép╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｷ-ｴｷｸ╆や〉ｶｲ╆やsz╆《╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｸｹ-

290. 
477 L8VEIやｱｹｹｱa╆やｳｶｳ╆ 
478 MNM╇やrégiやmúzeumiやanyagkéntやｱｹｷｰ-benやbelelt{rozvaや〉ltsz╆やｷｰ╆ｱｰｳ╆cやésやｷｰ╆ｱｰｲ╆c┏ｷｰ╆ｱｴｷ╆c《 
479 Sarokkv{derkéntやbefalazvaやaやSzentやMih{ly-toronyやhomlokzat{ban╈ 

ŠEVČÍKOV[ņOBUCHOV[やｱｹｸｴ╆やｱｲ╇やｲｴ-25. (37. jegyzet); MAJOROSSY 2006. 84. (88. jegyzet), 

104. (168. jegyzet) 
480 S[NDORFIや ｱｸｸｵ╆や ｱｴ2-ｱｴｴ╇や ｱｴｵ╆╉や ｹ╆や kép╉や S[NDORFYや ｱｸｹｰ╆や ｳｶｷ-ｳｶｸ╆╉や V[LINÉや ｲｰｰｰ╆や ｳｱｳ╆╉や

LUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｰ╆ 
481 HORV[THや ｱｹｸｰa╆や ｸｸ╇や ｸｹ╆╉や Matthias Corvinus 1982. 614, 615, 677, 681. (Kat.-Nr. 834, 

HORV[TH╇や I╆《╉やRAINER 1994╆や ｴｷｵ╆╉や ｵ╆kép╉や V[RADYや ｲｰｰｲb╆ 61.; BERTÉNYIや ｲｰｰｳ. 110, 133. 

(139. jegyzet); GOMBOSIņL8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｵ-ｲｰｶ╆╉やｶ╆やkép 
482 KOCH 1981b. 151-152. (Kat.-Nr. 158) 
483 Felirata: hic est sepultura lyphardi paulser ╊や〉L8VEIやｱｹｹｱd╆やｵｶ-ｵｷ╆╉やｱｶ╆やkép《 
484 WALDERDORFF 1896. 112-113. 
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cím rövidítettや circumspectus alakja485 olvashatóや Bernardや Pederdarfferや budaiや
sírkőtöredékén486 (ｱｵｹ╆や kép) aや sz{zadや harmadikや negyedébőlや ņ ╊ Sepvltvra 

circ[umspecti Bern]ardini pederdarffer ╊やņ╇や valamintや Leopoldや Daxや budaiや bíróや 〉くｱｴｸｱや
ut{n《 töredékesやfelirat{ban487 (ｱｳｹ╆やkép) ņ [sepult]ura cirtumsp[ecti ╊ leopo]ldi dax ╊. A 

bíróiやhivatalやmegjelöléseや 〉reichter=Richter, vagy iudex《や többやsírkövönやisやszerepel╇や ígyや
Miklósや fiaや Lőrincや (くｱｳｸｰ《や nagymarosiや sírkövén488 (73-ｷｵ╆や kép) ╊ lavrencz niclos der 

reichter ╊╇やegyやｱｴ╆やsz{zadi╇やismeretlenやesztergomiやbíróやsírkövénekやtöredékén489 Q(VI) 

FV(I)T IVDEX {ll╆や Augustinusや Cromerや 〉くｱｴｷｲ《や kassaiや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《や sírlapj{n 

(175-ｱｷｸ╆やkép) aやköriratやaやgazdagやpatríciustやaや╅hírnevesやférfiをやésや╅úrをやjelzővelやilleti╇やésや
az elhunyt egykoriやpolg{rmesteriや 〉szóやszerintやtan{csnoki) hivatal{raや is utal: hic iacet 

famosv[s vi]r d(omi)n(v)s Avgvstin(us) Cro[mer] qvonda(m) consvl Cassovien(sis) et 

fondator p(ri)mis [cap]elle q(ui) ob[iit] An(n)o do(min)i mcccclxxii.490 Nagyszeben (Sibiu, 

Rom{nia《や polg{rmestereinekや sírköveinや aや ｱｵ╆や sz{zadや végétőlや aや v{rosiや hivatalukonや
(magister civium civitatum) kív(lや m{rや nemesiや cím(kや isや szerepelt╈ Georg Hecht 

〉Csuk{s《やpolg{rmesterや 〉く1496) sírfelirat{ban (ｱｹｰ╆やkép) [Sepultura ?] nobilis vir georgy 

hecht de chwkas dicti condam Magister i(n) civiu(m) civitatisやCybin》iensisや╊『 olvasható╆491 

Nicolausや Prollや sókamar{s╇や polg{rmesterや 〉く1499) sírlapj{n492 (ｱｹｱ╆や kép) is gondosan 

kiírt{kや hivataliや címeit ņ SEPVLTVRA NOBILIS ET EGREGI(I) VIRI Q(VON)DAM 

NICOLAI PROL COMITIS CAMERARV(M) SALIV(M) RE(G)ALIV(M) 

P(RIN)CI(PALI)VM REGNI TRANSSILVA(NO)RV(M) AC MAGISTRI CIVIVM 

CIVITATIS CIBIN(I)EN(SIS) ╊ ņ, ahogy Johannes Lulay sz{szや kir{lybíró╇や
polg{rmesterや 〉くｱｵｲｱ《や sírkövén493 (ｱｹｲ╆や kép) is: SEPVLTVRA NOBILIS AC EGREGII 

IOAN(N)IS D(E) IVLA IVDICIS REGIJ AC COMITIS CAMERE CIBINIEN(SIS) ╊. 

Friedrich Voyt 〉くｱｵｲｱのｱｵｲｲ《やpozsonyiや〉Bratislava╇やSzlov{kia《やsírkőtöredékénや(ｷｸ╆やkép) 

aやnévやelőttや{llóやjelzőや╊やfursichtig (=vorsichtig) weis herr ╊ 〉╅tiszteletreméltóやésやbölcsや
úrを《╇や ésや mivelや aや herr aや v{rosや tisztségviselőinekや kij{róや címや volt╇ aや névや ut{nや {llóや
szótöredékや pu[rgermaister]-kéntや egészíthetőや ki 〉Voytや négyや alkalommalや összesenや hétや
évesや ciklusonや {tや voltや aや v{rosや polg{rmestere《.494 Georgius Cerndelや 〉GörigやKörndel《や
selmeciや kamaragrófや 〉くｱｴｷｹ《や selmecb{nyaiや 〉Bansk{や Stiavnica╇や Szlov{kia《や sírlapj{nakや
(359-ｳｶｱ╆や kép) körirat{banや honorabilis vir olvasható╇495 JohannesやHohelや selmecb{nyaiや
                                                           
485 KUBINYI 1966. 235-238. 
486 HORV[THやｱｹｳｲa╆やｲｹ╆や〉ｲｴｷ╆やsz╆《╉やRADOCSAY 1971. 479. (67. sz.) 
487 RADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｶ╆や〉ｵｵ╆やsz╆《╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 696. 
488 L8VEIやｱｹｹｱb╆やｳ╇やｱｰ╆や〉ｱｲ╆やsz╆《╉やｱｲ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｸ╇やｵｰ-51. (14. sz.) 
489 NÉMETHYや ｱｹｰｰ╆や ｱｱｰ╆や 〉ｱｸｸ╆や sz╆《╉や LEPOLD╇や Lelt{r 1. lap; HORV[THņKELEMENņTORMA 

1979. 140, 142. 
490 MYSKOVSZKY 1888a. 128-ｱｳｰ╆╇や képpel╉や RÉCSEYや ｱｸｹｶ╆や ｸ-ｹ╆╉や XI╆や t{bla╉やMIHALIKや ｱｸｹｷ╆や ｱｶｴ╆╉や

WICK 1933. 16-18. 
491 ROTH 1906. 29.; ALBU 2002. 21-23. (18. sz.); Abb. 9 
492 ROTH 1906. 29-30.; ALBU 2002. 26-27. (21. sz.); Abb. 11 
493 ALBU 2002. 38-39. (30. sz.); Abb. 16 
494 L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｹ╆╉やAbb╆やｴ╉やMAJOROSSYやｲｰｰｶ╆やｱｰｳ╆╉やMAJOROSSYやｲｰｰｸa╆やｴｷｰ╇やｴｸｳ╆╉やｲ╆や{bra 
495 BÉLやｱｷｴｲ╆やｶｲｳ╆╇やképやaやｶｲｴ╆やoldalon╉やLUXやｱｹｱｵ╆やｹ╆╉やVERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｴｲ╆╉やｲｴ╆a╆やt{bla╉や

V[LINÉやｲｰｰｰ╆やｲｷｹ-280. (157. sz.) 
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esk(dtや polg{rや 〉くｱｴｸｰ《や sírfelirat{ban496 (ｳｶｳ╆や kép) pedig honnestus vir╇や mindkettőや
╅tiszteltや férfiúをや jelentésű. Aや ｱｵ╆や sz{zadiや Pozsony 〉Bratislava╇や Szlov{kia《 egyik 

legfontosabb patríciusやcsal{dj{hozやtartozottやGaspar (くｱｴｲｸ《やésやBartholomeusや〉く1453) 

Scharrach╇やakiknekやközösやsíremlékénや(364-ｳｶｵ╆やkép) G{sp{rtやaやprouidus vir 〉╅előrel{tóや
férfiúを《やjelzővelやillették╆497 

Viszonylagや kevésや polg{riや sírfeliratや utalや aや halottや egykoriや foglalkoz{s{ra╆ A 

Budaやegykoriやdomonkosやkolostor{banややtal{ltやegyikやvörösやm{rv{ny sírkőtördékenやazや
apothecarius szóや olvasható,498 egyやm{sikや részletenやugyanittや aや╊s winaris budensis ╊や
borkereskedőreや utal499. Kétや szabóや síremlékeや isや ismert╇や mindkettőnや ollótや {br{zolóや
címerpajzzsalや ésや aや szövegbenや aやSARTOR mesterségnévvel╈やAlbertや szabóéや 〉くｱｵｰｸ《500 

Esztergombanや ker(ltや előや aや Szentや Péter-pléb{niatemplommalや azonosítottや
templommaradv{nyokやközött (450╆やkép)╇やegyやaやfeliratbólやnemやkivehetőやnevű╇やdeやnagyや
valószínűséggelや aや R{ckeveや bír{jakéntや ismertや Dinkóvalや azonosíthatóや 〉amitや aや
CIRCVMSPECTVS jelzőや isや al{t{maszt《, 1525-benや elhunytや szabóや sírlapja501 (451╆や kép) 

pedigや aや r{ckeveiや ortodoxや szerbや templomや padlój{banや fekszik╆や Visegr{donや egyや h(ic) 

iacet m(a)g(iste)r [thom?]as carp(en)tarivs regis lvd(o)vici feliratúや töredék (452╆や kép), 

szekercefejbőlや {lló╇や azや elhunytや foglalkoz{s{raや utaló╇や rot{lóやmotívummalや az 1383-as 

oklevélbenや szereplőや Tam{sや kir{lyiや {csや sírkövével azonosítható.502 N{laや aや ╅mesterをや
jelzőや m{rや aや maiや értelembenや vettや kézművesや mestertや jelentiや ņ ez a sírfeliratokbanや
szereplőやmagister kifejezésnekやm{rやaやharmadik╇やegym{stólやigencsakやeltérőやjelentése╆ 

Aや╅festőやmesterをや foglalkoz{sやmegnevezésやaやkészítés(kやközöttや fesz(lőや egyやésや
egyやnegyedやévsz{zadやellenéreやisやazonos kétやfestőnekやa budai domonkos kolostorbólや
sz{rmazó╇やegyform{nやaやh{romや〉ｲ┏ｱ《やtarpajzsotやtartalmazóやművészcímerrelやmegjelölt 
sírkövén: J{nosやkir{lyiやfestőや〉くｱｳｷｰ《や╊ magister IohannesやpictorやregisやHungarieや╊ volt503 

(ｲｵｹ╆やkép), Istv{nやfestőやésやcsal{djaやｱｵｰｰやkör(lやkész(ltやbudaiやsírlapj{n504 (ｳｰｵ╆やkép) pedig 

╊や SEPVLTVRAや 》╊『や MAGISTRIや STEPHANIや PICTORISや ╊や olvasható╆ Valamivel 

kor{bbiや n{lukや egy ｱｴ╆や sz{zadや közepi╇や németや nyelvű╇や ugyancsakや művészcímeres╇や
budaiや töredékや 〉ｷｶ╆や kép; felirat{nakや bizonytalanや olvasataや alapj{nや ╅[belや festőをや

                                                           
496 LUX 1915. 9.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 42.; V[LINÉやｲｰｰｰ╆やｲｷｹ-280. (157. sz.) 
497 KOSTKAやｱｹｷｶ╆やｱｹ╇やｶｹ╆╉やｵｱ╆やkép╉やL8VEIņVARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｶｹｶ╆╉やII╆やｱｶｹｰ╆やkép╉やFIALAやｱｹｹｹ╆やｶｶ╇やｶｷ-

ｶｸ╆や〉ｵｶ╆やkat╆やsz╆《╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｹ╆╉やｲｷｷ╆やkép 
498 H╆やGYÜRKYやｱｹｷｷ╆やｱ╆やsz╆╉やｳ╆やkép 
499 H╆やGYÜRKYやｱｹｷｷ╆やｲｹ╆やsz╆╉やｲｸ╆やkép╉やH╆やGYÜRKY 1981. 76.; 160/4-ｵ╆やkép 
500 HORV[THや ｱｹｸｰa. 88, 89.; Matthias Corvinus 1982. 614, 615, 677, 681. (Kat.-Nr. 834, 

HORV[TH╇や I╆); RAINER 1994╆や ｴｷｵ╆╉や ｵ╆kép╉や V[RADYや ｲｰｰｲb╆ 61.; BERTÉNYIや ｲｰｰｳ. 110, 133. 

(139. jegyzet); GOMBOSIņL8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｵ-ｲｰｶ╆╉やｶ╆やkép 
501 R2MER, Jegyzőkönyvek XXII (1866) 128.; CS[NYIņLUX 1939. 234.╉やDERCSÉNYIやｱｹｵｸ╆や II╆や ｲｵ╆╉や

FENYVESI 1986. 141. (82. jegyzet), 149, 150.; VARGAņL8VEIや ｱｹｹｰņ92. 164. (119. jegyzet); 

MISKEI 2003. 71.; GOMBOSIņL8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｵ-ｲｰｶ╆╉やｷ╆やkép 
502 BUZ[Sやｲｰｰｷ╆やｵｱ╆╇やképやaやｴｸ╆やoldalon 
503 SZENDREI 1886. 281-ｲｸｲ╆╉や HORV[THや ｱｹｳｲa╆や ｱｵ╆や 〉ｸｲ╆sz╆《╉や HORV[THや ｱｹｳｸ╆や ｲｷ╇や ｷｶ╆╉や XLIX╆や

t{bla╉やHORV[THやｱｹｴｴc╆ 115-116, 118╆╉やｴｱ╆やkép╉やRADOCSAY 1971. 470-471. (24. sz.)  
504 H╆やGYÜRKYやｱｹｷｷ╆やｳｱ╆やsz╆╉やｲｹ╆やkép 
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sírkövekéntや ismert《╆505 Aやkétやｱｴ╆やsz{zadiやdarabotやaやművészcímerやlegkor{bbiやeurópaiや
előfordul{saiやközöttやtartj{kやsz{monやņ megelőzikやaやsz{zadやvégeやfeléやazやorsz{gやnyugatiや
hat{rszéleや menténや többや falképetや isや képm{s{valや ésや nevévelや jelölőや Johannesや Aquilaや
művészcímereit506 ņ Velemérや〉ｱｳｷｸ《╇やM{rtonhelyや〉Martjanci╇やSzlovénia╉やｱｳｹｲ《やņ is. A 

kifaragottや síremlékや művésznévvelや valóや jelöléséreや azonbanや Magyarorsz{gonや nincsや
olyan korai╇や aや sokkalや gazdagabbや európaiや emlékanyagbanや isや kivételesnekや sz{mítóや
példa╇やmintや IrmgardやvonやBadenやgrófnőnekやazやｱｳｴｰ-esや évekreやkeltezhető╇や lichtentaliや
sírlapj{n olvashatóやDISやWERCやMAHTEやMESTERやW〉5《LVELINや VONや STRASBVRG 

megjelölés╆507 Bronzbólや öntöttや emlékeknélや ennekや lényegesenや nagyobb╇や aや
keresztelőkutakn{lや ésやharangokn{lやm{rや jócsk{nやkidolgozottやhagyom{nyaやvolt╇やnemや
csodaや teh{t╇や haや péld{ulや Wolfhardや vonや Rothや augsburgiや p(spökや 〉くｱｳｰｲ《や délnémetや
viszonylatbanやkorszak{banやegyed(l{llóやbronzやsírlapj{nや(1376-ｱｳｷｸ╆やkép) aやgipszmint{tや
készítőや Ottóや ésや azや öntőmesterや Konr{d egyar{ntや megjelenikや aや főpapや l{b{n{lや
elhelyezett OTTO ME CERA FECIT CVNRATQVE PER ERA feliraton.508 Aやművésziや
öntudatや hasonló megnyilv{nul{s{raや aや K{rp{t-medencébenや aや ｱｶ╆や sz{zadや m{sodikや
évtizedéig╇やIoannesやFiorentinusやjelentkezéséigやkellettやv{rni (453-458╆やkép).509 Olyan, az 

elkészítettやnagyやművekreやisやb(szkén hivatkozóやésやebbenやalighanemやaやnémetalföldiやésや
franciaやszok{sokatやkövetőやsírfeliratra╇やmintやamilyenやa mag{t egybenやpolg{rkéntやjelölőや
szobr{sz-építész, Nikolausや Gerhaertsや vanや Leydenや 〉くｱｴｷｳ) elpusztultや bécsújhelyiや
〉WienerやNeustadt《やsírkövénやvoltやolvashatóやņ Anno Dom(ini) 1473 den 28 Juny starb der 

Kunstreich Maister Niclas von Leiten, der Kayser Fridrichs grabstein gehaue(n) hatt, und 

erwöhlterやWerckmeisterや ahmや grosenや Bauwや zuや StraJburgや undや daselbstや Burgerや waJ ņ,510 a 

magyarorsz{giやemlékanyagbanやugyancsak nemやtal{lhatóやpélda╆ 
 

 

2.4. Utal{sokやazやelhal{loz{sやkörülményeire 
 

Amennyireや sokatや mondanakや aや későや középkorや magyarorsz{giや sírkőszövegeiや azや
elhunytakや t{rsadalmiや helyzetéről╇や hivatalviseléséről╇や pozícióiról╇や olyanや kevesetや
{rulnakやelやelhal{loz{sukやokairól╆やMégやazやolyanやnemやvalódiやsíremlékek╇やmint aやbűntettや
helyénや {llítottや bűnb{natiや keresztekや esetében is ņ mivelや aや csekélyや sz{múや K{rp{t-
medenceiや példaや feliratや nélk(liや ņ csak feltehetőや azや erőszakosや hal{l tényévelや valóや

                                                           
505 HORV[THや 1932a. 17-18. (104. sz.); HORV[THや 1932c╆や ｱｱｶ╇や képや aや ｹｹ╆や oldalon╉や HORV[THや

1938. 27, 75-ｷｶ╆╉やXLIX╆や t{bla╉やHORV[THやｱｹｴｴc╆ｱｱｳ-ｱｱｵ╆╉やｳｹ╆やkép╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｴ╇やｴｷｰ╆や
(20. sz.) 

506 HORV[THや ｱｹｴｴc╆や ｱｱｶ-117.; 42-ｴｳ╆や kép╉ Magyarorsz{giや művészet ｱｹｸｷ╆や II╆や ｷｲｶ╆や kép╉や Johannes 

Aquila ｱｹｸｹ╆やｹｷ╆やképや〉M{rtonhelyのMartjanci╇やSzlovénia《 
507 BAUCH 1976. 104-105.; Abb. 161 
508 PANOFSKY 1964. 58.; figs. 224-225; BAUCH 1976. 98.; Abb. 148-149; LIEDKE 1988. 28.; Abb. 

31-32 
509 Részletesebbenやld╆やal{bb╇やaやhumanistaやjellegzetességekkelやfoglalkozóやfejezetrészben╆ 
510 KOHN 1993. 166.; KOHN 1998. 74-75. (111. sz.); MARCINKOWSKI 2001. 126. 
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kapcsolat.511 Követendőや péld{valや azや antikや sírfeliratokや isや aligや szolg{lhattak╇や
k(lönlegesや esetや péld{ulや aやmaiや felső-ausztriaiやWelsや ter(leténや fek(dt╇や rómaiやOvilavisや
temetőjébenやUrsaや sírj{nや azや ｵ╆や sz{zadbanや {llítottや síremlékや felirat{baや szereplőやkitétel╇や
miszerintや azや egyébkéntや keresztényや asszonyやgyermeksz(lésや közbenや 〉PER PARTVM) 

hunyt el.512 

A magyarorsz{giやemlékanyagbanやritkaやkivételtやjelentや PéterやfiaやL{szlóや〉く1392?) 

sírköve513 (ｲｹｷ╆や kép) aや felsőgagyiや templomban╇や amelyenやmegjelenikやaや törökökやelleniや
harcbanや bekövetkezettや hal{lや említése: ╊ MAG(ISTE)R LADISLAUS FILIUS 

MAG(IST)RI PET(RI) DE GADGI INT(ER)FECT(US) PER TURCOS ╊. A felirat ennek 

ellenéreや tal{nyos╇や aや töröktőlや elszenvedettや hal{lや tényeや ésや pontosや napjaや [Szent Jakab 

napja╇やjúliusやｲｵ╆やut{niやvas{rnap╈やDIE COMI(NI)CO (sic!) P(OS)T FESTUM S(AN)C(T)I 

IACOBI AP(OSTO)LI] ugyanisや aや faragv{nnyalや egyや időbenや kész(lt╇や majuszkul{sや
betűtípusúや feliratbanやm{rや szerepel╇や aや nehezen olvashatóや ésや értelmezhető évsz{motや
azonbanや m{sodlagosnakや l{tszó╇や gótikusや minuszkul{kkalや jegyeztékや felや aや kőre, az 

eltéréstや okozhattaや azonbanや aや rendelkezésreや {llóや helyや hib{sや felbecs(léseや is. Nagy 

valószínűséggelやazやｱｳｹｲ-benやaや törökやellenやvezetettやhadj{ratbanやhunyhatott el Gagyi 

L{szló╇やennekやazやévsz{mnakやkelleneやaやsírkövönや{llnia╆514 

Lépesや Györgyや erdélyiや p(spökや 〉く1442), elveszettや gyulafehérv{riや 〉Albaや Iulia╇や
Rom{nia《やsírkövének felirata515 szerint╇やazやｱｴｴｲ╆やm{rciusやｱｸ-iやtörökやelleniやszentimrei 

(Marosszentimre╇や Sîntimbru╇や Rom{nia《や csat{ban516 vesztetteや életét: ╊や GEORGIIや
CORPVS ET OSSA PRAESVLIS TRANSSYLVANI LEPES COGNOMINATI QVI 

TVRCARVMやGLADIOや╊やSENTやIMREHや╊やSTATVRや╊やINやCAMPOや╊やTRVNCATVRや
DIE BIS NONO MARTII ANNO DOMINI MILLESIMO CCCCXL SECVNDO. M{rやaや
vizsg{ltやkorszaknakやegészenやaやvégénやugyancsakやaやtörökök elleni harcban halt meg I. 

Ferdin{ndや kir{lyや Deや Avalosや nevű╇や Esztergombanや eltemetettや spanyolや kapit{nyaや
(くｱｵｳｰ《╇やleír{sbólやismertやsírfelirataやszerintやugyanis ╊やmortuus est in bello contra Turcas 

╊.517 

Többや m{sや olyanや síremlékや isや fennmaradt╇や amelyetや csat{banや vagyや harcbanや
elhunytやszemélynekや{llítottak╇やezekenやazonbanやennekやaや ténynekやnemやtal{lhatóやmeg 

nyoma╆や Ígyや Telegdiや Istv{nや kincstartó mégやmagaや készíttetteや elや aや hal{loz{siや évsz{mや
végétやfelやnemやisやt(ntetőやsírlapj{tやMezőtelegdや〉Tileagd╇やRom{nia《やtemplom{banや(448-

                                                           
511 Részletesebbenや ld╆や al{bbや aや ╅Temetőképや ésや temetőiや sírjelek╇や valamintや rokonemlékekや aや

középkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
512 Stadtmuseum Wels, Inv. Nr. 12 (R 566): Severin 1982. 582-583. (Kat.-Nr╆や ｸ╆ｳｹ╇や RIEJ╇や W╆《╉や

Oberösterreich 1985. 321-322. (Kat.-Nr. 2.18, Ruprechtsberger, E. M.) 
513 CSOMA 1887a. 117-ｱｲｰ╆╉やCSERGHE8ņCSOMA 1890a. 5-ｱｱ╇やｲｴ╆╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 462, 

ｵｸｸ╆╉やII╆やｱｲｱｹ╆やkép 
514 Azや Engelや P{llalや valóや konzult{cióや eredménye╉や aや törökや ellenや vezetett, 1392-esや hadj{ratról╈や

ENGEL 1998. 573-575. 
515 SZEREDAI 1791. 10.; ENTZ 1958. 138, 171. 
516 AやHunyadiやJ{nosやerdélyiやvajdaやvezetteやmagyarやseregやazやErdélybeやtörtやtörökやseregやelleniやcsat{tや

elvesztette╇やdeやnégyやnappalやkésőbbやGyulafehérv{rn{lや legyőzteやazやellenséget╈やKronológiaや1981. 

261. 
517 SZÉLESSやｱｷｶｵ╆やCｲやv╆╉やM[THESやｱｸｲｷ╆やｶｷ-ｶｸ╆や〉こ╆やｱｰｶ╆《 
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449╆や kép); az elhunyt soha nemや isや fek(dtや aや sírkőや alatt╇ 1514-benや aや Dózsa-féleや
paraszth{borúや sor{nや vesztetteや életét╆518 Az ugyancsak az 1514-esや harcokや sor{nや
meghaltやP{lóciやMih{lyやfőkamar{sやésやsaj{tやmagaやsz{m{raやazやelhunytやtestvére╇やP{lóciや
Antalやzempléniやfőisp{n {llíttatottやｱｵｱｹ-ben S{rospatakon síremléket (309-311╆やkép);519 

Antal magaや isや csat{ban╇や ｱｵｲｶ-banや Moh{csn{l esett el ņ az 1519-esや évsz{múや
síremlékszövegやsemやaやparaszth{borúra╇やsemやMih{lyやhal{loz{si évsz{m{raやnemやtérやki, 
ésや azや alattaや vég(lや sohaや elや nemや temetett╇や csal{djaや utolsóや sarjakéntや elhunytや Antalや
adataivalやsemやegészítetteやm{rやkiやsenki. BeriszlóやPéterやhorv{t-szlavónやésやboszniaiやb{n╇や
veszprémiやp(spökやｱｵｲｰ╆やm{jusやｲｰ-{n╇やaやszlavóniaiやKorenicaやpatakやmenti╇やaやtörökkelや
valóや összecsap{sbanや vesztetteや életét╇や P{lffyや P{llalや egy(tt╆520 Aや törökökや {ltalや m{rや
kirabolt╇や veszprémiや síremlékérőlや fennmaradt╇や ｱｵｵｳņｱｵｵｷや közöttや íródottや leír{sや aや
sírfeliratotやhi{nyosanやtudtaやm{rやcsakやrögzíteni╇やebbenやaやszövegbenやaやhal{lやok{rólやnemや
történikや említés╆521 Ellyevölgyi J{nosや n{doriや ítélőmesterや kétや gyermekévelや közösや
sírkövénekやfeliratos alsóやfeleや(ｱｲｶ╆やkép) aやbudaiやdomonkosやkolostorbanやker(ltやelő╇やrajtaや
azや évsz{mや végeや valószínűlegや nemや csup{nや aや fel(letや kopotts{gaや következtébenや nemや
olvasható╈やaや feltehetőenやaやmoh{csiやcsat{banやelesettやEllyevölgyiやnemやisやker(lhetettやaや
budai sírba╇やígyやhal{laやut{nやaやkőlapやfelirat{nakやhi{ny{tやsemやpótolt{kやm{rやki.522 Tal{nや
aや moh{csiや csat{banや elesettや fővezér, Tomoriや P{lや kalocsai érsekや 〉くｱｵｲｶ《や sírkövévelや
azonosíthatóや egyや aや b{csiや 〉Bač╇や Szerbia《や v{rや közelébenや előker(lt╇や m{sや Tomori-
címerekkelや teljesや egészébenや nemや egyezőや címertや hordozóや sírkőtöredék╇や amelynekや
azonbanやhi{nyzikやaやfelirata╆523 

Aやhal{ltやhozóや(tközet megjelöléseやaやk(lföldiやsíremlékekenやsemやmindennapos╆や
Alighanemや aや legnevezetesebbや aや Rudolfや vonや Schwabenや németや ellenkir{lyや 〉くｱｰｸｰ《や
merseburgi bronz sírlapj{nや(1189, 1368-ｱｳｶｹ╆やkép) olvasható utal{sやaやszentや{ldozatkéntや
be{llítottやcsatatériやhal{lra╇やaやp{p{tólやújraやki{tkozottや〉Canoss{tやm{rやｱｰｷｷ-benやmegj{ró《や
IV╆や Henrikや elleni╇や egyébkéntや győztesや (tközetben╈や ╊や QVA VICERE SUI RVIT HIC 

SACRA UICTIMA BELLI ╊を╆524 A III╆やLipótやhercegやvezetteやosztr{k-délnémetや lovagiや
seregや ésや aや sv{jciや ╅l{zadókをや közti╇や aや hercegや ésや ｱｴｰｰや kisérőjeや hal{l{valや végződőや
sempach-iや csataや 〉ｱｳｸｶ《や többや lovagiや halottj{tや aや Habsburgokや königsfeldeniや
kolostor{banや temettékや el╆や Friedrichや vonや Greifensteint╇や címeresや sírlapjaや szerint╇や
lev{gt{kやņ [ann]o d(omi)ni m ccc lxxxvi nona die ivlii occisus est ╊やņ╇やésやmindやaやhal{lや
napja╇やmindやpedigやaやszóhaszn{latやmegegyezikやezzelやFriedrichやvonやTarant╇やPeterやvonや

                                                           
518 CSERGHE8や ｱｸｸｹ╆や ｳｴ-ｳｶ╆╉や EM8DIや ｱｹｹｸ╆や ｱｷｷ-ｱｷｸ╆╉や ｳ╆や kép╉や EM8DIņVARGA 1999. 246, 264.; 

SZEGFŰやｲｰｰｸ╆やｱｹｰ-191. 
519 CSOMA 1888a. 125-126.; GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｲｳ-ｲｴ╆╉やｵｵ╆やkép 
520 FEKETEKUTY 1994. 116. (21. jegyzet) 
521 [D[Mや ｱｹｱｲ╆や II╆や ｳｲｰ╆╉や T2THや ｱｹｶｴ╆や ｱｷｱ╇や ｱｷｳ╆╉や NAGYB[KAYや ｱｹｷｷ╆や ｲｳｳ-ｲｴｲ╆╉や NAGYB[KAYや

1978. 113-132.; 1-ｳ╇やｱｱ╆や{bra╉やKOPP[NYやｱｹｸｴ╆やｱｹｸ-200, 216, 229. (50. jegyzet); 9.a-b╆やkép 
522 ENGELņL8VEIやｲｰｰｳ╆ 
523 Budapest╇や Magyarや Nemzetiや Galéria; HENSZLMANN 1873. 175-ｱｷｶ╆╉や ｶｹ╆や kép╉や

T5R5KņOSGY[NYIやｱｹｸｱ╆やｱｱｱ╆や〉ｱｲ╆やsz╆《╉やｲｳ╆やkép 
524 HINZや ｱｹｹｶ╆や ｳｵ╆╉や részletesebbenや ld╆や al{bb╇や aや ╅Címeresや ésや figur{lisや sírkő{br{k╈や aや csal{diや ésや

személyesやreprezent{cióやésやemlékezetをやcíműやfejezetをや╅Alakosやsíremlékekをやcíműやalfejezetében. 
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Schlandersberg ésやWilhelmやvonやEnn╇や illetveやGötzやM(lnerやvonやZ(rich╇やHeinrichやvonや
SchellenbergやésやAlbrechtやvonやHohen-Rechbergやközösやsírkövein╆525 

Petrusや deや Myzoliaや z{gr{biや olvasókanonokや 〉くｱｴｹｸ《や elpusztultや z{gr{biや
síremlékénekや feljegyzettや felirata nemや aや hal{lや ok{t╇や hanemや aや helyétや őrizteや meg╇や aや
Toplicaや mezőv{rosや főterénや esteや elhunytや papや holttestétや onnanや sz{llított{kや hazaや
Z{gr{bba╇や hogyや eltemessék: [Sepulchrum?] Venerabilis qu(on)dam D(omi)ni Petri de 

Myzolia Lectoris, et Canonici huius Almae Eccl(esi)ae Zag(rabien)sis, qui obyt in festo 

S(ancti) Regis Stephani hora vesperar(um) in medio fori in oppido Toplicensi, illi(n)cqu(e) 

reductus, et hic tumulatus ╊.526 

Az elhal{loz{s ok{raや vagyや kör(lményeireや vonatkozóや inform{ciókや aや k(lföldiや
emlékanyagbanや semや igaz{nや gyakoriak╆や Az 1340-esや évekや végénekや Európ{nや
végigsöprőやpestisj{rv{nynak╇やamelyやkésőbbやkisebbやmértékbenやmegismétlődött╇やcsakや
csekélyや nyoma mutatkozik aや sírfeliratokban╆や Azや erfurtiや Peterskircheや k(lsőや
kv{derfal{nやmindenesetre ötsoros╇や szépenや form{ltやmajuszkul{sやbetűkやalkottaや feliratや
emlékeztetや arra╇や hogyや ｱｳｸｲ-benや kitörtや aや j{rv{ny╇や ésや ittや 〉nyilv{nや aや templomや kör(liや
temetőnekやaやfalやelőtti részén《やnagyやgödrötや{stak╇やamelybenやｱｹｵやelhunytatやtemettekやel╈や
ANNO D(OMI)NI Mo CCCo LXXXII ORTA EST PESTHILENCIA ET FACTA EST HIC 

MAGNA FOVEA IN QVA SV(N)T SEPVLTE TRES SEXAGENE ET QVINDECIM 

NOIM(NES) [nomines helyett!] Q(VIBVS) A(N)I(M)E REQESCANT IN PACE AMEN 

(ｷｲｹ╆やkép). Tov{bbiやkivételtやnéh{nyやzsidóやsírkőやjelent╇やa pestisや{ldozat{ulやesettやpéld{ulや
1349-benやR╆やIzs{kやfiaやR╆やJakab╇やilletveやSahw{nやfiaやR╆やJudaやbenやPetahyやle{nya╇やSitbonaや
úrhölgy╇や amintや arraや toledóiや síremlékeikや szövegeや kitérや 〉459-460╆や kép).527 Az 1349-es 

toledóiやzsidóやelhunytakやközöttやvoltやLópezやFandoやorvosや is╆528 Tal{nやnemやisやvéletlen╇や
hogyやilyesfajtaやszemélyesやvonatkoz{sokkalやéppenやzsidóやsírkövekenやlehetやtal{lkozni╇や
hiszenや aや zsidóや sírfeliratokbanや hagyom{nyaや voltや azや erőszakosや hal{l╇や aやm{rtíroms{gや
említésének is. Aやmagyarorsz{giや emlékekや közöttや ilyenや voltや péld{ulや R╆や Ch{jjimや fiaや
Izr{eléや Nagyszombatbanや 〉Trnava╇や Szlov{kia《╇や akiや ｱｳｴｰ-benや ╅megöletettや éjjelや
{gy{banを╇や valamintや ilyen R╆や Ch{jjimや fiaや R╆や Jicch{kéや Sopronban╇や ╅akiや megöletettをや
1411/12-ben (ｹｵ╆や kép).529 Ausztriaや legrégebbiや zsidóや sírkövétや aや karintiaiや
Völkermarktbanや aや jelentősや helyiや zsidóや közösségや vezetőjének╇や azや ｱｱｳｰ-ban 

Magyarorsz{gonやmegöltやShabbatainakや{llított{k╆530 Ugyanakkorやodafigyelésre int az 

effajtaや szövegekやelemzéseやkapcs{nやegyやnagyszombatiや 〉Trnava╇やSzlov{kia《や sírkőや╅Jajや
nekemや aや törésemや miatt╇や elvétetettや aや csontや aや testembőlをや feliratrészlete╇や amelybőlや

                                                           
525 MAURER 1954. 65-66. 
526 LEVAKOVICHやｹv╉やKUKULJEVIĆやｱｸｵｶ╆やｲｵ╆╉やKUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｵ╆や〉ｱｱｲｱ╆やsz《╉やTKALČIĆやII╆や

1895. 533. (4. sz.) 
527 MindkettőやaやtoledóiやMuseoやdeやSantaやCruzやletétjeやaやtoledóiやSinagogaやdeやElやTr{nsitoやki{llít{s{n╆ 
528 MIR2やｲｰｰｵ╆やｱｰｳ╆ (67. sz.) 
529 Aやnagyszombatiや sírkőnekやcsakや lejegyzettや szövegeや ismert╈や SCHEIBERやｱｹｶｰ╆や ｱｰｶ-107. (21. sz.); 

SCHEIBER 1983. 137-ｱｳｸ╆や 〉ｳｲ╆やsz╆《╉やaやsoproniやsírkőやteljesenやép╈やSCHEIBERやｱｹｶｰ╆やｱｲｶ-128. (30. 

sz.); SCHEIBER 1983. 156-158. (42. sz.) 
530 Klagenfurt, Landesmuseumやf(rやKärnten╇やInv╆やNr╆やｵｲｴ╈やSCHEIBERやｱｹｸｳ╆やｱｰｷ-109. (20. sz.) 
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DeutschやHenrikやerőszakosやhal{ltやvalószínűsített╇531 pedigやazやelsőやfélmondatやJeremi{sや
könyvéreや (10.19.)╇や aや m{sodikや pedigや aや Genezisreや (2.23.) vezethetőや vissza╇532 ésや aや férjや
feleségeやir{ntiやszereteténekやa megfogalmaz{sa╆  

Augustinusや Ernnstや 〉Ernust′《や 〉くｱｴｶｹ《や elpusztultや pozsonyiや 〉Bratislava╇や
Szlov{kia《や sírkövénや hasonlóや hal{lok╇や aや hűtlen eretnekektőlや a katolikus hit 

szenvedélyesや szeretetéértや elszenvedettや vértanúhal{lや szerepelt╈や Anno Domini 

MCCCCLXLX vicesima die mensis January obyt Nobilis et egregius Vir Augustinus Ernnst, 

qui ex ardore catholicae fidei et salute animae a perfidis haereticus occisus est, cuius anima 

requiescat in pace.533 (Pozsonyや földrajziや helyzetétや isや figyelembeやvéve igenやvalószínű, 

hogyや aや huszit{królや vanや szóや ņ a Zsigmond-koriや szóhaszn{latや szerintや az eretnekek 

mindenestreや vel(k voltak azonosak.534) Az Ernuszt-címerやmegtal{lhatóや aや pozsonyi 

Szentや M{rton-templom 1487-esや évsz{motや hordozó 〉deや alighanemや kor{bbanや
elkész(lt《 szentélyboltozat{nakや egyikや z{rókövén╇535 vagyis a sv{bföldiや sz{rmaz{sú╇や
Ausztri{bólやaやｱｵ╆やsz{zadbanやbev{ndorolt╇やkikeresztelkedettやzsidóやcsal{d536 a templom 

egyikやjelentősやt{mogatójaやlehetett╆ 
Azやefféleやtém{kやmegjelenéseやaやsírkőszövegekbenやaやkoraやújkorbanやsemやgyakori, 

legink{bbや azや elhal{loz{sや helyszínévelや lehetや többszörや isや tal{lkozni╆やHeresincziや Péterや
z{gr{biやésやgyőriやp(spök╇やkancell{rや〉くｱｵｹｰ《やpr{gaiやh{z{banやvégrendelkezett╇やés aやgyőriや
székesegyh{zbanや lévőや sírköveや szerintや abbanや aや v{rosbanや is halt meg: OBIIT 

PRAGAE.537 HethesiやPetheやImreやszlavóniaiやésやkir{lyiやhelytartóiやítélőmesterや〉くｱｵｹｶ《やfiaや
{ltalや későbbや Pozsonybanや {llított╇や elpusztultや síremlékénや hal{l{nakや helyekéntや
Nagymegyer szerepel: in Nagy Megier mortuo.538 Egyや aや selmecb{nyaiや 〉Bansk{や
Stiavnica╇やSzlov{kia《やmúzeumbanやőrzöttやöntöttvasやsírlapやarrólやtudósít╇やhogyやAndreasや
Kielmannや felesége╇や Polixenaや Knorや 〉くｱｵｹｸ《や aや v{rosbanや isや hunytや el╈や╊やALLHIE ZVR 

SCHEMNIZT IN HVNGERISCHEN BERGSTETTEN IN CHRISTO SEELIG 

VERSCHIEDENN ╊╆539 Monoszlóyや Andr{sや veszprémiや p(spök╇や pozsonyiや prépostや
〉くｱｶｰｱ《╇やpozsonyiやsírlapjaやszerint╇やOBIITや》╊『やVIENNAE╇やahogyやHethesiやPeteやM{rtonや
győriやp(spök╇やkalocsaiやérsekやésやkir{lyiやhelytartóや〉くｱｶｰｵ《やisやVIENNAEやAVSTRIAEや》╊『や
OBYT.540 Draskovich (III.) J{nosや n{dorや 〉くｱｶｴｸ《╇や egykorや Pozsonybanや lévőや halottiや
címereや szerint╇や 〉Magyar-《2v{ronや hunytや el╈や Obiit arce ovar Ungar(iae).541 Aや Lőcsénや
                                                           
531 R2MERやｱｸｶｶc╆やｱｰｴ╆や〉ｸｱｷのｳ╆やsz╆╇やDEUTSCHやH╆《 
532 SCHEIBER 1960. 113-114. (27. sz.); SCHEIBER 1983. 144-145. (39.sz.) 
533 Joannesや Josephusや BEITELや pozsonyiや kanonokや leveleや aや pozsonyiや k{ptalaniや levélt{rban╇や ｱｷｳｸ╇や

SNA-SABK, Konzistorialne protokoly Zv. 1. (1657ņｱｷｴｵ《やp╆やｳｰｸ╆や〉közölte╈やRIMELYやｱｸｸｰ╆やｱｵｸ╆╉や
KNAUZやｱｸｶｳ╆やｶｸ╆╉やvö╆やmég╈やMIK2-P[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｱｳ╆╉やｱｱｷ╇やｵｰ╆やjegyzet) 

534 CSUKOVITS 1998. 32. 
535 HENSZLMANNやｱｸｸｰa╆やｱｵｴ╆╉やaやpajzsやjólやl{tható╈やŽ[RYņBAGINņRUSINAņTORANOV[やｱｹｹｰ╆や

képやaやｶｳ╆やoldalon 
536 Aやcsal{dra╈やKUBINYIやｱｹｵｷ╆やｳｰ╆╉やHARASZTIやｲｰｰｴ╆やｳｹｶ╆ 
537 MIK2ņP[LFFYやｱｹｹｹ╆やｱｴｰ-141. (2. sz.) 
538 MIK2ņP[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｲｸ-129. (9. sz.) 
539 PUSZTAI 1978. 66-ｶｹ╆╉やｷｹ╆kép 
540 MIK2ņP[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｴｳ-144. (21. sz.); 145-148. (23. sz.) 
541 MIK2ņP[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｶｱ╆や〉ｳｹ╆やsz╆《 
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〉Levoča╇や Szlov{kia《や eltemetettや Thurzóや (III.) Szaniszlóや n{dorや 〉くｱｶｲｵ《╇ halottiや címereや
tanús{gaや alapj{n, saj{tや pöstyéniや birtok{nakや f(rdőjébenや haltや meg╈や ╊や OBŸTや INや
THERMIS SVIS PEOSTIENIENSIBVS ╊╆542 Cs{kyや Ferencや felső-magyarorsz{giや
főkapit{ny╇や szepesiや főisp{nnak 〉く1670) szepeshelyi (Spi:sk{や Kapitula╇や Szlov{kia《や
halottiや címereや kassaiや elhal{loz{srólや szólや 〉╊やOBIIT CAS(SOVIAE) ╊《╇やCs{kyや Istv{nや
orsz{gbíróや 〉くｱｶｹｹ《や halottiや címereや pedigや lőcseirőlや 〉╊やOBYT LEUTCHOVIAE ╊《.543 

M{sokやsíremlékéreやaztやisやfeljegyezhették╇やhaやugyanabbanやaやv{rosbanやhunytakやel╇やaholや
eltemetés(kreや isや sorや ker(lt╈や Nicasiusや Ellebodiusや kanonokや 〉くｱｵｷｷ《, pozsonyi 

epit{fiuma szerint, OBIIT POSONII, ahogyや elpusztultや pozsonyiや halottiや z{szlója ésや
címere alapj{nやDraskovichや (II.) Miklósやorsz{gbíróや〉くｱｶｸｷ《や is.544 Chernelh{ziやChernelや
Tam{sや n{doriや ítélőmesterや 〉くｱｵｸｵ《, ahogy a testvére {ltalや készíttetettや pozsonyiや
kőepit{fiumaやmutatja, ╊やVITAM PRAEC[LA]RE DEDVCTAM HIC POSONII ╊╆545 

JohannやPhilippやKörberやegriやhadiやélelmezésiやbiztosや〉くｱｶｵｹ《, lőcseiやsírkövénekやszövegeや
szerint╇や╊やOBIITや 》╊『や LEVTSCHOVIAE ╊╆546 Verancsicsや Antalや bíboros, esztergomi 

érsek╇や kir{lyiや helytartóや ésや kancell{rや 〉くｱｵｳｷ《や nagyszombatiや 〉Trnava╇や Szlov{kia《や
síremlékénや mindや sz(letési╇や mindや pedigや hal{loz{siや helyétや megadt{k╈や ╊や NATVS 

SIBENICI OBIIT EPERIESSII ╊╆547 

Aや sz(letésや ésや azや elhal{loz{sや helyszínénekやmegjelöléseや aや ｱｹ╆や sz{zadiや temetőiや
sírjelekenや isや csakや elvétveや fordulや elő╇や legink{bbや akkor╇や haや azや illetőや idegenben╇や
lakóhelyétőlやt{volやhunytやel╆やAやbalatonf(rediやrégiやar{csiやtemetőbenやLazarやR╆やJoanovitsや
〉くｱｸｵｸ《やnémetやésやcirillやbetűsやszerbやfeliratúやsírkövénや╊やgeboren in Alt Orsova gestorben 

inやFüred ╊やolvasható╇やmígや╊やNÉHAI TE〉KIN《T〉E《TESやN〉EM《Z〉E《TESやÉSやVITÉZL8や
KENESSEYや J2ZSEFや ÚRや T〉EKINTETES《や N〉EMZETES《や FEJÉRや VÁRMEGYEや
TÁBLABÍRÁJAや SZÜLETETTや GÁRDONBANや T〉EKINTETES《や N〉EMZETES《や FEJÉRや
VÁRMEGYÉBENや MEGHOLTや ARÁTSONや T〉EKINTETES《や N〉EMZETES《や ZALAや
VÁRMEGYÉBEN ╊やｱｸｲｵ-ben.548 

Úgyや tűnik╇や hogyや aや h{borúbanや elszenvedettや dicsőや hal{lt aや török korban sem 

említettékや sokkal gyakrabbanや aや síremlékeken╇や mintや kor{bban╆や Mindenesetreや az 

Esztergombanや szolg{lóや Eberhardや deや Overbroekや 〉Overbruck《や aや győriや
székesegyh{zbanやlévőやsírköveやszerintや1598-banやGyőrやvisszavételénélやvesztetteやéletét╈や
╊やQVI AD  STRIGONIVM HVNGARIAE MILES AC BELLATOR FORTIS IN JAVRINI 

RECVPERATIONE GLORIOSAM PVGNANDO OBIIT ╊╆549 Az 1552. augusztus 20-{nや
aやtörökやellenやvívottやpal{sti csat{banやelesettやDessewffyやFerencやgyőriやlovaskapit{nynakや
〉くｱｵｵｲ《 ésや testvérének╇や Miklósや s{giや prépostnakや 〉くｱｵｵｰや kör(l《や aや harmadikや testvér╇や
J{nosや{ltalやaやpozsonyiやferenceseknél {llíttatottやsírkövénやaやhazaやésやaやvall{sやvédelmébenや
                                                           
542 LUDIKOV[ņMIK2ņP[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｷｷ-379. (29. sz.) 
543 LUDIKOV[ņMIK2ņP[LFFYやｲｰｰｷ╆やｳｲｸ-330. (14. sz.); 338-340. (25. sz.) 
544 MIK2ņP[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｴｲ╆や〉ｲｰ╆やsz╆《╉やｱｶｵ-166. (47-48. sz.) 
545 MIK2ņP[LFFYやｲｰｰｵ╆やｳｲｷ-329. (3. sz.) 
546 LUDIKOV[ņMIK2ņP[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｹｹ-400. (47. sz.) 
547 LUDIKOV[やｲｰｰｲ╆やｹｲ-93. (4. sz.) 
548 L8VEI╇やVeszprém (1986-osやgyűjtés《 
549 MIK2ņP[LFFYやｱｹｹｹ╆やｱｴｲ-144. (4. sz.) 
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elszenvedettや legtiszteletreméltóbbや hal{lrólや ņ ╊や [DE]FENSIONE PATRIAE AC 

REL[I]GIONIS HONESTISSIMA MORTE ╊やņ lehet olvasni.550 

Martinusや Urbanowitzや lőcseiや kőfaragóや ésや kőművesや ｱｶｲｱ-ben a Szent Jakab-

templombanや fel{llítottや kőepit{fiumotや készítettや mag{nakや ésや ｱｶｰｰ-ban pestisben 

elhunytや csal{dtagjainak╇や ╊や OMNIBVS HIS TEMPOR[IBVS] PESTIS ANNO 1600 

DEFV(N)CTIS ╊.551 Említéstや érdemel╇や hogyや a kelet-st{jerorsz{giや Vorauや
temetők{poln{j{banや egyszerű╇や négyzetesや kőlapや őrziや azや ｱｷｱｳ╆や éviや pestisj{rv{nybanや
végzettやmunk{jaやsor{nやelhunytやIohannやGeorgやNaderやorvosやemlékét╆552 

Valój{banや ilyesfajtaや inform{cióや aや ｱｹņｲｰ╆や sz{zadや sírfelirataiban is csak 

elenyészőや sz{mbanや tal{lható╆や Péld{ulや a balatonf(rediや ar{csiや temetőbenや egy-két 
sírkövönや ╅idegenekをや f(rediや elhal{loz{s{bólや ésや aや f(rediや gyógyvízや említésébőlや lehetや
néh{nyや eltemetettや betegségéreや következtetni╈や aや ｱｲや évesや kor{banや elhunyt Kestinger 

S{ndorや 〉くｱｸｵｴ《や ╊や Aや GY2GYVÍZや J2TÉTETや HASZNÁLNIや J5TTや DEや NEMや ISや
ÉLVEZHETETT ╊╇やméltós{gosやCsabaiやDókusやL{szlóやúr, aやkir{lyiやhétszemélyesやt{blaや
hajdaniやközbír{jaや〉くｱｸｵｸ《やpedigや╊やAやBALATONやFÜREDIやFÜRD8BEN ╊やhaltやmeg╆553 

AやII╆やvil{gh{borúやut{nや{llítottやzsidóやsírkövekenやviszontやjelentősやsz{mbanやtal{lkozniやaや
hal{lt{borokban╇や illetveや munkaszolg{latbanや elhunytや csal{dtagokraや emlékezőや
utal{sokkal (461-462╆やkép). 

 

 

2.5. Aやhumanizmusやjelentkezése 
 

A magyarorsz{giや síremlékekや egyや kicsiny╇や m{rや ｱｶ╆や sz{zadや eleji╇や t{rsadalmiや
szempontbólや meglehetősenや heterogén csoportj{n{lや aや fentebb említettektőlや teljesenや
eltérőや aや feliratや kezdete554: Thadeus Lardus (Taddeo Lardi, くｱｵｱｲ《や kanonok, egri 

vik{riusやkassaiや 〉Ko<ice╇やSzlov{kia《や sírkövén555 (181-ｱｸｳ╆やkép) azやelsőやsorbanやD.M, az 

előkelőやbirtokos nemes Forg{ch Gergelyやfelsőelef{ntiや〉HornéやLefantovce╇やSzlov{kia《や
eredetű╇やmaやMarcalibanやőrzöttやsírlapj{n556 (453-457╆やkép) ésやa nagybirtokos Ellerbach 

J{nosや 〉くｱｴｹｹ《や ｱｵｱｳや ut{n készíttetett╇や elveszettや monyorókerékiや 〉Eberau╇や Ausztria《や
sírkövén557 D.O.M, a sziléziaiや polg{rl{nyや Ursula Sauermann╇や budaiや németや polg{rや
felesége sírkőtöredékén558 (150-ｱｵｱ╆や kép) DEO.OPT.MAX.S olvasható╆や Egyや
                                                           
550 MIK2ņP[LFFYやｲｰｰｵ╆やｳｲｲ-324. (1. sz.) 
551 LUDIKOV[ņMIK2ņP[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｷｱ-373. (26. sz.) 
552 Hir ligt begraben der Kunstreiche herr Iohann Georg Nader burger Vnd Wundt=artzt zu afflenz 

Welcherや sichや inやderや laidigenやseűch└やannoやｱｷｱｳやalsやPestやChBrurgusやgebrauchenやlassen╇やVndやinやdissenや
Werck der liebe seinem geist auf, gott Verleiche Ihne die Ewige Ruehe Amen 

553 L8VEI╇やVeszprém (1986-osやgyűjtés《 
554 Egy(ttesやt{rgyal{suk╈やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｱｸ-219. 
555 CSOMA 1888a. 124-125.; WICK 1933. 70-72.; MIK2やｱｹｸｶ╆やｱｰｱ╆╉やｷｱ╆やkép╉やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｱｹ╆╉やｲｴ╆や

kép 
556 B[RTFAIやSZAB2やｱｹｱｰ╆やｱｶｰ╇やｱｹｹ╇やｶｳｶ╇やｶｴｱ╆╉ HORLER 1983. 246.; 2-ｳ╆やkép╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｱｰｱ╆╉ 73. 

kép╉やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｱｹ╆╉やｲｳ╆やkép 
557 WAGNERやｱｸｰｲ╆やIV╆やｴｸ╆╉やNAGYやIV╆やｱｸｵｸ╆やｲｳ╆╉やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｱｹ╆ 
558 L8VEIやｱｹｹｱa╆やｳｶｳ╆ 
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rokonemlék╇ a Pietro Isvalies veszprémiや p(spökや 〉ｱｵｰｳņｱｵｱｱ《や {ltalや {llíttatottや
emlékt{blaや (ｴｹｴ╆や kép) a makranci (Mokrance/Moldava na Bodvou╇や Szlov{kia《や rómaiや
katolikus templomban559 D.OP.MAX.S╇やmígや aや gyulafehérv{riや 〉Albaや Iulia╇やRom{nia《や
székesegyh{zや V{rdai-k{poln{j{nakや frízébenや tal{lhatóや felirat560 DEO.OPT.MAX 

rövidítésselや kezdődik. Egyや {llítólagや Székesfehérv{ronや tal{lt╇や deや újraや elveszettや
sírkövön╇やamelyやｱｳｴｵ-ösやévsz{mmalやegyやvalój{banやsosemやlétezőやSerényiやAndr{snakや
{llítottやemléket╇やaやfeliratやelejénやD.T.O.M. {llt╆561 〉Aやfeliratやsz{mosやm{sやjellegzetessége 
ésや történetiや meggondol{sok is arra utalnak╇や hogyや ｱｶ╆や sz{zadi╇や humanistaや jellegűや
kompil{ciórólやlehetやszó╆562) 

Aや rövidítésekや felold{saや azや elsőや kivételévelや egyértelmű╈ Deo Optimo Maximo, 

Deo Optimo Maximo Sacrum és Deo Ter Optimo Maximo. A DM Mikóや[rp{dやszerintやaz 

ókoriや rómaiや sírkövekenや gyakranや megjelenőや 〉aや fejezetや kor{bbiや részébenや többや
pannoniai péld{valや isや szereplő《や D(IS) M(ANIBUS) formulakéntや oldhatóや fel╆ ╅Aや
túlvil{giやisteneknekをやésやaやközéj(kやtartozó ╅halottiやszellemeknekをやalakbanやfordíthatóや

                                                           
559 FORSTER 1900b. 329-ｳｳｰ╆╉やｲｰｲ╆や{bra╉やGUTHEILやｱｹｷｹ╆やｸｷ╆╉やUZSOKIやｱｹｸｲ╆ 143-149.; 2, 4-ｵ╆やkép╉や

MIK2やｲｰｰｵa╆やｲｰｰｵ╆やｲｱｸ╆ 
560 ENTZ 1958. 165.; HALMOSやｲｰｰｷ╆やｱｹｳ╆╉やBunyitayやVinceやhasonlóやszövegkezdettelやegészítetteやkiや

aや gyulafehérv{riや L{zói-k{polnaや frízébenや lévőや feliratotや is╇や ennekや azonbanや csakや valószínűségeや
vanやmeg╇やbizonyítékやr{やnincs╈やBUNYITAY 1893. 14.; HALMOS 2007. 192-193. 

561 D. T. O. M. | Hoc iacetやinやtumuloやclaraやdeやstirpeやSerényiやふやAndreasやbelliduxやnonやsineやlaudeやperenni╉やふや
qui patriae ad Iadram cecidit sublatus amore; | Rex Ludouicus eum digno hic tumulauit honore; | anno 

MCCCXLV; Katonaや Istv{nや ｱｷｹｰ-ben╇や Cornidesや D{nielや egyや közelebbrőlや megや nemや hat{rozottや
kézirat{raやhivatkozva╇や tetteやközzéやaやszöveget╈やKATONAやｱｷｹｰ╆やｳｸｹ╆╉やmajd╈やBUDAIやｱｸｰｴ-1805. 

III╆やｲｳｰ╆╉やNAGYやX╆やｱｸｶｳ╆やｱｶｱ╆╉やJUH[SZやｱｹｳｵ╆やｵｴ╆ 
562 Aやszövegやkritik{j{tやm{rやNagyやIv{nやmegkezdteやannyiban╇やhogyやaや jólや ismert╇や csup{nやｱｵｱｸ-ban 

nemesítettやSerényiやcsal{dhozやnemやsz{míthatjukやaやsírkőやszövegébenやszereplőやSerényiやAndr{stや
〉NAGYやX╆やｱｸｶｳ╆やｱｶｱ╆《╆やAやSerényiやcsal{dやegyébkéntやaやｱｷ╆やsz{zadやelejéigやnemやígy╇やhanemやSerjéni-
kéntや írtaや nevétや 〉THALYや ｱｸｹｸ╆や ｲｲｶ╆《╆や Aや szövegbenや nemや ezや azや egyetlenや anakronizmus╈や aや
magyarosや form{banや i-reや végződőや csal{dnevekや aや humanizmusや kor{n{lや előbbや nemや fordulnakや
elő╇やaやde stirpe kifejezésやp{rhuzamaやisやGar{zdaやPéterや〉くｱｵｰｷやelőtt《やesztergomiやsírfelirat{nやismertや
[M[THESやｱｸｲｷ╆やｲｲ-ｲｳ╆や〉こ╆やｳｸ╆《╉やTab╆やVI╆やlit╆やC╆╉やMIK2やｱｹｸｳ╆やｵｰ╇やｵｱ╇やｵｲ-53, 55-56, 59, 63, 64, 65-66. 

(7. jegyzet); 25-ｲｷ╆やkép『╇やésやaやlatinやhexameterekbenやírottやsírversやjellegeやisやidegenやaやｱｴ╆やsz{zadtól╆や
AやNagyやLajosや kir{lyや z{raiや 〉└Jadra《や hadj{rat{raや utalóや részbenや r{ad{sulや rosszや azや évsz{mや is╇や aや
vereségや ｱｳｴｶ-banや történtや ésや nemや ｱｳｴｵ-ben (Kronológia ｱｹｸｱ╆や ｲｰｹ╆╉や KRIST2や ｱｹｸｸ╆や ｱｰｶ-108.). 

BartosやGyörgyやvetetteやfelや〉szívesやszóbeliやközlése《╇やhogyやaやSerényikéntやolvasottやkifejezésやlehetettや
a serenissimi töredékeや is╇や amelyや Lajosや kir{lyや jelzőjekéntや nagyonや isや elképzelhető╆や 》Aや
magyarorsz{giや síremlékekenや kétszerや fordulや előや aや kifejezés╇や aや Bud{n╇や aや víziv{rosiや egykoriや
[goston-rendiや kolostorや ter(leténや ｱｴｵｵ-benや kész(ltや kriptafedőlaponや 〉ｲｰｳ╆や kép《や éppenや Nagyや
Lajos╇やPerényiやJ{nosやterebesiや〉Trebi:ov╇やSzlov{kia《やsírkövénや〉273-ｲｷｶ╆やkép《やpedigやAlbertやkir{lyや
jelzőjeként╆や Aや serenissimus N{polybanや kiz{rólagや aや magyarや Anjoukkalや rokonや uralkodóh{zや
tagjainakやj{rtやkiやaやｱｴ╆やsz{zadban╈やBölcsやRóbertやkir{lyやepiteton ornans-aやvolt╇やezenやkív(lやAusztriaiや
Katalinや〉くｱｳｲｳ《やésやMagyarorsz{giやM{riaや〉くｱｳｲｳ《やkir{lynék╇やvalamintやKalabriaiやK{rolyや〉くｱｳｲｸ《や
ésやAnjou-DurazzóiやK{rolyや〉くｱｳｴｷ《やsírfelirataibanやtal{lhatóやmegや〉BOCKやｲｰｰｱ╆やｳｵｸ-359.)] Ebben 

azやesetbenやaやhib{sやévsz{mやisやadódhatottやaやtöredékességből╇やésやvalamiféleやNagyやLajosやkorabeli╇や
ak{rやAndr{sやherceggelやisやkapcsolatbanや{lló╇やszékesfehérv{riやemlékt{blaやvagyやannakやtöredékeiや
alapj{nや alkothatt{kや aや humanistaや versetや tal{nや aや Serényiや csal{dやminélや előkelőbbや sz{rmaz{s{tや
igazolandó╆ 
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kifejezést563 azやókorbanやegyértelműenやaやnemやkeresztényやvall{súやelhunytakやsírkövein 

haszn{lt{k╇や ésや egyや középkori egyh{ziや személyiségや sírkövén legink{bbやDeo Maximo 

jelentésselやképzelhetőやcsak el. [Aやrövidítés nélk(liやésやígyやegyértelmű DIS MANIBVS 

szövegkezdetnekや aや későbbiや időszakbólや isや csakや egyetlenや magyarorsz{giや péld{j{tや
ismerem╇やGenselや[d{mやsoproniやorvosnakや 〉くｱｷｲｰ《や aや SzentやMih{ly-pléb{niatemplomや
temetőjébőlや aや Soproniや Múzeumや síremlékgyűjteményébeや ker(ltや síremlékén564 (463-

464╆や kép), amelyenや aや v{rosbanやm{rや aや ｱｶ╆や sz{zadtólや élőや humanizmus565 ésや azや ennekや
nyom{nや feltűnő╇や tudatosや antikiz{l{s566 hat{sa lehet aや szövegkezdetや ilyeténや
megfogalmaz{sa╆ Iohannesや Stentzelや ésや feleségeや ｱｶｴｹ-esや sírfelirataや Johannes Lulay 

sz{szや kir{lybíró╇や polg{rmesterや 〉くｱｵｲｱ《 sírlapj{nak (ｱｹｲ╆や kép) tabula ansata-j{nや aや
MANIBVS szóvalや kezdődik╆567] A DOM formul{tや minden bizonnyal a feliratok 

kezdeténや{ltal{banやugyancsakやk(lönやsorbanや{lló╇ rómaiやI(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO) 

ņ ╅aや legjobb╇や leghatalmasabbや Iupiternekをや ņ formula ihlette.568 Aや magyarorsz{giや
péld{kやmegfogalmaz{s{tやņ péld{ulやaやDM feltűnésétやņ befoly{solhatt{kやaやpannoniaiや
ésやdaciaiやsírkövek╇569 amelyekやgyűjtése╇やfelirataikやlejegyzéseやaやM{ty{s- ésやJagello-kori 

humanizmusや egyikや jellemzőjeや volt╇570 azや epigr{fiaiや leleményや azonbanや eredendőenや
It{li{bólやeredt╇やaholやm{rやaやｱｵ╆やsz{zadやfolyam{nやfel-feltűntekやaやkrisztianiz{ltやformulaや
v{ltozatai╆ AやRómaやv{rosiやsírfeliratokやvizsg{lataやsor{nやaやhumanistaやepitaphium egyik 

ismérvénekやéppenやaやD╆O╆M╆やcímzésやbizonyult╆571 

Aや sírfeliratokや egyや m{sikや humanista jellegzetességének tarthatóや az életkorや
kitétele aや szövegben╆や Ezや azや ókoriや Róm{banや meglehetősenや gyakoriや volt╇や aや koraや
középkorraや teljesenや eltűntや aや sírfeliratokból╇ Magyarorsz{gonや semや fordulや előや aや ｱｵ╆や
sz{zadや végéig. Az ezt 1541-igや követőや évtizedekや emlékanyag{banや m{rや többszörや isや
tal{lkozniやvele, de mégやazやegyébkéntやmindやformakincs(ket╇やmindやfeliratukやbetűír{s{tや
ésや megfogalmaz{s{tや tekintve renesz{nszや jellegű emlékekや egyや részérőlや isや hi{nyzik. 

Megtal{lható Bakóczや B{lintや 〉くｱｴｹｶ′《や titeliや ésや budaiや prépostや tal{nや óbudai {[QVI BIS 

TRICE]NOS ET QVI(N)QVE PEREGERAT AN(N)OS [POSTREM]O AST ANIMAM 

REDDIDIT ILLE DEO}572 (ｱｳｸ╆や kép), valamint Bernardino Monelli 〉くｱｴｹｶ《╇や Beatrixや

                                                           
563 ╅Aや halottiや {rnyaknakを╈や BORHYや ｲｰｰｶ╆や ｲｶ╆や 〉ｲ╆や sz╆《╇や ｲｷ╆や 〉ｳ╆や sz╆《╇や ｲｸ╆や 〉ｴ╆や sz╆《や stb╆╉や ╅x╆や y╆や halottiや

szelleménekを╈やBORHY ｲｰｰｶ╆やｷｴ╆や〉ｴｳ╆やsz╆《╉や╅aやhalottiやisteneknekを╈やL8RINCZやｱｹｹｶ╆やｱｱ╆ 
564 DIIS MANIBVS IOANNIS ADAMI GENSELI PHILOS(OPHI) QVONDAM ET MED(DICI) D(E) 

LIB〉ER《やREG〉IA《Q〉VAE《やCIVITATISやSEMPRONIENSISや╊ 〉CSIPKÉS╇やKatalógusやA, 31. sz.) 
565 CSATKAI 1956. 80. 
566 Ld╆や péld{ulや aや soproniや v{rosh{zaや homlokzat{nや azや ｱｶｱｰ-esや években╇や Lacknerや Kristófや

polg{rmesterségeや idejénや elhelyezettや ╅tal{lékonyや emblém{katをや ésや latinや jelmondatokat╈や
LACKNER 2008. 29-30, 128-131. 

567 ALBU 2002. 38. (30. sz.); Abb. 16 
568 ZAJIC 2004. 258.; MIK2やｲｰｰｵa╆やｲｱｸ╆ 
569 MIK2やｲｰｰｵa╆やｲｱｸ╆ 
570 RITO2KNÉやｱｹｹｴ╆ 
571 BOCK 2001. 364., hivatkozik: KAJANTO, I., Origin and characteristics of the humanistic 

epitaph. Epigraphica XL (1978) 7-ｳｱ╆╉やUő╇やClassicalやandやChristian╆やStudiesやinやLatinやepithapsやofや
medieval and Renaissance Rome. Helsinki 1980. 

572 MIK2ņRITO2KNÉやｱｹｹｴ╆やｳｵｴ╆╉やRITO2KNÉやｱｹｹｴb╆ 
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kir{lynéや udvarbír{jaや ésや diósgyőriや v{rnagyaや [VIX(IT) ANN(IS) XXXVIIII 

ME(N)S(IBUS) X DIEB(US) VIII]573 (132-ｱｳｳ╆やkép) ésやaやmodenaiやJohannesやFurnoや〉くｱｵｱｰや
ut{n《や egyar{ntや budaiや sírkövén574 [VIXIT ANN(IS) XXVII DIES VI] (165-ｱｶｶ╆や kép), 

tov{bb{やegy 1505ņｱｵｰｹやközöttやelhunytやismeretlenやszemélyやbudaiやtöredékén575 (VIXIT 

ANNIS XXI). Szövegezés(kや megfelelや azや antikや hagyom{nynak╆や H{rom elpusztult, 

csup{nや leír{sbólや ismertや felirat isや felt(ntetteや azや életkort, ígyや Ving{rtiや Gerébや L{szlóや
kalocsaiや érsekや 〉く1502) síremlékén576 azや atyaiや 〉Šarengrad╇や Horv{torsz{g《や ferencesや
kolostorbanや〉╊やOBIIT. POST LV. ANNVM SVE ETATIS ╊《, DeやAvalos╇やI╆やFerdin{ndや
kir{lyや spanyolや kapit{nyaや 〉くｱｵｳｰ《 esztergomiや sírkövén (aetatis suae vero XXII)577 és 
Ivanus de Duruschnich (?) garai (Gorjane, Horv{torsz{g《や síremlékén [HIC IACET 

IVANVS DE DVRVSHNICH (?) FORTIS MILES. STRENVVS DEFENSOR PATRIAE 

ET GRAECORVM HORROR. RFSTAVRATOR FAMILIAE ET ARCIS ERECTOR 

SVAE. OBIIT AETATIS LXXXI ANNO. ANNO AB INCARNATIONA DOMINI 

MCoCoI]578 ņ ezek azonban nem az antikvit{sbólや eredőや formul{k╆や Azや utóbbi 
névolvasataや ésや ｱｲｰｱ-esや évsz{maや legink{bbや félreolvas{srólや vagyや esetlegや
anakronizmusról╇やa feliratnak a múltraやtörténőやvisszautal{s{rólやtanúskodik╆ Ebben a 

korbanや aや festettや portékonや isや gyakoriや aや képenや {br{zoltや személyや életkor{tや felt(ntetőや
felirat╆やAzや évekや sz{m{nakや olyanや bizonytalanやmegad{s{nak╇やmintや amilyennel egyes 

mégや azや antikvit{sや ╅visszfényétをやmutatóや sírfeliratokonや tal{lkozniや lehetや 》pl╆や Rusticusや
〉くｵｲｶ《やsírt{bl{j{nやReggioやEmilia-ban╈や╊やVIXIT ANNVS PLVS M(INVS) L ╊579『╇やaやkésőや
középkoriやésやrenesz{nszやsíremlékekenやnemやismeremやpéld{j{t╆ 

Azや életkorや megjelöléseや utóbbや egyreや {ltal{nosabbや lett╇や illetveや egyや időや ut{n╇や
legink{bbや m{rや aや ｱｹ╆や sz{zadや folyam{n, {tvetteや aや helyétや aや sz(letésiや ésや aや hal{loz{siや
évsz{mnakやaやｲｰ╆やsz{zadbanやm{rやcsakやegyszerűやkötőjelesやform{banやtörténőやkitétele╆ 

Johannesや Furnoや esetébenや aや ｲｷやmegéltや évhezや aや névや előttや azや adolescens 〉╅ifjúを《や
kitételやj{rul╇やMoravaiやRumcsicsやErzsébetや〉くｱｵｰｰ《やpedig╇やgörgényszentimreiや〉Gurghiu╇や
Rom{nia《や sírfelirata580 (223-ｲｲｴ╆や kép) alapj{n╇や hal{lakorや mégや hajadonや 〉NOBILIS 

VIRGO) volt. Azやéletkorやefféleやkomment{rjaやazonbanやmeglehetősenやritka ņ azやújkoriや
temetőiやsírjelekやesetébenやisやlegink{bbやaやgyerek- ésやifjúkorbanやelhunytakやfölöttやkesergőや
sz(lőkや szöveg-utal{saibanや érhetőや tetten. Mégや ritk{bbや azや olyasfajtaや ╅megelégedésを╇や
amilyenやnemesやDömösや J{nosや 〉くｱｸｳｰ《や sírkövénやolvashatóやaやbalatonf(rediや régiやar{csiや
temetőben╈やÉltemやszépやIdőtt╈やｵｴやesztenDőtt.581  

                                                           
573 SZENDREI 1927a. 36-ｳｹ╆╉や ｶ╆や kép╈や SZENDREIや ｱｹｲｷb╆や ｷｱ-76.; Matthias Corvinus 1982. 614, 619, 

677, 679-680. (Kat.-Nr. 831, BALOGH, J., BERTALAN V.-né╇やHORV[TH╇やI╆《╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｹｹ╆╉や
ｶｳ╆やkép╉やMIK2やｲｰｰｸa╆ 

574 H. GYÜRKYやｱｹｷｷ╆やｱｲ╆やsz╆╉やｱｳ╆やkép╉やH╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やｸｱ╇やｱｵｰ╇やｱｵｳ╆╉やｱｶｱ╆やkép╇やｲｰのa-bやt{bla 
575 AzやI╆やOrsz{gh{zやu╆やｱｱ╆やfal{ban╇ vö╆やLAHU 1. 1988. 102. 
576 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｱｵｵ╆や〉ｵｲｴ╆やsz╆《 
577 SZÉLESSやｱｷｶｵ╆やCｲやv╆╉やM[THESやｱｸｲｷ╆やｶｷ-ｶｸ╆や〉こ╆やｱｰｶ╆《 
578 KUKULJEVIĆ 1891. 41. (135. sz.) 
579 Reggio Emilia, Musei Civici: Canossa 2008. 410. (9i kat. sz., BALDINI LIPPOLIS, I.) 
580 Ismeretlenやszerzőやkézirata╇やｱｸｶｹやut{nや》őrzésiやhelyeやismeretlen『╇やｵｷ-58. 
581 L8VEI╇やVeszprém (1986-osやgyűjtés《 
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Aや humanistaや sírfeliratokや harmadikや újdons{gaや aや síremlékや készíttetőjéreや valóや
öntudatosや hivatkoz{s╆や Ahogy az antikvit{sや múlt{valや azや elhunytや életkor{nak 

szerepeltetéseや elveszítetteや jelentőségét╇や ugyanúgyや aや készíttetőや is ╅anonimit{sbaや
vonultを,582 és csakやaやhumanizmusやújítottaやfelやazやantikやhagyom{nyt╆やAやfentebbやemlítettや
magyarorsz{giや sírlapokや köz(lや Bakóczや B{linténや testvére╇や Szatm{riや 〉Mester《や Ferencや
budaiや prépost╇583 Bernardinoや Monelliénや fivére╇や Paulusや Monellusや 〉Pauloや Monelli《╇や
JohannesやFurnóénやkétやmodenaiや t{rsa╇やunokatestvéreや〉consobrinus), Johannes Callora, 

valamint az orvos JohannesやMuciarやneveやszerepel╆やForg{chやGergelyやsírkövétやtestvére╇や
Forg{chや Péter╇や Ellerbachや J{nosétや azや őtや aや monyorókerékiや uradalomや birtokosakéntや
követőや Bakóczや Tam{sや esztergomiや érsek╇や Ursulaや Sauermannétや férje╇や Thomasや
Venedigerや{llíttatta╆ VetésiやAlbertやveszprémiやp(spökや〉くｱｴｸｶ《やsírkövétやvalószínűlegやazや
1490-esや évekbenや készíttetteや azや eztや aや ténytや aや feliratbanや isや megemlítendőnekや tartóや
Újhelyiや J{nosや segesdiや főesperes╇や aや veszprémiや székesk{ptalanや tagja╆584 Corvinや J{nosや
herceg╇やhorv{tやb{nや〉くｱｵｰｴ《やlepoglavaiやsírlapj{nak585 (ｷｰ╆やkép) felirata ugyan lekopott, 

kor{bbiや feljegyzésekや szerintや azonbanや belefoglalt{kや készíttetőjének╇や Gyulaiや J{nosや
szlavóniaiやviceb{nnakやaやnevétやisや〉Joannes de Gyula fieri fecit)586. 

Valószínűlegや nemや véletlen╇や hogyや aや magyarorsz{giや sírkőanyagや legkor{bbiや
ismertや szign{ltや síremlékeiや ugyancsakや azや elemzettや körhözや tartoznak╈や IOANNES 

FIORENTINVS ME FECIT voltやolvashatóや〉csakやtöredékeiやép(lhettekやbeleやaやｲｰ╆やsz{zadや
közepén darabokraやszétvertやt{blaやrekonstrukciój{ba《やForg{chやGergelyやsírkövén (452-

ｴｵｶ╆や kép). Valószínűlegやugyanezや{lltや egykorやSzegediやLuk{csやz{gr{biやp(spökや〉くｱｵｱｰ《や
maやm{rや csakや IOA╊や╊S ME FECIT felirattöredéketやmutatóや sírlapj{nや is (66-ｶｸ╆や kép), 

amelyetや aや horv{tや kutatókや egyや részeやkor{bbanや Ioannes Dalmaticus-kéntや oldottや fel╇や ésや
Giovanniや Dalamatakéntや értelmezett.587 IOANNESや FIOREN╆╆NVSやMEや FECITやMやD╊ 

olvasható Joannes de Lasko (Janや Łaski) érsekや 〉くｱｵｳｱ《や gnieznóiや sírkövén (458╆や kép), 

amelyetや azや érsek, 1517-benや keltや végrendeleteや szerint╇ testvéreや ésや kétや érsekや elődjeや
gnieznóiや sírlapjaival588 (465-466╆や kép), valamintや tov{bbiや h{rom╇や m{sや helyreや sz{ntや
sírkővel egy(ttや Esztergombanや készíttetettや 1516-osや l{togat{saや sor{n╆589 Iohannes 

                                                           
582 YASIN 2005. 446. 
583 MIK2ņRITO2KNÉやｱｹｹｴ╆やｳｵｳ-354.; RITO2KNÉやｱｹｹｴb╆やｲｳｱ╆ 
584 H╆やGYÜRKYやｱｹｶｳ╆やｳｴｶ-347, 383-384.; VIII-XII╇やXX╆ｴ╆╇やXXII╆ｱ╆やkép╉やT2THやｱｹｶｴ╆やｱｶｷ╇やｱｷｳ-174, 178. 
585 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｱｲｰ-ｱｲｱ╆や〉ｴｰｶ╇やｴｰｷ╆やsz╆《╉やFRAKN2Iやｱｸｹｶ╆やｳｷｴ╇やｶｲｹ╇やｶｷｸ╆╉やKLAIĆやｱｹｰｴ╆やｲｳｳ╆╉や

SCH5NHERRやｱｹｰｵ╆やｱｰｹ-ｱｱｴ╆╉やｸｲ╆やkép 
586 KRISTOLOWECZņBENGER 
587 KUKULJEVIĆや ｱｸｹｱ╆や ｳｲｷ╆や 〉ｱｱｲｹ╆や sz╆《╉や BRUNŠMIDや ｱｹｱｲ╆や ｵｵ-ｵｷ╆や 〉ｸｹｴ╆や sz╆《╉や IVANČANņSZABO 

1929. 106.; KARAMAN 1950. 168.; BALOGH 1955. 55. (153. jegyzet); PRIJATELJ 1955-56. 314-

ｳｱｶ╆╈やképekやaやｳｱｱ╇やｳｱｳ╇やｳｱｵ╇やｳｱｹ╆やoldalon╉やPRIJATELJやｱｹｵｷ╆やｳｴ╆╉やｶｴ-65. kép╉やVALENTIČやｱｹｶｹ╆やｳｱ-

ｳｶ╆や〉ｱｵ╆やsz╆《╉やBALOGHやｱｹｷｴa╆やｴｲ╆╉やｱｴ╆やkép╉やHORVATやｱｹｷｵ╆やｴｱ╇やｴｴ-ｴｵ╆╉やｲｵ╆やkép╉やRiznica 1983. 82. 

〉ｲｸｵ╆やkat╆やsz╆《╉やképやaやｷｲ╆やoldalon╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｱｰｰ-ｱｰｱ╇やｱｰｲ╇やｱｰｶ╆や〉ｴｳ╆やjegyzet《╉やMIK2やｱｹｹｵc╆やｵｷ╇や
ｳｱｹ╆╉やｴｷ╆やkép╉やMIK2やｱｹｹｸ╆やｲｱｴ╆╉やVALENTIČņPRISTER 2002. 26-27. (19. kat. sz.); PELC 2006. 67-

71.; 1-ｳ╆やkép╉やPELCやｲｰｰｷ╆やｳｱｵ╇やｳｱｷ╆ 
588 HORLER 1983. 248-249.; 13-ｱｶ╆やkép 
589 ZEISSBERG 1874. 685.; GEREVICH 1959. 310-311.; Abb. 1-4; KAZAKIEWICZOWA 1984. 20-

22.; Abb. 11-15; L8VEIやｲｰｰｲc╆やｴｱｴ╆ 
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Fiorentinusや egyébkéntや nemcsakや sírlapokatや l{tottや elや szignój{val╇や hanemや aや menyőiや
〉Meneu╇やRom{nia《╇やjelenlegやBukarestbenやtal{lható╇やrenesz{nszやstílusú keresztelőkutatや
is.590 〉Aや renesz{nszや stílusや terjedése ésや felfog{smódja╇や ezenやbel(lや aやművésziやöntudatや
erősödéseや{llやaやｱｶ╆やsz{zadやelejétőlやm{sやműfajokbanやņ péld{ulやaszatalosmunk{kon╇やkőや
kapukereteken ņ isやfeltűnőやmesterjelzésekやh{tterében╆《 

Aや faragv{nyok egyや részénや megtal{lhatóや kőfaragójelek sírkövönや valóや
megjelenéséreや szépや példaや aや sv{bföldiや Ursbergや egykoriや premontreiや
kolostortemplom{banや Hannsや vonや Freybergや zuや Pfaffenhausenや 〉くｱｴｸｳ《や ésや felesége╇や
GenovevaやvonやRothや〉くｱｴｹｹやut{n《やcímeresやsírfedlapj{nakやvakmérműveiやközött591 (467-

468╆や kép), illetve aや bajororsz{giや Badや Reichenhallや Sanktや Zenoや préposts{giや
templom{banやWolfgangや Luegerや prépostや 〉くｱｵｲｶ《やmonument{lisや sírlapj{nakや oldal{nや
l{thatóやjelや〉469-470╆やkép). Ilyen jelek magyarorsz{giやsírkövekenやaligやlelhetőkやfel╆やEgyやaや
somogyv{riやbencésやap{ts{gbanやelőker(lt╇やvastag vörösやm{rv{ny lapや töredékét (471. 

kép)╇や fel(leténやmélyítettや t(körや kétや egym{sbaやmetsző╇や ívesや karéjや alkottaや részletével, 
felt{rójaやｱｲ╆やsz{zadiやablakやbélletkövekéntやhat{roztaやmeg╇592 azonbanやegyやaやｱｴ╆やsz{zadや
m{sodikや felébőlや vagyや aや ｱｵ╆や sz{zadbólや sz{rmazóや sírkőや maradv{ny{val593 lehet 

dolgunk. A lapra a pereménélやegyやWやalakbólやésやaやközépsőやcsúcsraや(ltetettやkeresztbőlや
{llóやkőfaragójeletやvéstek╆594 Alighanemやezやazやegyetlenやeddigやtal{ltや ilyen jel, Stiborici 

〉I╆《やStiborやerdélyiやvajdaや〉くｱｴｱｴ《やszékesfehérv{riやfedlaptöredékénekやcímerpajzs{nや(279. 

kép) egyやkisméretű╇やink{bbやcsakやkarcoltやjelやkor{bbanやleírtやrészleteやalighanemやutólagosや
firkaやcsup{n╆595 

 

* 

 

Aやmagyarorsz{giやközépkorや időszak{bólやfennmaradtやoklevelek╇や levelek╇やösszeír{sok╇や
kódexekや mintegyや h{romsz{zezresや mennyiségéhezや képestや az ismertや sírkövekenや
olvashatóや feliratokや sz{maや csakや néh{nyや sz{zasや nagys{grendűやņ beleértveや aや kisebb-

nagyobbやtöredékeketやis╇やésやazやar{nyやazやemlékekやegykoriやteljesやmennyiségeiやesetébenや
semやlehetettやnagyonやk(lönböző╆やAzやír{s ésやolvas{sやmindenkiやelőttやmegjelenőやjelekéntや
azonban ezeknek a feliratoknak feltehetőenやjóvalやnagyobbやszerep(kやvoltやņ a feliratos 

emlékt{bl{kkal╇や dedik{ciósや feliratokkal╇や falfestményekや részekéntや megjelenőや
ír{sokkal╇や egy{ltal{n╈や aや monument{lis epigr{fiaや emlékeivelや egy(ttや ņ, mint az 

okleveleknek╈や aや középkoriや t{rsadalomや tömegeiや azや utóbbiakkalや sosemや ker(lhettekや
kapcsolatba, aや későや középkorや templomiや feliratai╇や síremlékekenや l{thatóや szövegeiや
azonbanや feltűnhettekや mindenや istentiszteletや alkalm{val╉や valamilyenや feliratや aや ｱｵ╆や
sz{zadraやalighanemやm{rやminden egyh{ziやép(letbenやfellelhetőやvolt╆ 

                                                           
590 HORLER 1983. 2ｳｷ╇やｲｴｶ╆╉やｱ╆やkép 
591 LIEDKE 1986. 103.; Abb. 77-78 
592 BAKAYやｱｹｸｹ╆やｳｵｱ╆や〉aやｱｰｲ╆やképやal{ír{sa《 
593 Aやfaragv{nyraやBodóやBal{zsやhívtaやfelやaやfigyelmemet╆ 
594 BAKAYやｱｹｸｹ╆やｱｰｲ╆やkép 
595 ENGELņL8VEIņVARGAやｱｹｸｳ╆や ｳｱ╆╉や aや töredékesや jelや aや fényképekenやnemや isやnagyonやvehetőやki╇や

csak mag{nakやaやdarabnakやaやmegfigyelésével╆ 



 115 

Azや ír{stud{sや azonbanや mégや korszakunkや végéreや semや v{ltや {ltal{noss{や mégや aや
t{rsadalomや legfelső, igencsakや vékonyや elitや vil{giや rétegének a tagjai közöttや sem╆や Aや
Zsigmond-korやarisztokrataやköreiben kivételesnekやvoltやmondhatóやStiborici (II.) Stibor, 

aki 1392-benやaやpr{gaiやegyetemreやj{rt╇596 ésやegyed(l{llóanやműveltやlehetettやazやolvasóやés 
mag{nlevelezésétやsaj{tkezűlegやbonyolító SalgaiやMiklós597 is. Mégやaやｱｵ╆やsz{zadやutolsóや
évtizedébenやsemやtudtaやleírniやsaj{tやnevétやaやmagyarやvil{giやkorm{nyzatやtöbb prominens 

tagja. Tanúskodikや errőlや azや ｱｴｹｱ╆やnovemberやｷ-énや II╆やUl{szlóやmagyarやésやMiksaや rómaiや
kir{lyや 〉aや későbbiや cs{sz{r《や {ltalやmegkötöttや békérőlや 〉Pozsonyiや béke《 a t{rgyal{sokonや
résztや vettや magyarや k(ldöttségや {ltalや ki{llítottや békeoklevél vége╈や ╅Ezenや dolgokや ereje, 

hiteleやésやtanús{gaképpenやmegírattukやjelenやlevel(nketや》╊『╇やvalamintやmindenやfentebbや
elmondottや dologや nagyobbや biztons{gaや érdekébenや saj{tや kez(nkや ír{s{tや ittや alantや
hozz{csatoltuk╆や 》╊『や Én╇や Tam{sや győriや p(spökや elismeremや aや fentebbや írtakat╇や saj{tや
kezűleg╆や Én╇や B{toriやGyörgy╇や nagyb{ty{m╇や B{toriや Istv{nや erdélyiや vajdaや stb╆や nevében╇や
akiや nemや tudや írni╇や elismeremや saj{tや kezűleg╆や 》╊『や Én╇や Tam{sや p(spök╇や mintや fent╇や
Rozgonyiや ésやGútiや L{szlóやurakやnevében╇や akikやnemや tudnakや írni╇や saj{tや kezűlegや╊を╆598 

B{toriやIstv{nやorsz{gbíróやésやerdélyi vajda╇やgútiやOrsz{gやL{szlóやkir{lyiやlov{szmesterやésや
Rozgonyiや L{szlóや kir{lyiや főkamar{s╇や aや magyarや kir{lyや nevében t{rgyalóや k(ldöttségや
legmagasabbやrangúやvil{giやtagjai╇やnemやegészenやegyやévvelや╅azやeurópaiやközépkorやvégeを 
előtt, saj{tや kezűlegや mégや szign{lniや semや voltakや képesekや egyや oklevelet╆ A nemesek 

túlnyomóや többségénekや ír{studatlans{g{tや igazoltaや aや Jagelló-koriや végrendeletekや
vizsg{lataやis╆599 

Aやnagysz{múやkésőやközépkoriやpozsonyiやvégrendeletやközöttやisやritkaやkivételnekや
sz{mítや Friedrichや Voytや voltや polg{rmesterや ｱｵｲｱ╆や júliusや 19-énや keltや végrendelete╇や
amelynekや eredetiや péld{ny{tや saj{tや kezűlegや írtaやmeg╇や ésや pecsétjévelや isやmegerősítette╈や
╅mitや meinerや aigenや handtや geschriebenや undや mitや meinemや sigelや verpetschafftを╆600 A 

végrendeletbenや Voytや arrólや isや intézkedett╇や hogyや aや nyilv{nや mégや kor{bbanや {ltala 

elkészíttetettや sírkövéreや (ｷｸ╆や kép) tegyékや r{や hal{l{nakや időpontj{t╈や ぇvndや dyや jarzalや vffや
mein grabstain machenn lassenn".601 

                                                           
596 ENGEL 1987b. 446. 
597 ENGEL 1992. 
598 HHStA AUR ｱｴｹｱ╆XI╆ｷ╆╉や DFや ｲｸｷｳｳｱ╉や azや idézettや magyarや fordít{sや 〉Köblösや József《╈や

K5BL5SņSÜTT8ņSZENDE 2000. 265. 
599 KUBINYI 1999. 339. 
600 AMB PT 398r-401r; SZENDE 2004. 76, 292. 
601 MAJOROSSY 2006. 103. (163. jegyzet); MAJOROSSY 2008. 472. (22. jegyzet) 
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3. Aや╅MEMORIAを 

 
      ╅╊ 

      Égretörőやgúl{kやemlékeやsemやolyやmaradandó╇ 
      mauzoleum╇やsírokやvesznekやaやkorやfolyam{n╇ 
      Semmiやsemや{llandó╇やmertやmindenやelromlikやeやföldön╇ 
      ╊を 
        ZS[MBOKIやJ[NOS╈やAmiやörökkévaló1 

 

 

AやM{rkやp(spökや〉くｱｲｶｲ《やHIC REQVIESCIT EP(ISCOPU)S MARCVS BONE MEMORIE 

MILL(ESIM)O CC LXII felirattalやell{tott╇やszegediやsírt{bl{j{n2 (ｲｵｵ╆やkép) szereplő BONE 

MEMORIE 〉╅jóや emlékezetűを《や kitételhezや hasonlóや módonや egészíthetőや kiや egyや ｱｵ╆や
sz{zadi╇や z{gr{biや saroktöredék3 ｠ [z]agrebiensis bone ｠ feliratrészleteや is. Thurzóや
Szaniszlóや n{dor╇や helytartó╇や szepesiや ésや s{rosiや főisp{nや 〉くｱｶｲｵ《や fiaiや megrendeléséreや
kész(lt╇や lőcseiや síremlékénや isや B(ONAE) MEMORIAE olvasható╆4 Valószínűlegや II╆や
Trvtkoや bosny{kや kir{lyや 〉くｱｴｴｳ《や Bud{rólや aや boszniaiや Bobovacraや import{lt╇や vörösや
m{rv{nyや síremlékénekや saroktöredékeや azや azや angyaltや {br{zolóや darab╇や amelynekや
felirat{tやaや felt{róやPavaoやAnđelić hihetőenやegészítettやki [bo]ne memorie alakban (472-

476╆や kép).5 Aやkifejezésや azや oklevelesや anyagbanや isや előfordul╇や péld{ulや aやHontp{zm{nyや
nembeliや Omodéや fiaや Bényiや Istv{nや mesternekや 〉くｱｲｷｳ《や aや temetésétや követőenや ír{sbaや
foglaltやvégrendeletében╈や╅╊やmagisterやStephanusやboneやmemorieやfiliusやOmodeyや╊を╆6 

Aや fordulatや magyarや fordít{s{hoz adalékkalや szolg{lや azや azや ｱｶｰｰ-banや íródottや magyarや
nyelvűや szerződés╇や amelyや aや N{dasdや nemや névadóや birtokközpontja╇や aや Vasや megyeiや
N{dasdや középkoriや templom{banや lévőや sírokや feldúltや {llapot{raや utaltや aや ╅régiや j{mborや
őseiknekや boldogや becs(letesや emlékezetétや h{zukbanや 》└sírjukban『や nyugalmukatや
megbontvaやegyやhelbőlやm{sv{やh{nyattatv{nをやszöveggel╆7 

A memoria kifejezésや latinや eredetű╆や Aや memor kezdetűや szócsal{dや ╅valamireや
emlékezőを╇や aや ╅jóや emlékezőtehetségűをや alapjelentésébőlや vezethetőや leや aや memoria 

╅emlékezésを╇やilletveやN{dasdonやisやszereplőや╅emlékezetを jelentése╆8  
Aや szóや m{rや az ókor végiや síremlékekenや isや előfordul╆や Pannoniaや ókeresztényや

sírfeliratainakや egyikや jellegzetesや csoportj{tや alkotj{kや azや elhunytや emlékénekや bonae 

memoriae formul{j{tやhordozóやszövegek╆9 A Pannoniaやter(leténやismert╇やezernyiやrómaiや
                                                           
1 AやPetőfiやIrodalmiやMúzeumや╅Renesz{nszやutakや｠ virtu{lisやtal{lkoz{sokをやcíműやki{llít{s{n╇やｲｰｰｸ 
2 TROGMAYER 1992. 145-146.; TROGMAYER 1994. 9-ｱｰ╆╉や V[RADYや ｱｹｹｹb╆や ｷｷ╇や ｸｲ╆╉や Csongr{d 

ｲｰｰｰ╆やｵｳｹ╇やｵｴｰ╆╉やV[RADY 2000b. 16-ｱｷ╇やｳｳ╆╉やｳｳのｱ╆やkép 
3 VALENTIĆやｱｹｶｹ╆やｲｹ╆や〉ｱｳ╆やsz╆《╉やVALENTIĆ｠PRISTER 2002. 25. (17. kat. sz.) 
4 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｷｳ-ｳｷｷ╆や〉ｲｸ╆やtétel《╉やｴｱ-ｴｳ╆やképや 
5 ANĐELIĆ ｱｹｷｳ╆やｸｸ╇やｹｳ╆╉やképe╈やｸｹ╇やｹｳ╆╉やFEKEŽA｠GAVRILOVIĆ｠L8VEIやｲｰｰｶ╆やｴｵｰ-451. 
6 Az oklevél╈やDl╆や ｳｶｳｸ╉や T2THやｲｰｰｸ╆や ｲｵ╆╉やGY5RFFYや ｱｹｸｷ╆や II╆や ｲｲｷ╆╉や aや kifejezésや tov{bbiや esetlegesや

péld{itやazやoklevélszövegekbenやnemやkerestem╆ 
7 TAK[CSやｲｰｰｴ╆やｹ╆ 
8 Etimológia ｱｹｷｰ╆やｸｸｷ╆や〉╅memoriterをやcímszó《 
9 HORV[THやｱｹｹｷ╆やｱｱｰ╆ 
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sírkőやésやsírkőtöredékやköz(l mintegy harmincnak a felirata tartalmazza.10 Némelyikenや
a Krisztus-monogram is jelzi (256-ｲｵｷ╆やkép),11 hogyやókeresztényやfeliratokrólやvanやszó╇や
ahogy a BONE MEMORIAE IN DEO (256, 477╆や kép), illetve IN D(O)M(INO) BONE 

MEMORIE kifejezések12 isやvil{gosanやutalnakやerre╆やAやlegtöbbやszövegbenやazonbanやcsakや
a MEMORIAE kifejezésや fordulや elő╇や néh{nyや esetbenや pedigや aや MEMORIAM, az IN 

MEMORIAM, az OB MEMORIAM vagy a BONAE MEMORIAE, BONE MEMORIE, 

esetleg a BENE MEMORANDAE╆や 》Amennyibenや előtt(kや aや kor{bbanや m{rや t{rgyaltや
D(IS) M(ANIBVS) formulaや{ll╇やnemやkeresztényやvall{súやvoltやazやelhunyt╆『やAやkifejezésや
feltűnikやaやK{rp{t-medenceやter(leténやismertやlegkor{bbiやzsidóやsírkövekやgörögやbetűkkelや
elegyítettやlatinやnyelvenやírottやfelirat{banやis╈やM〉MOPIAやIVDATIやPATIRIやETやM〉MOPIAや
KACCI〉や 〉Y２ olvashatóや Judaや atyaや ésや Cassiaや vésettや menór{valや díszített╇や ｳ╆や sz{zadiや
sírkövén╇や amelyやEsztergombanやker(ltや elő13 (478╆や kép), MHMORIAやAN〉CTACIOや〉Tや
♪HKOYCANIや〉TやBHN〉IAMIや〉TやＣ〉I２〉IァやNOCTRァや〉ICや◯〉ァCやpedig Anastasius, 

Decusanusやésやfiuk╇やBeniamusやugyancsakやmenór{kkalやésやaやcsal{dやportréj{valやdíszített╇や
alighanemやaquincumiや eredetű╇や aや ｴ╆や sz{zadや elsőや felébőlや sz{rmazóや síremlékén14 (479. 

kép). Az Isztriai-félszigetenや isや vanや rómaiや síremlékやMEMORI szótöredékkel╆15 Az 5. 

sz{zadやvégén╇やaやｶ╆やsz{zadbanやArles-banやaやkeresztényekやközöttや{ltal{nosやvoltやaやhic in 

paceや requiescitや boneやmemoriaeや╊ feliratkezdet.16 M{sや dél-franciaや ter(letekenや azや ezzelや
szinte azonos hic requiescit in pace bone memoriae ╊や terjedtや el╇や aや maiや Viennoiseや
ter(leténや ｴｸｵ-ből╇や Gauleや 〉Lyon《や vidékénや ｴｷｳ-ból╇や Viennoiseや duや Nord-ban 467-bőlや
ismertやazやelsőやelőfordul{sa╇やazやutóbbiやrészenやaやｶｶｰ-ig tartóやidőszakやｲｰｲやsírfelirat{bólや
168-nak ez a kezdete.17 

A memoria ezekben a feliratokban az elhunytra vonatkozó╇や azや életbenや
maradottakbanや rólaや élőや emlékezet╇や megfelelőenや aや rómaiや jogiや forr{sokや
szóhaszn{lat{nak╇や miszerintや aや síremlékや azや elhunytや emlékezeténekや megőrzéseや
érdekébenや kész(lや 〉Ulpianus╈や ╅monumentumや est╇や quodやmemoriaeや servandaeや gratiaや
existatを《╆18 Azや antikvit{sbanや azonbanや aや memoria nemや kiz{rólagや azや emlékezetetや
jelentheti╇や konkrétや dolgot╇や emlékhelyetや vagyや síremléketや isや érthettekや alatta╆19 Ígyや

                                                           
10 Szombathely｠Savaria: RIU 1. 1972. 76-79, ｸｱ╇やｸｳ╇やｸｶ╆やsz╆╉や zalalövőiやeredetű: RIU 2. 1976. 288. 

sz╆╉や Szőny｠Brigetio: RIU 2. 1976. 513-514, 516, 524, 543, 558, 564, 572, 582, 587, 607. sz. 

》újabban╈やBORHYやｲｰｰｶ╆やｳｲ╆や 〉ｷ╆や sz╆《╇やｴｰ╆や 〉ｱｳ╆や sz╆《╇やｵｳ-54. (22. sz.), 65-66. (35. sz.)]; RIU 3. 1981. 

635. sz.; Környe╈やRIU 3. ｱｹｸｱ╆やｶｷｶ╇やｶｷｹ╆やsz╆╉やAlm{sf(zítő╈やRIU 3. ｱｹｸｱ╆やｷｰｷ╆やsz╆╉やNyergesújfalu╈や
RIU 3. 1981. 755. sz.; Esztergom: RIU 3. ｱｹｸｱ╆や ｷｸｷ╆や sz╆╉や Dunaújv{ros｠Intercisa: RIU 5. 1991. 

ｱｱｶｷ╇やｱｱｷｹ╇やｱｱｸｸ╇やｱｲｶｹ╆やsz╆╉やV{l╈やRIU 6. 2001. 1371. sz. 
11 PAULOVICS 1944. ｳｳ╆╉やｱｲ╆やkép╉やRIU 1. 1972. 77. sz., Abb. XXXII; 83. sz.; Abb. XXXIII 
12 PAULOVICS 1944. 33, 35.; RIU 1. 1972. 77-78., illetve 76. sz. 
13 Budapest╇やZsidóやMúzeum╇やltsz╆やｲｵｰｰ╈やRIU 3. 1981. 787. sz.; SCHEIBER 1983. 16-19. (1. sz.)  
14 Pestenや egyや aukciónや bukkantや fel 1830-ｱｸｴｰや kör(l╉やBudapest, MNM, ltsz. 62.70.1.: SCHEIBER 

1960. 18-22. (1. sz.); SCHEIBER 1983. 20, 22-25. (2. sz.)  
15 Szarkof{gtöredékやtabula ansata részletével╇やｳ╆やsz{zad╇やPula╈やSTARACやｲｰｰｶ╆やｱｷｸ-179. 
16 CARROLL 2006. 267. 
17 FAVREAU 1997. 62. 
18 Digesta 1ｱ╆やｷ╆やｲ╆やｶ╆╉やangolやfordít{sa╈やSCOTTやｱｹｳｲ╆や〉ｱｱ╆やｷ╆やｲ╆やｶ╆《╉やld╆やmég╈やCARROLLやｲｰｰｶ╆やｳｰ╆ 
19 STEFFENS 2008. 19. 
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előfordulnakや olyanや szövegek, amelyekben a memoria aや sírhelyetや vagyや aや sírkövetや
mag{tや jelöliや｠ a memoriam facere vagy ponere péld{ulやSirmiumbanやgyakranやhaszn{ltや
formul{j{nakやmegfelelően╆20 Kétや v{ndorfestőや t{rsaikや {ltalや {llított╇や savariaiや sírkövénや
(ｲｵｷ╆や kép) is ez olvasható╈や MEMORIAM PICTORIBVS DVOBIS PELEGRINIS 

LAVNIONI VIX[I]T ANNIS L ET DIES XI ET SECVNDINVS VIXIT ANNI[S] XXV ET 

DIES VII [F]ECERVNT COLLEGAS E[IVS] ╊.21 Azや észak-afrikaiやmozaikpadlókban╇や
péld{ulやazやalgériaiやSétifbenやaやsírtや jelölő╇やｴ╆やsz{zadやvégi╇やｵ╆やsz{zadi síriratokやközöttやisや
jócsk{nや tal{lniやMEMORIA szóvalやkezdődőtや 〉pl╆やMEMORIAやMARIAEや╊《╇や ezeknélや aや
sírや fölötti╇や szöveggelや jelöltや mozaikosや mezőや aや memoria.22 Róm{banや aや Viaや Ostiensisや
egyikやsírfelirataやszerintやGeminiusやEutychetusやｲｲｷ-benやengedélytやkértやegyやmemoriolam 

névvelや jelöltや síremlékや készítésére╆23 Ezekや mégisや ink{bbや kivételnekや sz{mítanak╇や aや
rómaiやjogiやforr{sokbanやugyanisやaやsíremlékekreや{ltal{nosanやalkalmazottやkifejezésekやaや
tumulus, a monumentum, a bustum voltak, a felirat pedig mint titulus szerepelt.24  

Memoria elnevezésselやillethettékやaやcell{nakやvagyやmauzóleumnakやisやnevezett╇やaや
földfelszínや föléや emelt╇や temetőiや emlékép(leteketや is╇や amelyekbenや halottiや lakom{kat╇や
egyébや összejöveteleketや tartottak╉や al{jukや földや alattiや sírkamr{katや 〉hypogaeum) is 

mélyíthettek╆25 Róm{banや azや ╅apostol-emlékをや ｠ memoria apostolorum ｠ keresztényや
összejövetelekや színhelyeや voltや ｲｵｸ｠ｴｰｰや között╇や aholや kegyeletiや lakom{katや rendeztekや
PéterやésやP{lやapostolokやtiszteletére ésやemlékére.26 Aやrómaiやelőzményekbőlやalakultやki a 

koraやközépkori memoria╇や aやvértanúやsírjaや föléや{llított╇やbaldachinosやolt{rralやésやazやolt{rや
alattや kialakított╇や aや szentや sírj{tや tartalmazóや confessioval. A koraや középkorbanや aや
megjelölésやa lépcsőnや{tやmegközelíthető╇やidővelやtöbbやsírhelyetやisやbefogadóやkript{kra is 

vonatkozhatott,27 ígyやMellebaudusや ap{tや Poitiers-banや felt{rt╇や aや ｷ╆や sz{zadや végén╇や aや ｸ╆や
sz{zadや elsőや felébenや kész(lt╇や szikl{baや mélyítettや SPELVNCOLA-ja (=speluncula, 

barlangocska《や ajtósz{rkövénや aや 》╊ME『MORIAや MELLEBAVDIや ABB〉AT《I ╊や feliratや
olvasható28. 

Aや szövegezésbeliや ókoriや formul{kや helyenkéntや aや koraや középkorban╇や majdや
meglehetősenやritk{n ｠ ahogyやaやnéh{nyやemlített╇やmagyarorsz{giやpéldaやisやmutatjaや｠ a 

későbbiやévsz{zadokbanやisや tov{bbやéltek╆やCrescensioやｵ╆やsz{zadやvégiやcomóiやfelirat{banや
B〉ONE《やM〉EMORIE《やHICやREQVIESCETやINやPACEやFAMVLVSやDEIやCRISCENTIOや╊,29 

aや╅szentやemlékezetűをやLeontiaや〉くｵｰｳ《やveronaiやemlékkövénやHIC REQVIESCIT SANCTE 
                                                           
20 KOV[CSやｲｰｰｴ╆やｱｹｲ╆ 
21 PAULOVICSやｱｹｴｴ╆やｳｲ╆やｱｱ╆やkép╉やRIU 1. 1972. 83. sz.; Abb. XXXIII 
22 Deodatus mozaik-felirataや azや algériaiや Sétifben╈や ARIÈSや ｱｹｸｴ╆や ｳｷ╆╉ ｵｰ╆や kép╉や Azや ún╆や Basilicaや Bや

padlój{banやaやｴｵやfeliratbólやｳｰやtartalmazza a memoria kifejezést╈やYASINやｲｰｰｵ╆やｴｴｲ-443, 445.; Fig. 

26 
23 CARROLL 2006. 86-87. 
24 CARROLL 2006. 3. 
25 HUD[K｠NAGY 2005. 9. (hivatkozik: TISTINI, P., Archeologia cristiana. Bari 1980. 90-91.) 
26 MAKKY 1993. 
27 DI2Sやｲｰｰｳ╆ 
28 ELBERNやｱｹｶｱ╆やｱｵｲ╇やｱｵｴ╇やｱｷｳ╇やｱｸｰ╆や》ｱｹ╇やｲｱ╇やｴｰ╇やｴｷ╆『╉やARIÈSやｱｹｸｴ╆やｳｹ╇やｴｲ╆╉やｵｷ╆やkép╉やKOCHやｲｰｰｷ╆やｶｰ-

61.; Abb. 29 
29 Como, Museo Civico: KOCH 2007. Abb. 44. 
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MEMORIAEや LEONTIAや ╊,30 aや sv{jciや Wallisや kantonや ter(letéreや esőや St╆や Maurice-
ap{ts{gbanや Rusticusや szerzetesや ｶ╆や sz{zadiや kőt{bl{j{nや SVB HVNC TETOLVM 

REQVIESCIT BONE MEMORII RVSTICVS MONACHVS,31 Remestoや 〉くｶｱｱ《や sírkövénや
Clermond-Ferrand-ban HICや REQVEISCITや BONEや MEMORIEや REMESTOや ╊,32 

Badegiselやｷ╆やsz{zadi╇やaやmainz-i St. Alban-bólやsz{rmazóやsírkövénやIN HVNC TITVLVM 

REQVIISCITや BENEや MEMORIVSや BADEGISELVSや PRESBITERや ╊,33 Petrammus 

〉Bertram《や ap{tや ugyancsakや mainz-i, 7｠ｸ╆や sz{zadiや kőlapj{nやHIC REQVIISCIT BENE 

MEMORIVS PETRAMMVS ABA ╊╇34 Amatusやsírkövénやaや franciaorsz{giやCrussolbanや
〉Arđeche《や HICや INや PACEMや REQVIESCETや BONEや MEMORIAEや AMAT〉V《Sや ╊35 

olvasható╆や Aや bene memorie kifejezésや megtal{lhatóや ｹ｠ｱｰ╆や sz{zadi╇や splitiや szarkof{gokや
szövegezés(kbenや egym{ssalや rokons{gbanや {llóや felirat{banや is╇や azや elhunytakや apj{nakや
jelzőjeként╈やPéterやpriorやFILIVS BENE MEMORIE D(OMIN)O COSME volt╇やJ{nosやérsekや
pedig FILIVS BENE MEMORIE DO(MIN)O TORDOCATI.36 Vitalisやszerzetesや〉くｱｰｹｷ《╇や
kisや sírt{bl{j{nや Poitiers-ben╇や mintや ╊や VITALIS M(ONACHUS) BONE MEMORIE 

HVIVS CENOBII SACRISTA DE PRIMIS MONACHIS ╊や szerepel╆37 A siegburgi 

bencésや ap{ts{giや templombanや sírmellékletkéntや ker(ltや előや Reginhardや ap{tや 〉くｱｱｰｵ《や
ólomt{bl{ja╇や ╅kegyesや emlékezetűをや jelzőtや tartalmazóや szöveggel╈や や HIC IACET PIAE 

MEMOR(IAE) REGINHARD(US) S(E)C(UN)D(US) HVIVS LOCI ABBAS VIR 

TOTI(US) S(AN)C(T)ITATIS QVI II NON(AS) NOV(EMBRIS) OBIIT ANNO 

DOM(INICAE) INCARN(ATIONIS) M(ILLESIMO) CV QVI EST ANN(US) 

ORDINATION(IS) EI(US) TRICESIM(US).38 [gnesや ap{tnőや ｱｳ╆や sz{zadiや sírkövénや aや
Heidelbergや közelébenや fekvőや Lobenfeldや egykoriや kolostortemplom{banや azや ap{tiや botや
mellettや azや egészや sírkőや hossz{banや végighúzódikや aや monument{lisや betűkkelや írottや
O(BIIT) PIE MEMOR(IE) D(OMI)NA AGNES ABBA(TISSA) felirat.39 Bertold I. von 

Zähringenや karintiaiや hercegや 〉くｱｰｷｸ《や ésや felesége╇や Richwaraや ｱｱｵｰや kör(lや kész(ltや
sírkövénのemlékkövén40 aや hirsauiや Marienkapellébenや aや BEATE MEMORIE DVX 

BERTHOLDVSや ╊ kezdetűや szövegや ╅boldogや emlékezetűをや jelzőjeや isや ebbeや aや körbeや
utalható╆ 

Győriやsírfelirataや｠ [h]ic iacet pie memorie ╊ ｠ szerintや╅kegyesやemlékezetűをやvolt 
Vad{szi Miklósやszeretiやp(spök╇やgyőriやsegédp(spökや〉くｱｴｲｸ《 is (430╆やkép).41 

                                                           
30 KOCH 2007. Abb. 43. 
31 KOCH 2007. Abb. 34. 
32 A Notre-Dame-du-Port templom{ból╇やMuséeやBargoin╈やKOCHやｲｰｰｷ╆やAbb╆やｲｶ╆ 
33 Mainz, Rheinisches Landesmuseum: KOCH 2007. Abb. 24. 
34 Mainz, Rheinisches Landesmuseum: FAVREAU 1997. 62-63.; Fig. 4 
35 KOCH 2007. Abb. 25. 
36 PRIJATELJ｠GATTINやé╆やn╆やｷｶ╆やkép╉やDELONGAやｲｰｰｱ╆やｶｹ╆╉ JAKŠIĆやｲｰｰｴ╆やｱｰ-11.; 9-ｱｰ╆やkép 
37 FAVREAU 1997. 74-76.; Fig. 9 
38 Canossa 2006. II. 125-126. (Kat.-Nr. 113, BAYER, C. M. M.)  
39 NEUMÜLLERS-KLAUSER 1970. 17. (24. sz.)  
40 NEUMÜLLERS-KLAUSER 1992. 4-5. (5. sz.); Abb. 3  
41 K[ROLYやｱｷｴｷ╆やｱｰ╆╉やVARJUやｱｸｹｷ╆やｳｳｹ-ｳｴｰ╆╉やKOZ[K｠LEV[RDY｠SEDLMAYER 1972. 107. 
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Azや említett╇や középkoriや feliratokbanや azや elhunytや vagyや azや elhunytや apjaや
k(lönlegesや｠ mertや csakや ritk{nや t(ntetikや felや｠ tulajdons{gaやaや jó╇やboldogやvagyやkegyesや
emlékezetűség╇や amelybenや utódai╇や aや síremléketや {llítók╇や aや feliratotや fogalmazókや
részesítik╆や Aや kor{bbanや m{rや említettや Liber memorialis műfajaや isや errőlや szól╈や azや ilyenや
könyvekben╇や jegyzékekbenや isや csakや meghat{rozottや szempontokや ｠ péld{ulや jóや
tulajdons{gや vagyや kegyesség╇や fontosや t{rsadalmiや szerep╇や valamelyや meghat{rozott╇や
legink{bbやszerzetesiやvagyやm{sやegyh{ziやközösséghezやvalóやtartoz{s╇やaやbeker(lésやanyagiや
t{mogat{sokkalやvagyやhagyatékやútj{nやtörténtやmegv{lt{saや｠ szerintやkiv{lasztottakやneveや
ker(ltやbe╆ 

A memoria ókeresztényやsírfeliratokonやj{tszottやlényegi szerepeやaやsíremléknekやésや
felirat{nakや alapvetőや funkciój{raや｠ azや emlékezetや fenntart{s{raや｠ mutatや r{╆や Ezや voltや
természetesenや aや feladataや aや középkoriや síremlékeknekや is╇や aや felirataikbanや megjelenőや
memoria kifejezésや ritkaや voltaや azonbanや aztや mutatja╇や hogyや azや ókeresztényや korや ésや aや
síremléketや ismétや tömegesséや tevőや érettや középkorや közöttや aや feliratokや szövegezésébenや
nemや{llやfennやszerves kontinuit{s╆ 

 

 

3.1. Azやemlékezetやkultúrtörténeti｠művészettörténetiやkutat{sa 
 

Azや emlékezetや sokkalや t{gabbや ｠ nemや csup{nや aや hal{lraや vonatkozóや ｠ jelentésének╇や
megjelenésiや form{inak╇や kultúrtörténeténekや vizsg{lataや csakや aや közelmúltや történet-, 
majdや művészettörténet-ír{s{banや v{ltや kedveltや tém{v{╆や Aや ╅kollektívや emlékezetをや
fogalmaや aや ｲｰ╆や sz{zadや elejénや jelentや megや először╇や ésや fokozatosanや foglaltや helyetや aや
történelemtudom{nyや ésや aや pszichológiaや {ltalや feltettや kérdésekや között╆42 

Művészettörténetiや ésや néprajziや szempontbólや alapvetőや lépésekやvoltakやPhilippeやAriès-
nekや aや megemlékezésや gyakorlat{raや ir{nyuló╇や ｱｹｶｵ-benや kezdettや vizsg{latai╆43 

Hasonlóanやnagyやhat{súやvoltやJacquesやLeやGoffや╅Történelemやésやemlékezetをやcímű╇やｱｹｷｷ-

tőlや közzétettや tanulm{nysorozata╇44 amelyetや aや Pierreや Noraや {ltalや kezdeményezettや ésや
szerkesztett Leや lieuxや deや mémoire 〉╅emlékezethelyekをや vagyや azや ╅emlékezésや helyeiを《や
nagyszab{súやtörténetiやv{llalkoz{saやkövetettやaやfranciaやt{rsadalomやföldrajziやésやeszmeiや
emlékhelyeinekや dokument{ciój{val╆45 〉Azや utóbbiや nyom{nやm{sや orsz{gokのnemzetek╇や
péld{ulや azや osztr{kok╇46 aや németek╇や aや d{nok╇や azや olaszok47 isや megalkott{kや aやmagukや
                                                           
42 V{zlatosや történetiやvisszatekintés╈やOLICK｠ROBBINSやｱｹｹｹ╉やazやemlékezésやk(lönbözőや form{irólや

tömörやösszefoglal{s╈やGEARYやｱｹｹｹ╆ 
43 ARIÈSやｱｹｷｴ╉やARIÈSやｱｹｸｰ╉やARIÈSやｱｹｸｱ╉やARIÈSやｱｹｸｴ╆ 
44 LE GOFF 1992. 
45 NORA 1984｠1992. 
46 Memoria Austriae I. Menschen ｠ Mythen ｠ Zeiten. Hrsg. v. BRIX, E.｠BRUCKMÜLLER╇や

E.｠STEKL, H. Wien 2004; Memoria Austriae II. Orte ｠ Bauten ｠ Regionen. Hrsg. v. BRIX, 

E.｠BRUCKMÜLLER╇やE╆｠STEKL, H. Wien 2005; Memoria Austriae III. Unternehmer ｠ Firmen 

｠ Produkte. Hrsg. v. BRIX, E.｠BRUCKMÜLLER, E.｠STEKL, H.｠KÜHSCHELM╇や
O.｠PFOERTNER╇や A╆や Wienや ｲｰｰｵ╉や ╅Azや emlékezetや helyeiや 〉Lieuxや deや mémoire《や Ausztri{banや ésや
Szlov{ki{ban╈や analógi{kや ésや eltérésekをや címmelや szervezettや kutat{siや programról╈や KILI[NOV[や
2006. 64. 
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hasonlóやgyűjteményeit╆やMagyarorsz{gonやilyenやműやnemやkész(lt╇やde aやszékesfehérv{riや
kir{lyiや bazilikaや rom- ésや kir{lysír-maradv{nyainakや felt{r{saや és kezeléseや kapcs{n az 

1980-asやévekやvégénやmegsz(letettやazや╅emlékhelyをやkifejezésやésやaや╅nemzetiやemlékhelyをや
fogalma (480-481╆やkép)╇やidővelやpedigやmegindultやazやezzelやkapcsolatos╇やegyやemlékhely-

jegyzékhezやm{igやelやnemやvezetőやjogalkot{siやfolyamatやis╆48) 

Aや középkoriや kolostorokや közösségiや emlékezeténekや legnyilv{nvalóbbや
megnyilv{nul{saや voltや aやmemoria liturgikus gyakorlata ｠ aや kolostoriや névjegyzékekや
recit{l{sa╇や illetveや aや benn(kや szereplőや halottakrólや aや miseや keretébenや történőや
megemlékezésや｠ mindや aや korai╇やmindや azや érettや középkorban╆49 A liturgikus memoria 

szélesebbや körűや vizsg{lataや azや ｱｹｶｰ｠1970-esや évekbenや kezdődöttやmegや Freisingbenや ésや
M(nsterben╇やKarlやSchmidやésやJoachimやWollaschやkörnyezetében╉50 ebbőlやaやkörbőlやnőtt 
ki Otto Gerhard Oexle,51 akinekやnemやkisやrészeやvanやabban╇やhogyやazやutóbbiやkét-h{romや
évtizedや emlékezettelや foglalkozóや sz{mtalanや történésziや munk{jaや aや fogalmatや m{rや aや
liturgikusやemlékezetenやtúlmutatóanやazやéletやmindenやter(leténやésやaやtörténelemやmindenや
korszak{banやérvényes(lő╇やalapvetőやszervezőやelvkéntやmutatjaやbe╆52 Oexleやaやkifejezéstや
{ltal{nosや t{rsadalmiや jelenségekや jelöléséreや kezdteや haszn{lni╇や aや hal{lや ésや aや felejtésや
legyőzésénekや olyanや eszközeként╇や amelyや alapvetőenやmeghat{rozzaや azや egyénekや ésや aや
csoportokやgondolkod{s{t╇やaやvall{stやésやliturgi{t╇やaやvil{gnézetetやésやaや tud{st╉やeszerintやa 
                                                                                                                                                                                     
47 I luoghi della memoria: personaggi e date dell'Italia unita,  1-3. A cura di ISNENGHI, M. 

Roma｠Bari 1996-1997. 
48 L8VEIやｲｰｰｴg╆ 
49 OEXLE 1976; ANGENENDT 1984. 164-ｱｹｸ╆╉やOEXLEやｱｹｹｳ╆やｵｱｰ╆╉やMITCHELLやｱｹｹｹ╆やｴｵｵ╆╉やJÄGGIや

ｱｹｹｹ╉やaやliturgikusやemlékezetやvizsg{lataやHorv{torsz{gbanやésやDalm{ci{ban╈やBUDAKやｲｰｰｰ╆ 
50 SCHMID｠WOLLASCH 1967.; SCHMID｠WOLLASCH 1975; Schmidや ésやWollaschや egyや ｱｹｸｰ-

banや M(nsterbenや rendezettや konferenci{nや alapuló╇や liturgiatörténetiや szempontúや
tanulm{nykötetébőlや 〉Memoria ｱｹｸｴ《や aや jelenや munk{hozや isや felhaszn{ltや ANGENENDTや ｱｹｸｴ╇や
KROOSや ｱｹｸｴ╇や OEXLEや ｱｹｸｴや ésや SAUERLÄNDER｠WOLLASCHや ｱｹｸｴや mellettや tov{bbi╇や aや
szempontjainkや szempontj{bólや említésreや érdemesや ír{sok╈や OHLY╇や F╆╇や Bemerkungや einesや
Philologen zur Memoria. In: Memoria 1984. 9-68.; FREISE, E., Kalendarische und annalistische 

Grundformen der Memoria. In: Memoria 1984. 441-577.; SCHMID, K., Die Sorge der Salier um 

ihre Memoria. In: Memoria 1984. 666-ｷｲｶ╆╉やSchmidやésやWollaschやszerepéről╈ SCHWARZ 2000a. 

ｸ╆╉やAやSchmidやésやWollaschやkezdeményezteやkutat{siやprogramról╈やOEXLEやｱｹｹｴ╆やｱｲｹ╆╉やBORGOLTEや
2005. 

51 OEXLE 1976; Tov{bbiや sokatや idézettや ír{sairaや vonatkozóやhivatkoz{sokや jelenやműbenや isや jócsk{nや
megtal{lhatók╆ 

52 CARRUTHERS, M., The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture. 

Cambridge 1990; COLEMAN, J., Ancient and Medieval Memories: Studies in the 

Reconstruction of the Past╆やCambridgeやｱｹｹｲ╉やASSMANN╇やJ╆╇やDasやkulturelleやGedächtnis╆やSchrift╇や
ErinnerungやundやpolitischeやIdentitätやinやfr(henやHochkulturen╆やM(nchenやｱｹｹｲや〉magyarやkiad{sa╈や
ASSMANN 2004); HUTTON, P. H., History as an Art of Memory. Hanover (New Hampshire) 

ｱｹｹｳ╉や Aや tov{bbiakhozや jóや t{jékozód{siや pontotや jelentや OLICK｠ROBBINSや ｱｹｹｹや hivatkoz{siや
jegyzéke╆ 
Azや ╅emlékezetをや történettudom{nyiや szerepéreや vonatkozó╇や ar{nylagや koraiや magyarorsz{giや
reag{l{skéntや értékelhetőや aや Magvetőや Könyvkiadóや ｱｹｸｲや ésや ｱｹｸｸや közöttや megjelentetett╇や
negyvennélや több kötetbőlや {llóや történetiや monogr{fia-sorozat{nakや Nemzetや ésや emlékezet 
sorozatcíme╆や〉Saj{tosやmódonやegyやteljesenやm{sやtípusú╇やdeやaやtémakörbeやugyancsakやbeleやtartozó╇や
történelmiやkiadv{nysorozatやcíménekやugyaneztやv{lasztottaやazやOsirisやKönyvkiadóやｲｰｰｲ-ben.) 



 123 

középkorや folyam{nや szinteやmindenやazや emlékezetや fenntart{s{tや szolg{lta╈や szövegekやésや
képek╇や emlékművekや ésや rítusok╇や történetír{sや ésや költészet╉や aや ╅memoriaをや teh{tや nemや
csup{nやvall{si╇やdeやtot{lisやt{rsadalmi╇やésやmintやilyen╇やlényegébenやazやókortólやm{igやhatóや
kultur{lisやjelenség╆53 Oexleやszerintやaやvall{s╇やaやmetafizika╇やaやliturgiaや{ltalやmegalapozottや
ésや vel(kや összefonódó╇や ugyanakkorや jogiや kötésekenや alapulóや ésや ilyeneketや alkotóや
memoria54 alattや egyénekやésや csoportokや t{rsadalmiや cselekedeteiや értendők╆55 A memoria 

azやaやmód╇やahogyやaやtörténésekやazやegyénやvagyやegyénekやvalamelyやcsoportjaやhírnevénekや
(fama《や építéseや érdekébenや hagyom{nyozódnak╇56 lényegébenや aや középkoriや művészetや
teljes eszközt{r{tや｠ irodalom╇やépítészet╇やötvösségやstb╆╇やvalamintやaやsíremlékművészetや
egésze ｠ bevetve. Aや középkoriや művészetや igenや jelentősや ｠ egyenesen túlnyomóや ｠ 

h{nyadaやaや╅memoria-projektekを57 körébeやtartozik╆ 
Aや kutat{siや téma58 ╅divatj{nakをや jelentkezésétや ｱｹｹｲ-benや megjelentや művénekや

előszav{banや Janや Assmannや szemléletesや hasonlattalや írtaや le╈や ╅Néh{nyや esztendejeや
emlékezet ésや emlékezés tém{jaや j{rv{nykéntや terjed╆やNagyj{bólや tízや éveや(tötteや felや aや fejét╇や
azótaやKeletenやésやNyugatonやegyar{ntやbefészkelteやmag{tやaやgondolkod{sba╆を59 ╅》╊『やazや
emlékezésや fogalmaや köréや aや kultúratudom{nyokや újや paradigm{jaや ép(l, amely a 

k(lönféleやkultur{lisやfenoméneketやésやter(leteketや｠ művészetetやésやirodalmat╇やpolitik{tや
ésやt{rsadalmat╇やvall{stやésやjogotや｠ újやösszef(ggésbenやl{ttatja╆を60  

                                                           
53 OEXLE 1984. 394.; OEXLE 1993; OEXLE, O. G., Memoria in der Gesellschaft und in der Kultur 

desや Mittelalters╆や In╈や Modernesや Mittelalters╆や Neueや Bilderや einerや populärenや Epoche╆や Hrsg╆や v╆や
HEINZLE, J. Frankfurt a. M.｠Leipzig 1994. 297-323.; OEXLE 1994. 128-132.; OEXLE, O. G., 

Memoriaや undや kulturellesや Gedächtnis╆や Bemerkungenや zurや Memorial-Kapelle der Fugger in 

Augsburg╆やIn╈やLesやprincesやetやl‒histoireやduやXIVe au XVIIIe siècle╆やActesやduやcolloqueやorganiséやparや
l‒Universitéや deや Versailles-Saint-Quentinや etや l‒Institutや Historiqueや Allemand, Paris-Versailles, 

13｠16 mars 1996. Hrsg. v. GRELL, C.｠PARAVICINI, W.｠VOSS, J. Bonn 1998. 339-358.; 

legrészletesebbや összefoglal{sや azや ókortólや m{ig╇や kutat{störténettelや ésや azや eredményekや
ismertetésével╈やOEXLEやｱｹｹｵb╉やAやtémaやjelentőségéhezやvö╆╈やHENGERERやｲｰｰ5. 1-2; ZAJIC 2005. 

16-17. 
54 Oexleやidézőjelやvagyやkurziv{l{sやnélk(lやhaszn{ljaやaやkifejezést╆ 
55 OEXLEやｱｹｹｵa╆やｶｱ╆╉やpéldaやazやerreやaやgondolatraやvalóやhivatkoz{sra╈やMICHALSKYやｲｰｰｰb╆やｷｲ╆ 
56 PROCHNO 2007. 570. 
57 BRACHMANN 2006. 170. 
58 Aや ╅memoria-kutat{sをや történetiや {ttekintése╈や FONSECAや ｲｰｰｵ╉や BORGOLTEや ｲｰｰｵ╉や STEFFENSや

2008. 15-ｲｵ╆や〉╅ZurやTheorieやundやGeneseやderやMemorialkulturをやfejezetcímやalatt《 
59 ASSMANNや ｲｰｰｴ╆や ｱｱ╆╉や Helyenkéntや erősや kritikaや isや megfogalmazódottや aや témaや divatj{valや

szemben╈や ╅Alighaや v{ltや egyetlenや m{sや koncepcióや olyanや paradigmatikuss{や azや újabbや
mediavisztik{ban╇や mintや aや ‒memoria‒や elképzelése╆や Az╇や hogyや aや középkorbanや azや (dvösségや
érdekébenや kifejtettや erőfeszítés╇や aや szegényekや t{mogat{saや ésや aや reprezent{cióや összef(gg╇や
olymértékbenや kanonikusnakや sz{mít╇や hogyや aや doktoranduszoknak valój{banや m{rや csakや azや aや
feladatや marad╇や hogyや aや tan{raikや szélesや körbenや elfogadottや téziseitや újraや ésや újraや péld{kkalや
igazolj{k╆をや》ROHMANN╇やG╆やism╆╈やStiftungenやundやStiftungswirklichkeiten╆やVomやMittelalterやbisや
zur Gegenwart. Hrsg. v. BORGOLTE, M. Berlin 2000. (Stiftungsgeschichten 1), in: Zeitschrift 

f(rや Geschichtswissenschaftや ｵｰや 〉ｲｰｰｲ《や ｷｵ╆╇や némiや malíci{valや magaや azや egyikや érintettや idéziや ésや
természetesenやvit{baやisやsz{llやvele╈やBORGOLTEやｲｰｰｵ╆やｲｱ╆『 

60 ASSMANN 2004. 11. 
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Bőségesやaやszakirodalmaやpéld{ulやaやcsat{kや╅memoriaを-j{nak╇61 amit a III. Lipótや
herceg vezette Habsburg｠osztr{kやlovagiやseregやésやaやsv{jciや╅l{zadókをやközti╇やaやhercegやésや
ｱｴｰｰや lovagや hal{l{valや végződőや sempach-i csata (1386)62 vagyや aや Merészや K{rolyや
burgundiや hercegや hal{l{tや okozóや ésや azや addigや ╅névtelenをや II╆や Renéや lotaringiaiや hercegや
v{ratlanや felemelkedésétや hozó Nancy-i csata kiterjedt korabeli kultusza63 ugyanúgyや
indokol, mintや aや W(rttembergや grófokや ésや aや birodalmiや v{rosokや Döffingennélや vívottや
csat{j{raや〉ｱｳｸｸ《やWeilやderやStadtやSzentやKereszt-k{poln{j{banやmaやisやutalóやemlékek╇やígyやaや
csat{banやaやv{rosokやoldal{nやelhunytやAnselmやReinhartやkésőbbや〉újra《faragottやsíremlékeや
ésや melletteや aや harcbanや elesettekや neveinekや ｱｹ╆や sz{zadiや m{solatbanや fennmaradt╇や
v{szonraや festettや névsoraや ｠ koraiや forr{sadatokや említik╇や hogyや aや v{rosértや elhunytakや
neveitや aや csataや emlékvas{rnapj{nや felや isや olvast{kや aや templomban64. A sempachi 

emlékk{poln{nakや isやvoltや temetkezésiやvonatkoz{sa╈やmelletteやkis╇やalacsony╇やnégyzetesや
csonth{zacsk{tや emeltekや azや elesettekや újraや ésや újraや előker(lőや csontjaiや sz{m{ra╇や tal{nや
1429-ben, amikor Rudolf von Hallwil a Luzerner Ratsprotokol bejegyzéseや szerintや
engedélytやkapottやarra╇やhogyや╅dasやgebeinやvffやderやslachtやze Sempach ze samen tuon ze 

lassen╇や vndや mitや desや l(priestersや daselbsや vndや anderや priesterや rätenや anや gewichtや stettや
legen╆を65 

Aやtemetéssel╇やtemetkezésselやisやösszef(ggő╇やdeやtöbbやm{sやművészetiやműfajbanやisや
jelentkezőやcsata-emlékezetやm{rやújkoriや｠ aやk{polnaépítészetiやvonatkoz{sokatやazonbanや
nélk(lözőや｠ péld{jaや említhetőやMagyarorsz{grólや is╈や aや fosztogatniや indulóや törökökkelや
1652-benや aや Barsや megyeiや Vezekénynélや 〉Veľkyや Vozok{ny╇や Szlov{kia《や vívottや
k(zdelembenやaやcsatatérenやholtanやmaradtやnégyやEsterh{zyやtudatosanやmegkompon{lt╇や
                                                           
61 Pl. NEUMÜLLERS-KLAUSER, R., Schlachten und ihre ╅memoriaをやinやBildやundやWort╆やIn╈やBildや

und Geschichte. Studien zur politischen Ikonographie. Festschrift Hansmartin Schwarzmaier 

zum 65. Geburtstag. Sigmaringen 1997. 181-196.; SEELIGER-ZEISS 1999. 74-76.  
62 Aやsempachiやcsataやaやsv{jciやnépiやöntudatやfontosやalkotóやeleme╆やAやcsatamezőやszélénやm{rやｱｳｸｷ-ben, 

azや egyévesや évfordulónやk{poln{tや avattak╇や ésや azや ugyanottやmaや {lló╇や későやgótikusや ép(let╇やHansや
Rudolf Manuel 1551/52-benや festettや 〉azonnalや fametszetenや isや népszerűsített《╇や monument{lisや
csataképével╇やvalamintやazやosztr{kやlovagokやfestettやcímereivelやborítottやfalfel(letekやmaやisやnemzetiや
zar{ndokhely╈や LIEBENAUや ｱｸｸｶ╉や REINLEや ｱｹｵｶ╆や ｳｹｶ-401.; A luzerni ferences templom 

főhajój{nakや g{dorfal{raや mégや ｱｳｸｶ-banや felfestettékや aや csat{banや zs{km{nyoltや ellenségesや
z{szlókat╇やeztやｱｶｲｵ｠1626-ban a maやisやl{tható╇やerősenやrestaur{ltやsorozattalやpótolt{kや〉やや╆やkép《╇やm{rや
kiegészítveや aや gyűjteménytや későbbi╇や Burgundia╇や Franciaorsz{g╇や aや törökök╇や stb╆や elleniや csat{kや
(Murten, 1476; Grandson, 1476; Nancy, 1477; Schwabenkrieg, 1499; Novarra, 1513; hugenotta-

h{ború╇ Dreux╇やｱｵｶｲ╉やP{pa╇やｱｵｹｷ╉やLepanto╇やｱｵｷｱ╇やstb╆《やz{szlaival╇やésやamelyetやｱｷｹｰ｠ｱｸｹｷやközöttや
maやm{rやmúzeumbanやőrzött╇やfat{bl{raやfestettやsorozatやtakartやel╈やMEIERやｱｹｹｸ╆やｱｶ-18.; A sempachi 

csataやugyanakkorや aや vereségや ellenéreや aやHabsburgや csal{di-birodalmiや ╅mitológi{banをや isや fontosや
szerepetや töltöttや be╇や ennekや azや emlékezetnekや aや központiや helyszíneや aや csal{dや névadóや ╅ősv{raをや
közvetlenやközelébenやeleveやazやｱｳｰｸ-banやcsal{diやvisz{lyやsor{nやmeggyilkoltやI╆やAlbertやnémetやkir{lyや
emléktemplomakéntやalapított╇やkönigsfeldeniやferences-klarisszaやikerkolostorやvolt╆やIttやaやcsat{banや
III╆や Lipótや kíséretébenや elhunytや lovagokや köz(lや ｲｷ-etや temettekや el╇や akiknekや aや ｱｴ╆や sz{zadや végénや
im{dkozóや helyzetben╇や p{ncélban╇や címereikkelや egy(ttや megfestettや képm{saiや ｱｵｳｳのｳｴ-ben 

újrafestettやv{ltozatbanやmaやisやl{thatókや〉やや. kép): MAURER 1994. 2, 4.  
63 BRACHMANNやｲｰｰｶ╆や〉ismertetése╈やPROCHNOやｲｰｰｷ《╉やBRACHMANNやｲｰｰｸ╆やｳｴｱ╆ 
64 SEELIGER-ZEISS 1999. 74-76. (125. sz.); Abb. 49 
65 REINLE 1956. 401-402. 
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orsz{gosや péld{v{や nemesítettや kultusza╆66 Pinkafőnや 〉Pinkafeld╇や Ausztria《や aや M{ty{sや
kir{lyやésやIII╆やFrigyesやcsapataiや{ltalやvívottやcsataやｱｷ╆やvagyやｱｸ╆やsz{zadiやemlékkeresztjeや{llや
ma is.67 Ebbeや aや témakörbeや tartoznakや azや ún╆や Győri-keresztek (Raaber-Kreuz) is, 

amelyeket 1595-benや{llítottakやGyőrやelesteやalkalm{ból╇やilletveやamelyekenやaやv{rosやｱｵｹｸ╆や
éviや visszavételérőlや emlékeztekや megや Alsó- ésや Felső-Ausztriaや községeiben╆68 A 

hagyom{nyや szerintや aや törökや elleniや győzelmeや 〉ｱｴｴｲ╇や Gyulafehérv{r69《や emlékéreや
építtetteやHunyadiやJ{nosやazやerdélyi Marosszentimre (Sântimbru╇やRom{nia《╇ Alsóorbóや
〉GîrbovaやdeやJos╇やRom{nia《やés Tövisや〉Teiu<╇やRom{nia《やtemplomait╇やésやb{rやazやelsőやkettőや
esetébenやcsakやgótikusやstílusúや{tépítésやfűződikやaやnevéhezや｠ aやtövisiやkolostortやvalóbanや
őやisやalapítottaや｠╇やdeやaやcsat{〉k《hozやkapcsolódóやfogadalomやnemやelképzelhetetlen╆70 

Arièsや műveiや jelentősや mértékbenや azや ókortólや aや ｱｹ╆や sz{zadigや terjedőや időszakや
síremlékművészeténekや forr{s- ésや képiや b{zis{nや alapultak╇や ésや aや franciaや
╅emlékezethelyekをや köz(lや többや isや művészettörténetiや összef(ggésbenや voltや legink{bbや
t{rgyalható╆や Aや hat{sや alólや aや művészettörténetや m{rや csakや ezértや semや térhetettや ki╆や Aや
Comitéや Internationalや d‒Histoireや deや l‒Artや 〉CIHA《や ｱｹｹｳ-ban fogadta el az 1996-ban 

AmszterdambanやrendezendőやnemzetköziやművészettörténetiやkongresszusやMemory & 

Oblivion 〉╅Emlékezetや ésや felejtésを《や tém{j{t╆や Aや mintegyや ｱｳｰや előad{s71 sz{mosや eltérőや
szempontbólや ésや azや ókortólや aや ｲｰ╆や sz{zadigや terjedőや legk(lönbözőbbや korszakokraや
vonatkozóanやelemezteやaやtém{tや｠ ugyanakkor maga a memoria latinやkifejezéseやaやl{t{sや
ésや azや emlékezetや közöttや aや rómaiakや 〉Cicero《や {ltalや leírtや kapcsolatや említésén72 kív(lや
lényegébenやcsakやaやkoraやközépkorやm{rやemlítettや liturgiaiやösszef(ggéseibenやjelentやmegや
mindや aや tanulm{nyokや kidolgozottや szövegeiben╇73 mindや azや idézettや irodalom74 
                                                           
66 GALAVICS 1986. 80-83, 85-88,; 38-ｳｹ╆や{bra╉やｴｹ╇やｵｳ╇やｵｶ-ｶｱ╆やkép╉やｳｹ╆やszínesやkép╉やSZAB2やｱ989. 16-

ｴｷ╆╉やSZIL[GYIやｲｰｰｶ｠2007. 31, 33-36, 95-ｹｶ╆や〉ｳｳ╆やkat╆やsz╆《╉やnémilegやeltérőやvélemény╇やmiszerintやazや
Esterh{zyakやhosszúやideigやcsakやcsal{diやkörbenや{polt{kやaやcsataやemlékét╇やamelybőlやugyanakkorや
N{dasdyや Ferencや igyekezettや hasznotや húzni╈や BERÉNYIや ｲｰｰｱ╆や ｲｶ-27.╉や aや csataや helyénや
emlékoszlopotやcsakやｱｷｳｴ-benやemeltetettやEsterh{zyやImreやnyitraiやp(spök╇やamelynekやhelyénやmaやaや
19｠ｲｰ╆やsz{zadやfordulój{nや{llítottやemlékműや{ll╈やBERÉNYIやｲｰｰｱ╆やｲｶ-27, 30. (53. jegyzet) 

67 SCHMELLER-KITT 1974. 364. 
68 MOHL 1913. 75-ｷｷ╆や 〉bécsiや ésや alsó-ausztriaiや Győri-keresztekや felsorol{s{val《╉や SCHMELLER-

KITTやｱｹｷｶ╆やｱｷｰ╆╉やaやGyőri-keresztekやproblematik{j{rólやújabban╈やPERGERやｱｹｹｳ╆やｳｶｵ-ｳｶｸ╆╉やld╆やmégや
aやbécsiやSpinnerin am Kreuz helyre{llít{saやkapcs{n╈やDAHM｠KOLLER 1991. 15-16. 

69 AやHunyadiやJ{nosやerdélyiやvajdaやvezetteやmagyarやseregやazやErdélybeやtörtやtörökやseregやelleniやelsőや
csat{tやSzentimrénélや〉Marosszentimre╇やSîntimbru╇やRom{nia《やelvesztette╇やdeやnégyやnappalやkésőbbや
Gyulafehérv{rn{lやlegyőztékやazやellenséget╈やKronológiaや1981. 261. 

70 M5LLERや ｱｹｲｹ╆や ｲｹ-32.; Magyarorsz{giやművészet 1987. I. 687. (ENTZ G. A.); ENTZ 1996. 109.; 

MÂRZA｠BURNICHIOIU 2004. 31, 77. 
71 Memory & Oblivion ｱｹｹｹ╉やAやcímやlatinや╅reinkarn{ciójaを╈やIWANAMI╇やA╆╇やMemoriaやetやoblivio╆やDeや

Entwicklung des Begriffs memoria in Bischofs- und Herrscherurkunden des Hochmittelalters. 

Berlinや ｲｰｰｴ╆や 》Berlinerや Historischeや Studienや 〉BHS《╇や ｳｶ╆『╉や Olaszや megfelelőjétや 〉╅っMemoriaあや eや
っoblivioあや╊を《やld╆╈やFONSECAやｲｰｰｵ╆ 
Azや ╅emlékezésをや témaköreや természetesenや aや síremlékművészettőlや f(ggetlen(lや isや megjelentや aや
magyarや művészettörténetiや szakirodalomban, pl.╈や KESERŰや K╆╇や Emlékezésや aや kort{rsや
művészetben╆やBp╆やｱｹｹｸ╆ 

72 Memory & Oblivion ｱｹｹｹ╆やｸ╆や〉W╆やREININKやbevezetője《 
73 MITCHELLやｱｹｹｹ╆やｴｵｵ╇やｴｶｲ╆╉やJÄGGIやｱｹｹｹ╆やｷｴｵ╇やｷｴｸ╆ 
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címeiben╇や pedigや azや ír{sokや közöttや sz{mosや kifejezettenや síremlék-művészetiや tal{lható╆や
B{rや Heinfriedや Wischermannや középkoriや síremlékekkelや foglalkozóや könyvecskéjénekや
címébenやm{rや ｱｹｸｰ-banや szerepeltや aや kifejezés╇75 igaz{nや ╅divatoss{をや csakや aや ｲｰ╆や sz{zadや
utolsóやévtizedében╇やaやm{sodikやmillenniumやkör(liやévekbenやv{lt╆やや 

A memoria szóや egyreや több╇や részbenや közép-európaiや történetiや ésや
síremlékművészetiやműやcímében76 kezdettや feltűnni╇や ésやm{rやnemやcsup{nやaやközépkor╇や
deやazやújkorやvonatkoz{s{ban77 is. Ebben a folyamatban fontos szerepe volt Gerhard 

Schmidtnek, valamint Michael Viktor Schwarznak╆や Azや előbbiや ｱｹｹｰ-benや aや későや
középkoriや monument{lisや síremlékekrőlや publik{lt╇や {tfogóや tipológiai-ikonogr{fiaiや
tanulm{ny{ban╇やOexle╇やWischermann╇やArièsやnyom{n╇やkitértや aや síremlékやésや aや liturgiaや
kapcsolat{raや｠ szembeや {llítvaや egym{ssalや aや liturgikusやmemoria-tや ésや aや halottや prof{nや
hírnevétやjelentőやfama-t.78 Schwarz, a Rajna｠Maasやvidékやsíremlékművészetétやvizsg{lóや
kutat{siやprogramやvezetőjeként, a Luxemburgi-dinasztiaやsíremlékeinekやszentelt╇や{ltalaや
szerkesztettや tanulm{nykötet79 címad{s{valや 〉alcíme╈や ╅Imageや undや Memoria eines 

Kaiserhausesを《やésやaやhozz{やírottやutószav{val╇80 tov{bb{やazや{ltalaやWolfgangやSchmid-tel 

egy(ttや ｱｹｹｷ-ben Trierben szervezett, a memoria ésや aや reprezent{cióや kérdésköreinekや
szenteltや ╅Tendenzenや derや Grabmalforschungをや címűや konferenci{val81 ésや azや annakや
tanulm{nykötetéhezや írottや bevezetőjével82 j{rultや hozz{や aや memoria-fogalom 

művészettörténetiやnépszerűsítéséhez╆やSchwarzやaやképm{stや〉Image《やésやaやmemoria-tやm{rや
sokkalや erősebbenや összetartozóや fogalmakkéntや kezeli╇や mintや aや kutat{sokや sor{nや
kezdetbenや mégや szorosanや összekapcsoltや memoria-tや ésや aや liturgi{t╇や egyrésztや aや
Luxemburgi-kötetや említettや alcímében╇や m{srésztや aや konferenciaや előad{sainakや aや
                                                                                                                                                                                     
74 Ld╆やpl╆やOttoやGerhardやOexleやtanulm{nyait╆ 
75 Nemや véletlen(l╇や hiszenや egyや m(nsteriや ╅Memoriaを-konferenci{nや tartottや előad{srólや vanや szó╈ 

WISCHERMANN 1980. 
76 Pl╆や MICHALSKYや ｲｰｰｰaや 〉╅Memoriaや undや Repräsentationや ╊を《や ｠ aや művészettörténetiや műや

megjelentetésétや egyや göttingeniや történettudom{nyiや könyvsorozatbanや 〉Veröffentlichungenやdesや
Max-Planck-Institutsや f(rや Geschichte《や Ottoや Gerhardや Oexleや tetteや lehetővé╉や ZAJICや ｲｰｰｴや 〉╅╊や
Grabdenkmälerや alsや Quelleや f(rや Memoriaや ╊を《╉や Aや ｲｰｰｳ-banや Konstanzbanや ╅Macht╇や Medien╇や
Memoria╆や IntegrationやundやBestattungやeuropäischerやOberschichtenやzwischenやpolitischemやundや
medialem Wandel (1500｠1800《をや címmelや rendezettや konferenciaや anyaga╈やMacht und Memoria 

ｲｰｰｵ╇や benne╈や ZAJICや ｲｰｰｵ╇や alcímébenや aや memoria kifejezésselや 〉╅Memoriaや undや politischeや
Integrationや╊を《╇やamelyやazonbanやmag{banやaやszövegbenやegy{ltal{nやnemやfordulやelő╉やGrabや｠ Kult 

｠ Memoria. Studien zur gesellschaftlichen Funktion von Erinnerung. Horst Bredekamp zum 

60. Geburtstag am 29. April 2007. Hg. v. KARSTEN, A.｠ZITZLSPERGER, P.｠BEHRMANN, 

C╆やKöln｠Weimar｠Wien 2007. 
77 HENGERER 2005. 
78 SCHMIDT 1990. 23-ｲｵ╆╉や ld╆やmégやO╆やG╆やOexleや tanulm{ny{t╈やFamaやundやMemoria. Legitimation 

f(rstlicherやHerrschaftやimやｱｲ╆やJh╆やIn╈やHeinrichやderやLöweやundやseineやZeit╆やHrsg╆やvonやOEXLE╇やO╆やG╆や
M(nchenやｱｹｹｵ╆や II╆やｶｲ-ｶｸ╆╇やvalamintやBRACHMANNやｲｰｰｶやazやutóbbiやcíméreやreflekt{lóやcímétや is╈や
Memoria ｠ Fama ｠ Historia. 

79 Grabmälerや1997. 
80 SCHWARZ 1997a. 
81 Aや konferenci{rólや közöltや ismertetés╈や KERSCHERや ｱｹｹｸ╉や aや konferenciaや anyag{nakや jóや része╇や

kötetbeやszerkesztve╈やGrabmäler 2000. 
82 SCHWARZ 2000a. 7-ｱｰ╆╇やvö╆やZAJICやｲｰｰｴ╆やｱｳ╇やｱｴ╆や〉ｲｳ╆やjegyzet《 
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szekcióbeoszt{stやt(krözőやcsoportosít{s{banや〉╅ImageやundやMemoriaをやésや╅Stiftungやundや
Liturgieを《╆や Ennekや indokaや az╇や hogyや aや halottnakや ╅aや memori{tや t{mogatóや képm{saや
sokkalやszélesebbやkörbenやhathatott╇やmintやaやfelirat╇やamelyやazやemlékezniやv{gyóknakやcsakや
kicsinyやcsoportj{tやérhetteやelを╆83 

Ahogyや Oexlenél╇や úgyや gyakranや m{rや Schwarzn{lや is╇や azótaや pedigや azや esetekや
többségébenや aやmemoria említésekor a latin eredetre utalóや kurziv{l{sや vagyや idézőjelや
m{r elmarad╈や azや ókori-középkoriや latinや kifejezésや saj{tos╇や legújabbや koriや
jelentésbőv(lésenや {tesveや részeや lettや elsősorbanや aや németや 〉ésや időnkéntや aや főlegや németや
kiad{sbanや megjelenőや angol《や szaknyelvnek╇や legink{bbや aや dolgozatokや frapp{nsnakや
sz{ntや címeibenや {tvéveや azや emlékezetや németや megfelelőinek╇や aや Gedächtnis ésや azや
Erinnerung szavaknakやaやjelentésétやésやszerepét╆やAzやErinnerungskultur84 problémakörétや
maやm{rやaやMemoria-Forschung vizsg{lja╇やolyanやnémet-latinやszóösszetételeketやisやalkotva╇や
mint a Totenmemoria.85 Az 1998-asや kiad{súや akadémiaiや német-magyarや nagyszót{r86 

mégや aや das Memorial szónakや isや csakや régiesや ╅napló╇や emlékiratを╇や illetveや aや v{lasztékosや
╅emlék(nnepségを╇やaやsportnyelviや╅emlékversenyを╇やvalamintやazや╅emlékműをやjelentésétや
ismertette╇や összetételbenや pedig csup{nや aや kereskedelmiや nyelvや ╅napló〉könyv《をや
jelentésűやMemorialbuchj{t╆やNincsやbenneやmégやszóやMemorialwesenről╇87 Memorialgedanke-

ről╇88 Totenmemoria-ról╇や mégや kevésbéや aや m{rや építettや ╅Memorialを-okや földrajziや
egy(tteseitや feltételező╇や azや ugyancsakや nemや túlや régiや Klosterlandschaft ésや m{sや hasonlóや
szóösszetételekやmint{j{raやalkotottやMemoriallandschaft-ról89╆やAやkifejezésやmögéやképzelt╇や
mögötteや felfedezettや ｠ aや kezdetiや liturgikusや kapcsolatokonや m{rや jócsk{nや túllépőや ｠ 

gondolatvil{gや történetiや szempontúや や kiterjesztésénekや megfelelően maや m{rや aや
művészettörténetやisやszélesやkörbenやhaszn{lja╇やegy{ltal{nやnemやcsakやaやliturgikusやésのvagyや
aや temetkezésiや összef(ggésekや művészettörténetiや lecsapód{saként╆や Ígyや péld{ulや aや
sz(léshezや kapcsolódó╇や aや gyermek{gybanや fekvőや asszonyや részéreや ételや szervíroz{s{raや
szolg{ló╇やkésőやközépkori╇やdíszesenやfestettやt{blaや〉╅sz(lésiやt{blaを╇やdesco《やtípus{tやvizsg{lóや
monogr{fia ╅Geburtや und Memoriaをや címmelや jelentや megや néh{nyや évvelや ezelőtt,90 

legújabbanや pedigや aや Luther-emlékhelyekや ｱｹ╆や sz{zadiや történeteや feldolgoz{s{nakや
címébenやaや╅Memoriaや｠ Repräsentationや｠ Denkmalpflegeをやm{rやaやműemlékvédelemや
történetétやisやbevonjaやaや╅memoriaを-kutat{sやkörébe91. 

                                                           
83 SCHWARZ 2000a. 8-9. 
84 Pl╆╈や Adeligeや undや b(rgerlicheや Erinnerungskulturenや desや Spätmittelaltersや undや derや Fr(henや

Neuzeit╆やHrsg╆やv╆やR5SENER╇やW╆やGöttingenやｲｰｰｰ╆や〉FormenやderやErinnerungやｸ《╇やvö╆やZAJICやｲｰｰｴ╆ 
85 Pl. ZAJIC 2004. 14, 17, 21. (12. jegyzet) 
86 HAL[SZや E╆｠F5LDESや Cs╆｠UZONYIや P╆╇や Német｠magyarや nagyszót{r╆や Akadémiaiや kiadó╇や Bp. 

1998. 1077. 
87 Vö╆や aや Wikipediaや internetesや enciklopédiaや ╅Memorialwesenをや címszava╈や

http://de.wikipedia.org/wiki/Memorialwesen (2007╆やm{jus《 
88 Vö╆や HORCH╇や C╆╇や Derや Memorialgedankeや undや dasや Spektrum seiner Funktionen in der 

bildendenやKunstやdesやMittelalters╆やKönigsteinやi╆やTs╆やｲｰｰｲ╆ 
89 BRACHMANNやｲｰｰｴ╆やｱｵ╆╉やaやkötetrőlやírtやrecenziój{banやidézőjelbeやteszi╈やPROCHNOやｲｰｰｷ╆やｵｷｰ╆ 
90 DÄUBLER-HAUSCHKE ｲｰｰｳ╆や〉aやt{rgytípusやmeghat{roz{sa╈やｱｳ╆《 
91 STEFFENS 2008. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Memorialwesen%20(2007
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Aや néh{nyや évvelや ezelőttや megjelentや szlov{kや gótika-kézikönyvや idegenや nyelvűや
összefoglal{s{banや mindezekや nyom{nや m{rや azや olvasható╇や hogyや Barbaraや Glocknitzerや
(くｱｵｱｳ《や Beszterceb{ny{nや 〉Bansk{や Bystrica╇や Szlov{kia《╇や Sirokaiや L{szlóや neapolisiや
címzetesや p(spök╇や egriや suffraganeusや 〉くｱｴｸｷ《や Sirok{nや 〉Široke╇や Szlov{kia《╇や Szapolyaiや
〉Z{polya《や Imreや 〉くｱｴｸｷ《や ésや Istv{nや 〉くｱｴｹｹ《や n{dorokや Szepeshelyenや 〉Spi:sk{や Kapitula╇や
Szlov{kia《や fennmaradt╇や figur{lisや síremlékei (354-355, 440-442, 388-393, 482-489╆や kép) 

╅aztや péld{zz{k╇や hogyや aや síremlékművészetや elsődlegesや funkciójaや aや későや középkoriや
művészetや személyesや szfér{j{nakや csúcs{tや jelentőやmemoriaを╆92 Eや felfog{sや szerintや nincsや
m{rや szóや liturgi{ról╇や semや kollektívや emlékezetről╇や nemや isや azや utódokや szerepeや aや
meghat{rozóやm{rやaz emlékezetやfenntart{s{banや｠ a memoria úgyやjelenikやmeg╇やmintやaや
személyiségや majdaniや emlékétや szolg{lóや egyéniや erőfeszítés╇や amelynekや legfontosabbや
eszközeやazやegyreやink{bbやelvil{giasodóやésやaやmégやstiliz{ltやportréやigényévelやmegrendeltや
síremlék╆や Aや középkorや végének╇や aや középkorbólや azや újkorbaや történőや {tmenetや
időszak{nak╇やaやkoraやújkornakやaや tendenci{jaやvalóbanやez╇やdeやhangsúlyozniやkell╇やhogyや
mag{raや aや síremlékreや nemや alkalmazhatóや aやmemoria kifejezés╆やMégや olyan╇や egyébkéntや
egyesや ókoriや szövegekや szerkesztésmódj{nakや megfelelőや feliratrólや is╇や mintや aや
m(nstermaifeldiや 〉Eifel《や préposts{giや templomやMemoria hon(orabi)lium d(omi)noru(m) 

herman〉n《iや moreや etや petriや gyJelや aliasや moreや deや bacharacoや ca〉noni《cor〉um《や╊93 szövege╇や
vil{gosanや kider(l╇や hogyや semmiképpenや semや azや ép(letnekや aや m{sodlagosや karcokat 

〉╅graffitiを《や hordozóや oszlop{raや vonatkozikや aや memoria szó╇や hanemや mag{raや aや kétや
kanonokotやmegörökítőや feliratra╆ Aやmaiや teljesenや újや szóhaszn{latや azonbanや kezdや úgyや
beivódniやaやszaknyelvbe╇やhogyやolyanやértelembenやisやhaszn{lniやkezdik, ahogy aやközép- 

ésやkora újkorbanやnemやhaszn{lt{k╆やA mainziやdóm ｱｲｰｰや t{j{n╇や aや ｱｳ╆や sz{zad legelejénや
emeltや k{ptalantermeや idővelや annyiraや megteltや sírokkal╇や hogyや ｱｳｸｲ-benや egyや m{rや
kifejezettenやtemetkezésiやcélzattalやép(ltやk{poln{tやisやhozz{csatoltak╇やésやaやk{ptalantermiや
funkciótや nyilv{nや emiattや {tや isや költöztettékや egyや m{sikや helyre╇や mertや aや temetésekや ésや
halottiやmisékやnagyやsz{maやlehetetlennéやtetteやaやrendeltetésszerűやhaszn{latot╆や 〉Hasonlóや
folyamat sz{mosや székes- ésや t{rsask{ptalanban╇や ésや kolostorokbanや isや lej{tszódott╆《やAや
memori{lisやfunkciónakやír{sbeliやnyomaやazonbanやcsakやｱｷｴｷ-bőlやismert╇やamikorやleírt{k╇や
hogy ezt a teret a memoria helyénekやnevezik╇やmertやaやkanonokokやésやvik{riusok╇やaやközösや
zsolozsmaや ut{nや aや szentélybőlや ideや jönnek╇や hogyや rövidenや megemlékezzenekや aや
halottakról╈や ╅Diciturや locusや Memoriae╇や quiaや Horisや viceや singulaや persolutisや Dominiや
Canonici et Vicarii illum e choro accedentes Defunctorum memoriam faciunt breviter 

╊を╆や Aや forr{shelyや németや fordít{s{baや azonbanや m{rや azや ker(lt╇や hogyや aや ╅teretや
memori{nakやhívj{k╇やazやemlékezésやhelyénekを╇やvagyisやm{rやaやk{ptalanteremreやmag{raや
vonatkoztatj{kやaやmemoria elnevezést╆94 

A memoria tov{bbraやisやvisszatekintő╇やretrospektívやértelmét╇やegybenやazonbanやaや
felfog{sやv{ltoz{s{tやt{masztjaやal{やaやkifejezésnek aやｱｵ╆やsz{zadやfolyam{nやésやaやｱｶ╆やsz{zadや
                                                           
92 Gotika Summary 2003. 876-ｸｷｷ╆╉や Érdekes╇や hogyや aや névtelenや ｠ szerkesztőiや ｠ összefoglal{sや

szóhaszn{lataや mag{banや aや síremlékekkelや foglalkozóや tanulm{nybanや 〉LUXOV[や ｲｰｰｳ《や nemや
tal{lhatóやmeg╆ 

93 NEUMÜLLERS-KLAUSER 1992. 10-11. 
94 SCHWOCH 2008.╇やaやfunkcióやv{ltoz{sai╈やｹｸ-99╆╇やazやｱｷｴｷ╆やéviやforr{sやszövegeやésやfordít{sa╈やｸｳ╆ 
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elejénやnemやtúls{gosanやnagyやsz{mbanやsorolható feltűnéseやaやmagyarorsz{giやsíremlékekや
felirataiban, illetveやaや temetkezésekkelやkapcsolatosや forr{sokban╆ Aやkor{bbanやemlítettや
szegedi (ｲｵｵ╆や kép)╇や z{gr{bi╇や bobovaciや (473-474╆や kép) sírkőや szövegéhezや hasonlóanや
jelzőkéntや jelenikや mégや megや aや memoria M{rtonや mesterや ésや felesége╇や Margitや ｱｴｹｲ-es 

évsz{múや tataiや sírlapj{nや 〉202╆や kép《╇や amelynekや szövegeや azや elhunytや M{rtontや mintや aや
boldogや emlékezetűや néhaiや nagys{gosや Rozgonyiや J{nosや úrや orsz{gbíróや egykoriや
famili{ris{tや｠ qui condam extitit famulus felicis memorie magnifici domini comitis olym 

Johannis de Rozgon Judicis Curie Regie ｠ jelöliやmeg.95 

Aや kifejezésや haszn{lat{nakや tov{bbiや péld{iや azonbanや m{rや nemや jelzősや
szerkezethezやtartoznak╇やésやMichaelやViktorやSchwarzやemlítettやfelfog{s{tやlegal{bbisやaやｱｵ╆や
sz{zadや vonatkoz{s{banや al{t{masztó╇や megv{ltozottや szemléletmódrólや tanúskodnak╆や
Ugyanúgy╇やahogyやLodovico Aldomoresco╇や 〉N{polyi《やL{szlóやkir{lyやadmir{lisaやｱｴｲｱ-

benや fiaや {ltalや készíttetettや síremlékénや 〉N{poly╇や Sanや Lorenzo《や azや olvasható╇や hogyや╊や
DOMINUS IOHANNES ALDIMARESCOや 》╊『や FIERIや FECITや HOCや OPUSや 》╊『や AD 

MEMORIAM PATRIS SUI ╊,96 azやal{bbiやidézetekやm{rやarraやutalnak╇ hogy a memoria 

liturgikusや szerepévelや szembenや aや hangsúlyや {thelyeződikや azや emlék{llít{sや tényére╈や aや
síremlék╇や aや sírk{polna╇や aや temetkezéshezや kapcsolódóや alkot{sokや m{rや nemや 〉csak《や aや
liturgikusや emlékezetや helyszínétや jelölték╇や hanemや emlékműkéntや jelentekや megや ｠ a 

feliratonや túlmenően egyébkéntや azや Aldomoresco-síremlékや domborműveinや végsőや
soronやm{rやaやvil{giやtemetésiやrítusや{br{zol{saiやtűntekやfel (490-ｴｹｱ╆やkép). 

Garaiや〉II╆《やMiklósやn{dorやaやbudaiやNagyboldogasszony-templomやészakiやoldal{nや
aや Mindenszentekや tiszteletéreや k{poln{tや alapított╆や Unok{ja╇や Garaiや Jóbや kétや falutや
adom{nyozottや aや k{poln{nak╇や ésやBudaやv{ros{nakや errőlや szóló╇や ｱｴｶｱ╆や decemberや ｲｳ-{nや
keltやoklevelébenやaやk{polnaやtemetkezőhelyやfunkciój{rólやésやaやn{dorやörökやemlékezeté(lや
szolg{lóやsíremlékéről╇やhalottiや fegyvereirőlやvagyやcímeréről╇やvalamintやepit{fium{rólや isや
említésやesik╈や╅╊やpraescripteやCapelleやOmniumやsanctorumやperやquondamやmagnificumや
dominum Nicolaum de dicta Gara similiter palatinum, avum scilicet suum, 

constructe, in qua se idem avus, prout omnibus id ex ejusdem tumulo, armis et 

epitaphio in perpetuamやreiやmemoriamやfactis╇やluculenterやcernitur╇やelegitやsepelliriや╊を╆97 

AzやelőszörやaやZ{gr{bやfelettiやMedveやv{r{banやeltemetettやJanusやPannoniusやmaradv{nyaitや
utóbbや p(spökiや székhelyére╇や Pécsreや sz{llított{k╇や aholや egyや aや p(spökségbenや utóda╇や
Cs{ktornyaiや Ernusztや Zsigmondや kéréséreや aや pécsiや k{ptalanや {ltalや ｱｵｰｵや előttや kiadottや
oklevélや szerint aや maradv{nyokatや kőszarkof{gbanや helyeztékや el╇や amelyetや ｠ hírétや ésや
emlékezetétや azや eljövendőkbenや isや fenntartandóや｠ versesや epigramm{kkalや ékesítettek╇や
ésや között(kやolvashatókやvoltakや azや elhal{loz{sや színhelyénekや ésやd{tum{nakや adataiや is╈や
╅╊や dominusや Johannesや episcopusや 》╊『╇や cuiusや 》╊『や corpus╇や adや nosや vsqueや delatumや
sarcophago lapideo honorifice est reconditum, in cuius laudem et futuram 

                                                           
95 RÉVHELYIやｱｹｳｸ╆やｱｳ╇やｲｴ╆╉ややVARGA｠L8VEI 1990む92. 164. (120. jegyzet); RAINER 1994. 475.; 4. 

kép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｴむ25, 34, 36, 71むｷｲ╆や〉ｳｹ╆やsz╆《╉やｲｲ╇やｴｰ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｴ╆やｶｲｰ╆╉やｱｰ╆やképや 
96 BOCK 1997; BOCK 2001. 362-ｳｶｳ╆や〉aやmonogr{fi{banやaやsíremlékやrészletesやelemzésével《╉やld╆やmégやや

L8VEIやｱｹｹｸc╆やｳｴ╆╉やｹ-ｱｰ╆やkép 
97 Idézi╈やNÉMETHYやｱｸｷｶ╆やｵｴ╆╇やhivatkoz{sa╈やNeo-Regestrata Acta, 1525 cs. 23. sz. (NEMES 1893. 

ｶｶ╇やｶｷ╆やszerint╈やDl╆やｱｵｶｷｰ╉やl╆やmég╈やG[RDONYIやｱｹｳｶ╆やｶｷ╆《や 
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memoriam tumulus suus, certis epigrammatum versibus locum, diem et annum 

transitus sui modo pretenso continendo, mirifice cernitur adornatus╆を98 (Izdenci?) 

Katalinnakや aや pécsiや egykoriや domonkosや templombanや tal{lt╇や aや ｱｶ╆や sz{zadや elsőや
harmad{raや keltezhetőや sírkövén99 (ｴｹｲ╆や kép) VLTIMI DIEI MEMORES (S)IBI 

(S)VIS(QVE) POSTERIS jelzi╇やhogyやaやfaragv{nyやaや╅végsőやnapokigを╇やvagyisやazやUtolsóや
ítéletigや{llítやemléketやazやelhunytnakやésやaやkript{j{banやeltemetettやutódainak╆ AやBeriszló-

csal{dやegyやｱｵｱｷ-benやelhunytやtagj{nak╇やmindenやbizonnyalやaやforr{sokやalapj{nやｱｵｱｷのｱｸ-

ban100 meghaltやBeriszlóやFerencやdoboriやörökösやgrófnakやaやNovaやGradi:k{tólやnyugatraや
fekvőや Borovaconや előker(lt╇や aや z{gr{biや Horv{tや Történetiや Múzeumbanや őrzöttや
sírkövén101 (ｴｹｳ╆やkép) HOCやMONV〉MENT《Oや╊AやP〉ER《PETVEやMEMORIE olvasható╇や
vagyisやaやsíremlék╇やaやmonumentum azやelhunytやörökやemléké(lやszolg{l╆やAやmonumentum 

síremlékやjelentésétやt{masztjaやal{╇やhogyやThomasやVenedigerやbudaiやpolg{r╇やvalamikor a 

ｱｶ╆やsz{zadやelsőやnegyedében╇や╊やPOSVITや╊や》MON『VMENTVMや╊ feleségének╇やUrsulaや
Sauermannak╇やazやutóbbiやsírkövének102 töredékesやfelirataやszerint (150-ｱｵｱ╆やkép), ahogy 

aやMagyarやNemzetiやMúzeumやegyやmindenやbizonnyalやbudaiやeredetűや t{bl{jaや 〉ｱｷｰ╆や kép) 

szerint ╊や IACOBVSや 》╊『や HISPANVSや 》╊『 SIBIや ACや POSTERISや 》╊『や POSVITや
MONVMENT[VM].103 Ésや valóban╇や aや síremlékや aや ｱｳ╆や sz{zadbanや éltや k{nonjog{szや
Durandusや szerintや isや ╅monumentumnakやmondatik╇やmivelや arraや intiや b{rmelyや szemlélőや
elméjét╇や hogyや emlékezzék╈や hamubólや van╇や ésや hamuv{や leszをや 〉╅Monumentum dicitur 

quia monet mentem cuiuslibet inspicientis vt recordetur quod cinis est et in cinerem 

reuerteturを《╆104 

Azや utóbbiや időbenや Győrből╇や Pozsonybólや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《╇や
Nagyszombatrólや 〉Trnava╇やSzlov{kia《╇や Szombathelyről╇やLőcsérőlや 〉Levoča╇やSzlov{kia), 

Szepeshelyrőlや 〉Spi:sk{や Kapitula╇や Szlov{kia《や közlésreや ker(ltや mintegyや sz{zhetven 

16｠ｱｷ╆やsz{zadiやsíremlék ésやepit{fium105 szövegeibenや isやcsup{nやkisや részbenや tal{lhatóや
meg a memoria kifejezésやvagyやvalamelyやsz{rmazékaや｠ szinteやmindenやesetbenやutólag╇や
csal{dtagやvagyやegyh{ziやközösségやmegbíz{s{bólやkész(ltやsíremlékeken╇やazや╅örökをやjelzőや
k(lönbözőや rokonや értelműや kifejezésévelや kiegészítve╆や Gregoriusや Gruebmillerや v{rosiや

                                                           
98 Az oklevélや egyや formul{skönyvbeや 〉Dlや ｳｹｱｰｱ《や szerkesztettや m{solatbanやmaradtや fenn╈や IV[NYIや

1904. 529.; BALOGH 1966. I. 720.; BALOGH 1975b. 90-ｹｱ╆╉やMIK2やｱｹｸｳ╆やｵｷ╆や 
99 K[RP[TI｠SZEKÉRや ｱｹｹｴ╆や ｲｴｴ╇や ｲｴｹ-ｲｵｱ╆╉や ｸ╇や ｱｱ╆や kép╉や Panonia Regia 1994. 373.(VII-58. kat. sz., 

K[RP[TIやG╆《  
100 EngelやP{lやközlése╆や 
101 Hrvatski povijesni muzej, ltsz. 25311; HORVAT 1975. 49-ｵｰ╆や 〉ｵｲ╆や jegyzet《╇やｴｶｹ╆╉やｳｵ╆やkép╉やSveti 

trag 1994b. 186. (5. kat. sz., PRISTER, L.); PRISTER 1996. 23. (11. kat. sz.); 

VALENTIĆ｠PRISTER 2002. 65. (116. sz.) 
102 L8VEIやｱｹｹｱa╆やｳｶｳ. 
103 KUBINYI 1969. 26. (37. jegyzet) 
104 MAROSI 1995. 48, 189. (210. jegyzet); hivatkozik: DURANDUS, Rationale divinorum 

officiorum. Argentiane 1493. f. XIIr L.I., De cimiterio et aliis locis sacris. 
105 MIK2｠P[LFFYや ｱｹｹｹ╉や LUDIKOV[や ｲｰｰｲ╉やMIK2｠P[LFFYや ｲｰｰｲ╉や KISS｠T2THや ｲｰｰｲ╆や ｳｵｹ-360. 

〉ｹｲ╆ｳｹ╆やsz╆╇やZS[MBÉKYやM╆《╉やｷｸｷ-ｷｸｸ╆やkép╉やHAJM[SI｠ZS[MBÉKY｠KISS 2002. 387-388. (81.6-

8. sz.); 795-ｷｹｷ╆や kép╉や MIK2｠P[LFFYや ｲｰｰｵ╉や LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYや ｲｰｰｶ╉や
LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｷ╆や 
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szen{torやｱｵｷｶ-banやPozsonybanやapjaやhal{l{tやkövetőenやAD MEMORIAM készíttetteやelや
címerdíszesや csal{diや síremlékét╇106 Gregorや Triebelや lengyelや kereskedőや 〉くｱｵｹｳ《や lőcseiや
falisíremlékeやazやelhunytやemlékéreや〉MEMORIAE《やkész(ltやｱｵｹｵ-ben,107 ahogy Anthon 

Rollや〉Rhael《やlőcseiやpolg{rや〉くｱｶｱｲ《やutódaiや{ltalやkészíttetettやkőepit{fium{nやisやugyanezやaや
formula szerepel,108 aや Cserődyや J{nosや egriや p(spökや 〉くｱｵｹｷ《や nagyszombatiや
EPITHAPIVM{nや aや főpapや im{dkozóや alakj{tや {br{zolóや domborműや fölöttや ET ERIT IN 

PACE MEMORIA EIVS olvasható╇109 hethesiやPetheやM{rtonやgyőriやp(spökやésやkalocsaiや
érsekや 〉くｱｶｰｵ《や pozsonyiや síremlékeや öccseや megbíz{s{bólや ｱｶｰｷ-ben PERPETVAE 

MEMORIAE kész(lt╇110 Thurzóや 〉III╆《や Kristófや kamar{s╇や szepesiや ésや s{rosiや főisp{nや
〉くｱｶｱｴ《や síremlékeやAETERNAE MEMORIAE szolg{l╇111 ChristophやLangや lőcseiや v{rosiや
tan{csosや〉くｱｶｱｸ《やepit{fium{tやözvegyeやVIRTVTI AC MEMORIAM {llíttatta╇112 Babóthyや
Györgyや 〉くｱｶｱｸ《や pozsonyiや síremlékétや azや elhunytや testvéreや készíttetteや ｱｶｱｹ-ben in 

memoriam,113 Michaelや Eicklerや lőcseiや kereskedőや 〉くｱｶｲｹ《や kőepit{fium{tや 〉HOC 

MONVMENTO) emléké(lやőやmagaや{llíttattaや〉MEMORIAE ERGO ERIGIT CVRVIT),114 

Körtvélyessyや Istv{nや 〉くｱｶｳｹ《や vicegener{lisや címeresや sírkövétや ｱｶｴｵ-benや özvegyeや
készíttette GyőrbenやAD MEMORIAM,115 ZongorやZsigmondや 〉くｱｶｵｸ《やcsan{diやp(spökや
címeres╇や elpusztultや pozsonyiや síremlékénekやmegbízójaや aや pozsonyiや k{ptalanや voltや pro 

aeterna memoria,116 alsz{sziや Sz{szyや J{nosや 〉くｱｶｷｴ《や szerémiや p(spökや címeresや t{bl{j{nや
Nagyszombatonや aや feliratや azや emlékezésreや szólítや felや aや MEMORARE kifejezéssel╇117 

czoborszentmih{lyiやCzoborやM{riaや〉くｱｶｹｴ《やcímeresやpozsonyiやIN MEMORIAM kész(ltや
síremlékénekや megrendelőjeや pedigや azや özvegyenや maradtや férjや volt118. Margaretha 

Kramer 1665-benや aや lőcseiや Szentや Jakab-templomban gyerekeinek ZUM EHREN 

GEDECHTNUS készíttetettや síremléket╇119 Fidesや R(gnernekや 〉くｱｶｶｸ《や pedigや férje╇や
Gregorや Gerstnerや 〉Girschner《や lőcseiや v{rosiや tan{csosや aや németや szövegbenや isや
EPITAPHIUMkéntやmegnevezettやemléketやｱｶｷｲ-ben stetten Gedachtnuss {llíttatta120. 

Kolozsv{ronや 〉Cluj╇や Rom{nia《や Csepreghyや Mih{lyや professzorや 〉くｱｷｰｴ《や sírköve╇や
felirata szerint, MONVMENTVM PERENNI MEMORIAE,121 ahogy 

MON[VMEN]TVM MEMO[RI]AE Kolomanや Gotzmeisterや sz{szや grófや 〉くｱｶｳｳ《や
                                                           
106 MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｲｷ-ｱｲｸ╆╉やｸ╆やképや 
107 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFY 2006. 355-ｳｵｶ╆や〉ｱｴ╆やtétel《╉やｲｴ╆やképや 
108 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｶｴ-ｳｶｵ╆や〉ｲｲ╆やtétel《╉やｳｱ-ｳｲ╆やképや 
109 LUDIKOV[やｲｰｰｲ╆やｹｵ-ｹｶ╆╉やｳ╆やképや 
110 MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｴｵ-ｱｴｹ╆╉やｲｳ╆やképや 
111 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｶｵ-ｳｶｸ╆や〉ｲｳ╆やtétel《╉やｳｳ-ｳｴ╆やképや 
112 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｶｹ-ｳｷｱ╆や〉ｲｵ╆やtétel《╉やｳｷ╆やképや 
113 MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｵｲ-153.  
114 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｸｱ-ｳｸｲ╆や〉ｳｲ╆やtétel《╉やｴｸ╆やképや 
115 MIK2｠P[LFFYやｱｹｹｹ╆やｱｵｱ-ｱｵｳ╆╉やｱｳ╆やképや 
116 MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｶｳ-164.  
117 LUDIKOV[やｲｰｰｲ╆やｱｰｴ-ｱｰｵ╆╉やｱｲ╆やképや 
118 MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｵ. 339-ｳｴｰ╆╉やｹ╆やképや 
119 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｹｲ╇やｳｹｴ╆や〉ｴｱ╆やtétel《╉やｵｸ╆やképや 
120 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｹｷ-ｳｹｹ╆や〉ｴｴ╆やtétel《╉やｶｱ╆やképや 
121 S[NDORやｱｹｱｳ╆やｲｱｴ╆ 
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síremléke122 is a nagyszebeniや〉Sibiu╇やRom{nia《やevangélikusやfőtemplomban. Ugyanott 

azonban Michaelや Lutschや polg{rmester 〉くｱｶｳｲ《や bronzや sírt{bl{j{nや SEPVLTVRA ET 

MEMORIAやGENEROSIや 》╊『やDOMINIやMICHAELISやLVTSCH ╊やolvasható╇123 a korai 

középkorやótaやtal{nやelőszörやismétやazonosítvaやaやsírhelyetやaやmemoriaval.  

Nemや síremlékként╇や hanemや emlékkőkéntや kész(lhetettや azや aや címeres-feliratos, 

vörösや m{rv{ny t{bla (ｴｹｴ╆や kép)╇や amelyetや Pietroや Isvaliesや 〉╅Isvaliesや Péterを《や reggio-

calabriaiや bíboros-érsek╇や veszprémiや p(spökや faragtatottや aや veszprémiや székesegyh{zや
részére╇や ésや amelyや aや makranciや 〉MokranceのMoldavaや naや Bodvou╇や Szlov{kia《や rómaiや
katolikusや templom{nakや fal{banや tal{lható╇124 D(EO) OP(TIMO) MAX(IMO) 

S(ACRVM) HVIVS SACRI TEMPLI CONDITRICI GESLAE STEFANI ET OLAYTHI 

LADISLAI SANCTOR PANNONIAE REGVM DIVIS CONIVGIBVS AMPLISS PATER 

D(OMI)N(V)S PETRVS T(I)T(ULI) SANTI CYRIACI S R E P(RES)B(ITE)R 

CAR〉DINALIS《や 》R『HEGINVSや EP〉ISCPV《Sや VESPRIMIEN〉SIS《や AP╊や MEMORIAEや
VENER╊ felirattal╆や Bonfiniや egyや Veszprémreや vonatkozóや közlésétや ésや aや makranciや
feliratotや elemezveや Kulcs{rや Péterや arraや aや meg{llapít{sraや jutott╇や hogyや mindkettőや egyや
közös╇やtal{nやｱｴ╆やsz{zadiやveszprémiやfeliratやnyom{nやkész(ltや｠ ezt a feliratot valamelyik 

veszprémiやp(spökや{llíttattaやaやszékesegyh{zやépítésébenやnagyやszerepetやj{tszóやkir{lynékや
emlékére╆125 Úgyや tűnik╇や ezや azや aや pont╇や aholや aや memoria újabbや keletűや szóhaszn{latiや
divatja ｠ aや középkoriや felfog{snakや ellentmondóanや ｠ mégisや csakや azや anyag{banや
megvalósultや emlékや művészettörténeti szinonim{j{v{や v{lik╈や ╅╊や aや kardin{lisや 》╊『 
megújíttattaや azや újや p(spökiや székesegyh{z{banや {llóや régiやmemóri{t╇や amelyや aやmagyarや
szentやkir{lyokや｠ Bonfini szerint ott eltemetett ｠ feleségeinekやemlékétやőrizte╇やrészbenや
{tm{soltattaや aや kor{bbiや szövegetを╆126 Ehhezや hasonlóや értelemzésrőlや tanúskodikや azや aや
megjegyzés, miszerint ╅Garaiや I╆やMiklósや sírköveやSiklóson╇や amikorやvég(lや fel{llított{k╇や
ink{bbやmintやmemoria szolg{lt╇やmintsemやvalódiやsírkő╇やezértやnemやfejeztékやbeやaやfeliratotや
sosem╆を127 (495-499╆や kép) Pedigや aや borovaciや Beriszló-sírlap (ｴｹｳ╆や kép), a Sauermann- 

(150-ｱｵｱ╆やkép) ésやaやHispanus-sírkövekや(ｱｷｰ╆やkép)╇やaやlőcseiやEickler-síremlék╇やaやkolozsv{riや
Csepreghy-sírkőやfeliratai vil{gosanやmutatj{kやaやsíremlékのemlékműやmonumentum-létét╇や
amely a memoriaむnakやeszköze╇やdeやaやkettőやsemmiképpenやnemやugyanaz╆やAhogyやarrólや
kor{bbanやm{rや voltや szó╇や azや {ltal{nosや rómaiや jogiや szóhaszn{latや szerintや aや síremlékや azや
emlékezetや megőrzéseや érdekébenや kész(lや 〉Ulpianus╈や ╅monumentumや est╇や quodや
memoriaeや servandaeや gratiaや existatを《╆128 A monumentum szóや aや latinや monere igéreや
vezethetőやvissza╇やamelynekやh{rmasやjelentéseや｠ ╅emlékeztetを╇や╅intを╇や╅figyelmeztetをや｠ 

vil{gosanや mutatja╇や melyekや voltakや azokや aや feladatok╇や amelyeketや aや síremléknekや beや

                                                           
122 ALBU 2002. 159-160. (Nr. 159); Abb. 71 
123 ALBU 2002. 145-147. (Nr. 155); Abb. 70 
124 FORSTER 1900b. 329-ｳｳｰ╆╉やｲｰｲ╆や{bra╉やGUTHEILやｱｹｷｹ╆やｸｷ╆╉やUZSOKIやｱｹｸｲ╆やｱｴｳ-149.; 2, 4-ｵ╆やkép╉や

MIK2やｲｰｰｵa╆やｲｰｰｵ╆やｲｱｸ╆ 
125 KULCS[Rやｱｹｶｸ╆やｲｶｰ╆╉やKULCS[Rやｱｹｷｳ╆やｷｳ╆や 
126 MIK2やｲｰｰｵa╆やｲｱｸ╆や 
127 JÉKELYやｲｰｰｳ╆やｲｲｷ╆や 
128 Digesta ｱｱ╆やｷ╆やｲ╆やｶ╆╉やangolやfordít{sa╈やSCOTTやｱｹｳｲ╆や〉ｱｱ╆やｷ╆やｲ╆やｶ╆《╉やld╆やmég╈やCARROLLやｲｰｰｶ╆やｳｰ╆ 
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kellettや tölteni╇129 ak{rや azや elhunytや nevénekや ésや hal{laや időpontj{nak╇や címerénekや vagyや
alakj{nakやaやmegőrzésévelやésやszemléreやtételével╇やak{rやpedigやaz {ltalaやhordozott╇やintéstや
tartalmazó╇やmoraliz{lóや sírverssel╇や im{raや valóや felhív{ssal╆や 〉Aや fentebbや említett╇や újkoriや
emlékekや némelyikénekや szövegébenや aやmonumentum szerepétや azや epithapium vetteや {t╇や
al{t{masztvaやazやutóbbiやeredetiやsírversやjelentéséhezやképestやerősen megv{ltozott╇やmaやisや
haszn{ltやértelmezéseや｠ aやsírtólやf(ggetlen╇やhalottiやemlékt{blaや｠ helyénやvalóやvolt{t╆《や 

A latin memoria kifejezésnekやaやtörténetiやforr{sokや{ltalやkijelöltやkeretekenやtúllépő╇や
korl{tokや nélk(liや szaknyelviや haszn{lat{tや Magyarorsz{gonや egyébkéntや egy magyar 

nyelviやsaj{toss{gやisやkérdésesséやteszi╆やMígやazやangol╇やnémetやésやm{sやeurópaiやnyelvekbenや
a memoria {talakultや nyelviや alakokatや öltöttや 〉memory, Memorie, memoire stb.), vagyis a 

memoria idézőjelやésやkurziv{l{sやnélk(liやmemori{v{やv{l{s{valやsemやkeverednekやannyira 

aや fogalmak╇や addigや aやpuszt{nや azや oやhosszúv{やv{l{s{valや létrehozott╇や előszörや ｱｸｳｲ-ben 

megjelent╇やmagyarや ╅memóriaをや szóや aktívや értelmetや nyert╈や valakiや jóやmemóri{jaや nemやaや
rólaやm{sokbanやélőや｠ eredendőenやpasszívや｠ jóや emlékezetétや jelenti╇や hanemやaや saj{tや jóや
emlékezőtehetségét╇や egyébkéntや aや latinや szócsal{dや memor alapszava130 eredeti 

jelentésénekやmegfelelően╆ 
 

 

3.2. Emlékt{bla╇やemlékfelirat 
 

Az elhunyt liturgikus memoria-j{ért╇や lelkiや (dvéértや kifejtettや erőfeszítések╇や azや ennekや
érdekébenやaやt{rsadalomやfelsőやrétegeibenやelengedhetetlennekやgondoltやalapítv{nyokat, 

építkezéseket╇や kegyuras{gokat╇や templomiや díszítéseket131 feliratokban is 

megörökíthettékやaやhelyszínen╆やAやközépkoriやmagyarorsz{giやemlékanyagbanやazやefféleや
szövegekやsz{maやnemやtúls{gosanやnagy╆やÉpítkezésekやkezdetét╇やbefejezésétやmegörökítőや
k(lönbözőやdon{ciósやfeliratokやkőbeやfaragottやkicsiny╇やdeやígyやisやp{ratlanやsorozat{tやőrzikや
Erdélyや templomaiや 》Gerendや 〉Aranyosgerend╇や Luncani╇や Rom{nia《や ｱｲｹｰや ésや ｱｲｹｹ, 500. 

kép╉やSz{szrégenや〉Reghin╇やRom{nia《やｱｳｳｰ╉やNagyenyedや〉Aiud╇やRom{nia《やｱｳｳｳ｠1334], a 

Felvidékenやazonbanやegyetlenやhasonlóや említhetőや csakや 》G{csfaluや 〉2g{cs╇や Star{やHalič╇や
Szlov{kia《やｱｳｵｰ『╆132 Az 1299-esやgerendiやt{bla╇やkeresztesや{br{j{valやnagyonやközelや{llやaや
korszakやegyesやsírlapjaihozやis╆ 

Aや p{rhuzamosanや futó╇や hosszantiや sorokや alkottaや felirattalや kitöltöttや fel(letű╇や
esztergomiやésやszékesfehérv{ri vörösやm{rv{ny sírkövekhezや[Vilmos kanonok133 (243-

                                                           
129 FIN[LYやｱｸｸｴ╆やｱｲｵｵ╆やhas{b╉ K5RNERやｱｹｹｷ╆やｳ╆ 
130 Etimológia ｱｹｷｰ╆やｸｸｷ╆や〉╅memoriterをやcímszó《 
131 Ld╆やkésőbbや╅Aやholtakやjelenléteや｠ templomiやtemetkezésekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműや

fejezetben. 
132 P╆やSZATHM[RYやｱｸｶｸ╆やｵｱ-52.; ENTZ 1976c. ｲｲ╆╉やｱｱ╆やkép╉やMAROSIやｱｹｸｷb╆やｱｲｱ╆╉やMagyarorsz{giや

művészet 1987. II. 77, 79-ｸｰ╆やkép╉やENTZやｱｹｹｴ╆やｵｲ╇やｹｶ╇やｱｳｳ╇やｱｵｲ╆╉やｲｸ-ｲｹ╆やkép╉やENTZやｱｹｹｶ╆やｳｸ╆╉やｹ╆や
kép╉やKOV[CSやｲｰｰｷ╆やｴｲ╆╇やképやaやｴｷ╆やoldalon 

133 M[THESやｱｸｲｷ╆やｶｰ-ｶｱ╆や〉こ╆やｹｶ╆《╉やTab╆やIX╆やlit╆やA╆╉やMAROSIやｱｹｸｴb╆やｶｲ╇やｲｲ2-223. (88. jegyzet); XIV/2. 

t╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｲ-124, 127-128. (14a, 15, 27. jegyzet), 130-ｱｳｱ╆や〉ｳ╆やsz╆《╉やｱ╇やｵ╆やkép╉やV[RADYや
2000b. 9-10, 11, 14, 15, 17, 32, 48-ｴｹ╆や〉ｷ╆やsz╆《╉やｱｱのｲ╇やｲｹのｳ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｲ╇やｳｸ-ｳｹ╆╉やｵ╆や{bra 
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ｲｴｴ╆やkép), illetve Apolinaris134 (ｲｴｵ╆やkép)] ésやM{rtonやkőfaragó kalocsaiやsírfelirat{hoz135 

(ｲｴｲ╆や kép) hasonlóや megjelenésű136 azや azや Imreや kir{lyや 〉ｱｱｹｶ｠ｲｰｰｴ《や olt{ralapít{s{rólや
megemlékezőやmészkőや t{blaや 》+ IN NO(M)I(N)E PAT(RI)S ET FILII | ET SP(IRITV)S 

S(AN)C(T)I HOC ALTARE | FVNDATV(M) E(ST) F(?) AIMERIC(O) | REGE 

W(N)GARINO『╇やamelyやaやközépkoriやzirciやciszterciやtemplombólやmentődöttや{tやaやjelenlegiや
barokkやép(letやfal{ba (501╆やkép).137 Későbbやnemやannyiraやk(lönやt{bl{kon╇やmintや ink{bbや
egy-egyやép(letrészenやörökítette meg ｠ sajnos ugyancsak nemやtúlやgyakranや｠ azやépítésや
ésやaやmagaやemlékétやazやépíttető╈やpéld{ulやaや tövisiや 〉Teiu<《や ferencesや templomやHunyadi-
címeresやnyugatiやkapuj{nakやszemöldökénやｱｴｴｹ-esやévsz{mmalやHunyadiやJ{nos╇138 vagy 

aやNógr{dやmegyeiやEgyh{zasgergeや〉Kisgerge《やtemplomaやｱｵｰｳ-as évsz{mú╇やrenesz{nszや
szentségf(lkéjénやLipthoiや〉Lipthay《やL{szló139 (502╆やkép). Berethalom 〉Biertan╇やRom{nia《や
evangélikusや erődtemplom{banや aや diadalívや fölöttや aや hajóraや nézőや falszakasztや J{nosや
pléb{nosや ｱｵｲｲ-benや festett╇や monument{lisや felirataや töltiや ki╆140 Gyakoribbak, gyakran 

azonban töredékesekや aや magukhoz a falképekhezや tartozóや don{ciósや ésや készítésiや
feliratok (503-504╆やkép).141 

Mégや aや fentiや don{ciósや t{bl{khozや hasonlítや mindや formailag ｠ négysorosや
minuszkul{sやfelirat{valや｠╇やmindやpedigやtartalmilagやaやStiboriciや〉I╆《やStiborやerdélyiやvajdaや
〉くｱｴｱｴ《や alapít{s{tや megörökítőや feliratや aや v{gújhelyiや 〉Novéや Mestomや nadや V{hom╇や
Szlov{kia《や egykoriや [goston-rendiや préposts{giや templomban.142 Azや alapít{sや ötlete 

1413-banやsz(letett╇やaやkir{lyiやengedélyértやｱｴｱｴやelején╇やm{rやhal{laやévébenやfolyamodottやaや
főúr╇や azや ｱｴｱｹ-ben felszentelt templomban a felirat 1424-esや évsz{motや hordoz [Anno 

d(omi)ni m cccc xx iv magnificus d(omi)n(u)s Stiborius quond(a)m way(wo)da 

Transylvan(us) fundator huius monastery intituit hoc opus ecclesie orate pro eo]. A felirat 

végénや im{raや felhívóや foh{szや 〉╅im{dkozz{lや éretteを《や némelyや síremlékenや ugyanígy 

                                                           
134 Fejérv{rról╆やｲｲdikやSept╆やHTやI (1806) 228.; KOLBA 1962. 111-ｱｱｶ╇やｱｲｱ╆╉やｴｸ╆や{bra╇やXVIIIのｱ-ｲ╆やkép 
135 HENSZLMANN 1873. 75-ｷｹ╆╉やｱｹ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｳｸa╆やｷｱ-ｷｲ╆╉やTAK[CSやｲｰｰｰ╆やｳｱｴ╇やｳｳｴ╆や〉ｵｸ╆や

jegyzet) 
136 Aやp{rhuzamosや sorokやalkotta╇やhosszabb╇や esetenkéntやversesや feliratokrólやkor{bbanや ld╆や ╅AzやÉletや

Könyveや｠ sírjelやésやfeliratをやcíműやfejezetやmegfelelőやrészét 
137 R2MERやｱｸｶｰ╆やｱｵｱ╆╉やDAX｠ÉRIやstb╆やｱｹｷｲ╆やｲｶｶ╇やｲｶｷ╆や〉ｱｵ╆やjegyzet《╉やMAROSIやｱｹｸｴb╆やｱｲｳ╇やｲｳｵ╆や〉ｵｴｱ╆や

jegyzet《╉やｱｷｰ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹb╆やｷｴ╇やｷｷ╇やｷｸ╆╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｰ╇やｷｵ╆や〉ｴｵ╆やsz╆《╉やｱｵ╇やｳｱのｱ╆やkép╉や
V[RADYやｲｰｰｲa╆やｱｴｸ╇やｱｴｹ╉やｶのｳ╇やｱｲのｱ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｲb╆やｵｲ-ｵｳ╆╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｲ╇やｵｶ-57.; 2. 

{bra 
138 ENTZ 1996. 106. 
139 DORNYAY 1928. 238-ｲｳｹ╆╉やｱｱｵ╆やkép╉やGENTHONやｱｹｵｴ╆やｱｹｵ-196.; 148-ｱｴｹ╆やkép╉やKAZARECZKIや

2003｠2004. 138-140.; 9-ｱｰ╆やkép╉やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｰｸ╆╉やｵ╆やkép╉やRészletesebbenやld╆やal{bb╇や╅Aやholtakや
jelenléteや｠ templomiやtemetkezésekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 

140 ENTZやｱｹｹｶ╆やｳｴｴ╆やkép 
141 Néh{nyや példa╈や Szepeshelyや 〉Spi:sk{や Kapitula╇や Szlov{kia《╇や ｱｳｱｷ╈や RADOCSAYや ｱｹｷｷ╆や ｱｷｰ╆╉や

Cserkút╇や ｱｳｳｵ╈やHOKKYNÉや ｱｹｸｳ╆や ｲｲｹ╆╉やM{rtonhelyや 〉Martjanci╇や Szlovénia《╇や ｱｳｹｲ╈や RADOCSAYや
ｱｹｷｷ╆やｱｵｲ╆╉やLEV[RDYやｱｹｸｹ╆やｳｳ╆╉やMAROSIやｱｹｸｹa╆やｴｰ-ｴｱ╆╉やSzékelyderzsや〉Dărjiu╇やRom{nia《╇やｱｴｱｹ╈や
RADOCSAYやｱｹｷｷ╆やｱｶｷ╆╉やSzalonna╇やｱｴｲｶ╈やRADOCSAYやｱｹｷｷ╆やｱｶｴ╆╉やNagyszebenや〉Sibiu╇やRom{nia《╇や
1445: RADOCSAY 1977. 155. 

142 ETHEY｠CSEMEGI 1943. 9. (14. jegyzet); Magyarorsz{giやművészet 1987. I. 535-536. (MAROSI E.); 

II╆やｱｰｲｷ╆やkép╉やJÉKELYやｲｰｰｶ╆やｳｰｵ╆╉やｱｳ╆やkép 
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megtal{lható.143 Aや v{gújhelyiや t{bl{tや azonbanや m{rや nemや magaや azや alapítóや {llíttatta╇や
hanem fia, Stiborici (II.) Stibor, akiや mag{t azや apjaや {ltalや alapítottや templomotや isや
felépíttette╆ 

Az efféle╇や retrospektívやszemléletűや feliratokや 〉aやv{gújhelyiやMarosiやErnőやszerintや
egyszerreや don{ciósや feliratや ésや epit{fium144) bizonyosや szempontbólや m{rや aや későbbiや
korokや emlékt{bl{ihozや közelítenek╆や Azや alapít{sokraや jóvalや későbbや visszatekintő╇ az 

alapítóknakや ésや jótevőknekや {llított╇や Magyarorsz{gonや csakや nyomokbanや fellelhető╇や azや
osztr{k-németや ter(letekenや azonbanや gyakori ╅emlék-síremlékekを145 nemや egyed(liや
típusaiや azや intézményiや memori{nak╇や azや emlékezet feliratosや emlékt{bl{kkalや isや
kifejezhetőのfelidézhető volt. Ilyen, h{romや évsz{zaddalや azや eseményや ut{n╇や ｱｴｶｷ-ben 

kész(ltやkőt{blaやemlékezikやmegやpéld{ulやaやmaやszlovéniaiやŽičeやkarthauziやkolostor{nakや
Ottok{rやst{jerやőrgrófや{ltaliやalapít{s{ról╈ [ann]o d(omi)ni mclxv dotata e(st) [ab otta]karo 

marchione stirie [hec pr]i(m)a cartusia g(er)manie.146 

PietroやIsvaliesやveszprémiやp(spök fentebb m{rやemlített╇やeredetilegやaやveszprémiや
székesegyh{zbaや sz{ntや makranciや 〉MokranceのMoldavaや naや Bodvou╇や Szlov{kia《や
emlékköveや(494╆やkép) m{rやmagaやisやegyやrégebbiやemlékt{blaやmegújít{saやgyan{ntやkész(ltや
｠ a memoria gondolat{nakやaやközépkoriやMagyarorsz{gonやnemやszokv{nyos╇ de nem is 

egyed(l{llóや péld{jaként.147 Székesfehérv{ronや K{lm{ncsehiや Domonkosや
székesfehérv{riやprépostや〉ｱｴｷｴ｠1495) {llítottやemlékt{bl{tやSzentやImreやhercegやemlékéreや
｠ az 1734-ben közelebbrőlや megや nemや hat{rozottや helyen töredékesenや megtal{ltや
kőt{bl{tや Prayや Györgyや ｱｷｷｴ-ben ismertette╆や Azや {ltalaや közölt╇や h{romsorosや felirat╈ 
REVEREN(DIS) PATR[I D]OMINICI PREPOSITI | HIC DIVI STEPHANI 

C[OND]A(M) S(AN)C(T)ISSIMA PROLES | DVX EMERICVS [NOSCIT]VR ESSE 

SATVS. A leletrőlや K{rolyや J{nos ténykéntや közölte╇や hogy abbanや azや utc{banや tal{lt{k╇や
aholや Imreや hercegや sz(letett╇や vagyisや azや egykoriや Szentや Imre-k{polna╇や aや belv{rosiや
pléb{niah{zや helyén╇や aや középkoriや kir{lyiや palotaや közelében╆や Erreや Prayや hírad{saや nemや
utal╇やaや feltételezéshezやazやalapotやmindösszeやaやfeliratやegyやszav{nakやértelmezéseや (satus 

helyett natus) szolg{ltatta╆や Prayや megjegyzéseや alapj{n╇や miszerintや satus helyett 

megfelelőbbやlenneやaやsitus╇やaやkésőbbiekbenやsírkőkéntやisやinterpret{lt{kやazやaddigraやm{rや
ismétや elveszettや kőlapot.148 Az igenや szépenや faragottや renesz{nszや kapit{lissalや h{romや
hosszanti sorban feliratozott faragv{nyや egyikや részeや ｲｰｰｷ-benや v{ratlanulや felbukkant 
(505╆やkép).149 
                                                           
143 Azonbanや nemや túlや gyakran╇や péld{itや ld╆や kor{bbanや ╅Azや Életや Könyveや ｠ sírjelや ésや feliratをや címűや

fejezetやmegfelelőやrészében 
144 Magyarorsz{giやművészet 1987. I. 535. 
145 Részletesebbenや aや problém{rólや ld╆や al{bb╇や ezenや fejezetや ╅Azや alapítókや emlékezeteをや címűや

alfejezetében╆ 
146 Grafen von Cilli 1999. 30. (39. sz., STOPAR, A.) 
147 FORSTER 1900b. 329-ｳｳｰ╆╉や ｲｰｲ╆や {bra╉や GUTHEILや ｱｹｷｹ╆や ｸｷ╆╉や KULCS[Rや ｱｹｶｸ╆や ｲｶｰ╆╉や KULCS[Rや

1973. 73.; UZSOKI 1982. 143-149.; 2, 4-ｵ╆やkép╉やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｱｸ╆ 
148 PRAYや ｱｷｷｴ╆や ｷｸ╆╉や PRAYや ｱｷｷｷ╆や ｱｲｱ╆╉や Régiや Székesや Fejérv{rrólや Jegyzetek╆や TGyや ｱｸｱｸ╆や VI╆や ｴｶ-47.; 

PAUERやｱｸｷｷ╆やｴｸ╆╉やK[ROLYやｱｸｹｸ╆やｱｳｸ╇やｱｸｳ╆╉やFORSTERやｱｹｰｰb╆やｳｳｱ╆╉やPOLG[Rやｱｹｳｶ╆やｲｵ-26. 
149 SZŰCSやｲｰｰｷ. 197-200., valamint 296. (18. kat. sz.); M{ty{sやörökségeや2008. I. 201. (VII-10 kat. sz., 

MIK2や[╆《 
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Aや kassaiや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《や Szentや Erzsébet-pléb{niatemplomや déliや
kereszthajój{banや festettや felirattalや emlékezettや megや a Habsburg-p{rtiや v{rosや Albertや
kir{lyや hal{l{ról, V╆や L{szlóや sz(letéséről╇や sz{rmaz{s{rólや ésや koron{z{s{ról, vagyis az 

1440. évやlegfontosabbnakやtartottやeseményeiről.150 Azやészakiやk(lsőやmellékszentélybenや
egyやsokkalやhosszabb╇やhasonlóやfestettやfeliratやZsigmondやésやM{riaやuralkod{s{nakやkoraiや
eseményeitőlや Albertや kir{lyや elhunyt{nakや időpontj{igや soroltaや felや aや kir{lyokや
uralkod{s{nakやközpontiやeseményeit╆151 Kass{nやaやszentélyやkétやboltmezejéreやalighanemや
Zsigmondraや utaló╇や deや uralkod{s{n{lや lényegesenや későbbi╇や heraldikusや sasokatや
festettek152 

Aやközépkorやvégénやm{rやbizonyosやvalóbanや╅vil{giをやeseményekやmegörökítésére 

isや {llíthattakや t{bl{t╇や péld{ulや aや hallstattiや Rudolfsturmonや annakや emlékére╇や hogyや ottや
pihentやmegやMiksaやcs{sz{rやｱｵｰｴ-ben, útbanやaやmegtekinteniやkív{ntやsób{nyaやfeléや》╅hicや
hatや gerastや derや hohlöblichや Rö〉misch《や Kunigや maximilia〉n《や allsや erや gangenや istや dieや 
Saltzpergや zuや besehenや denや ｵや tagや januarjやA〉nn《oや ｱｵｰｴを『╆153 Ilyesfajta emlékt{bl{rólや aや
középkoriやMagyarorsz{gonやnemやlehetやtudni╆ 

 

 

3.3. ╅Azやemlékezetやelítéléseをや 
 

Azや emlékezetや {tfogóや történeti-művészettörténetiや vizsg{lat{hozや ésや aや memoria 

szaknyelviやdivatj{hozやképestやsokkalやkor{bbiやazやókoriや rómaiや{llamrendbeや illeszkedőや
damnatio memoriae 〉╅azや emlékezetや elítéléseを《や ismerete╇や valamintや aや kifejezésnekやm{sや
korokや hasonlóや jelenségeireや valóや történeti-művészettörténetiや alkalmaz{sa╆や Aや rómaiや
hitvil{gやszerintやaやsírokやszentやhelynekや〉locus religiosus《やsz{mítottak╇やamelyekbenやvagyや
amelyekやkörnyékénやaやtúlvil{giやistenek╇やaやhalottakやszellemeiや〉Dii Manes《やéltek╇やaやsírやésや
aや felirataや megsértése╇や megrong{l{saや ígyや b(ntetendőや volt╆154 Azや ókoriや rómaiや
{llamrendbeや illeszkedőやdamnatio memoriae b(ntetésreや ítéltekやneveitやmégisやkiや lehetettや
törölniや aや feliratokbólや 〉abolitio nominis《╇や ahogyや aや csal{diや síremlék(krőlや isや leや lehetettや
tiltaniやazや{br{zol{sukat╇やaやmellszobrukやelhelyezését╉や ledöntöttékやszobraikatや is╆155 Az 

╅emlékezetや elítéléseをや egyや szen{torokや {ltalや lefolytatottや jogiや elj{r{sや volt╇や amelynek 

következtébenや aや megbélyegzettや m{rや elhunytや személyek╇や pl╆や kor{bbiや cs{sz{rok╇や azや
uralkodóiや csal{dや tagjai╇や magasや {ll{súや szen{torokや ésや hivatalnokok szobrait 

elt{volított{kや aや közterekről╇や nev(ketや lefaragt{kや aや feliratokról╇や esetlegや megtiltott{kや
eltemetés(ketや vagyやmeggy{szol{sukat╇や korm{nyzatiや hat{rozataikatや pedig hat{lyonや

                                                           
150 HENSZLMANNやｱｸｴｶ╆やｱｵ╆や〉さjegyzet《╉やMAROSIやｱｹｶｹa╆やｳｲ╆╉やMAROSIやｱｹｶｹb╆やｳｶ╆やkép 
151 MAROSI 1969a. 32-ｳｳ╆╉やｳｵ╆やkép 
152 MAROSIやｱｹｶｹa╆やｳｳ╆╉やｳｶ╆やkép 
153 Oberösterreich 1983. 2. 200. (Kat.-Nr. 10.15) 
154 Digesta ｱｱ╆やｷ╆やｲ╆やｵ╆╉やangolやfordít{sa╈やSCOTTやｱｹｳｲ╆や〉ｱｱ╆やｷ╆やｲ╆やｵ╆《╉やCARROLLやｲｰｰｶ╆やｹ╇やｷｹ-80. 
155 CARROLL 2006. 80.; NAGY 2007. 117-119. 
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kív(lや helyezték╆156 Azや elnevezésや nyilv{nや összef(ggöttや aや Claudiusや cs{sz{rや {ltalや
létrehozottやkancell{riaやegyikや｠ a memoria jelölésűや｠ oszt{ly{val╇やamelyやaやkorm{nyzatiや
naplókや vezetésévelや ésや aや cs{sz{riや adminisztr{cióや személyzetiや (gyeivel╇や pl╆や
kinevezésekkel╇やfelmentésekkel╇や{thelyezésekkelやfoglalkozott╆157 Aやrómaiやforr{sokbanや
azonban csak memoriaや 》╊『や damnata jellegűや kifejezésekや 〉pl╆や memoria post mortem 

damnata《やfordulnakやelő╇158 aやmaや{ltal{nosanやhaszn{ltやdamnatio memoriae szóösszetételや
valój{banやújkoriやnévad{s159. 

Azや ókoriや Egyiptomや monument{lisや felirataibanや tal{lható╇や azや eredetilegや
f{raóneveketや tartalmazóや kartusokや levésettや belsejeや isや sz{mosや esetbenや mutatjaや aや
r{következőや uralkodókや ésや dinaszti{kや abbéliや törekvését╇や hogyや azや elődökや emlékétや
teljesenやkitöröljékやaやtörténelembőlや〉506╆やkép《╆やAやthébaiやnyugatiやparton╇やDeirやel-Bahari 

közelébenや összetörve╇や majdや gödörbeや vetveや ésや törmelékkelや letakarvaや bukkantakや r{や
Hatsepszutやgr{nitszobrairaや｠ azやuralkod{saやidejénやszerephezやnemやjutó╇やazやutóda╇やIII╆や
Thotmeszや f{raóや idejénや viszontやmegerősödöttや h{borúsや p{rtや fordultや ellene╇や ésやmégや aや
hivatalosやuralkodóiや list{królや isやkihagyt{k╇や amelyekenや ígyや II╆やThotmesztや azonnalや III╆や
Thotmeszや követte╆160 Ennélや isや drasztikusabbや megold{ssalや éltekや azや Aton-vall{stや
bevezetőや Eknatonや f{raóや korszak{tや követőや években╇や aや többistenhithezや ésや Amonや
kultusz{hozやvalóやvisszarendeződésやsor{n╇やamikorやpéld{ulやazやEknatonや{ltalやépíttetettや
karnaki Aton-templomや köveibőlや ｠ aや domborműves-feliratosや kv{dereketや teljesenや
összekeverveや ｠ emeltetteや Horemhebや f{raóや ugyanottや azや Amon-templomや IX╆や ésや X╆や
pilónj{tや〉aやkövekやkibont{s{tやkövetőenやazや{br{zol{sokやrekonstrukciój{tやsz{mítógépes 

módszerrelやkészítettékやel《╆161 

Aや rómaiや Pannoni{banやkétやDunapentelénや előker(ltや építésiや feliratbólや alaposanや
kifaragt{kやCommodusやcs{sz{rやnevét╇やakinekやemlékétやｱｹｲ-benや{tkozt{kやel╇やhelytartójaや
nevétやpedigやmegrong{lt{k╆162 Egyやfogadalmiやt{blaやfelirat{nakやelsőやhatやsor{tやtöröltékや
ki a damnatio memoriae-valやsújtottやAlexanderやSeverusやcs{sz{rや〉ｲｲｲ｠ｲｳｵ《やésやanyja╇やIuliaや
Mamaeaや 〉くｲｳｵ《や nevével egy(tt,163 ésや egyや ugyanezenや uralkodóや nevébenや {llított╇や
Szentendrénや előker(lやmérföldkő164 (507-508╆や kép) feliratosや t{bl{j{rólや isや levéstékや aや r{や
utalóや részleteket╆や Elődje╇や aや hasonlóképp b(ntetettや Clagabalusや cs{sz{rや 〉ｲｱｸ｠222) 

hivatalosやAntoniusやnevétやlefaragt{kやegyやeztやkövetőenやaやhelyérőlやis elt{volítottやésやazやútや
{rk{baやvetettやmérföldkövönやaやBrigetióbólやSavari{baやvezetőやútやmentén╇やésやugyanazon 

                                                           
156 MOMMSEN 1887. II/I. 1129-1131.; III/I. 1190-1191.; PAULYS｠WISSOWA 1901. 2059-2062. 

has{bや〉BRASSLOFF); Lexikon der Antike 1982. 124.; FERENCZY E.｠MAR2TIやE╆｠HAHN I., Az 

ókoriやRómaやtörténete╆やBp╆やｱｹｹｲ╆やｳｴｹ╆や 
157 Vö╆ F5LDI｠HAMZA 1996. 49, 93.  
158 PAULYS｠WISSOWA 1901. 2059, 2060.  
159 www.livius.org/da-dd/damnatio/damnatio_memoriae.html╉やvö╆╈やSCHREITER｠GERLACH, De 

damnatione memoriae. Leipziger Dissertation 1689. 
160 K[KOSSYやｱｹｷｹ╆やｱｲｹ╆ 
161 K[KOSSYやｱｹｷｹ╆やｱｴｹ╆ 
162 NAGY 2007. 117-119. (124-125. sz.) 
163 BORHY 2006. 11, 120-121. (112. sz.) 
164 Képe╈やUtak ｲｰｰｷ╆やｳｵ╆╉やNAGYやｲｰｰｷ╆やｱｴｴ╆や〉ｱｶｱ╆やsz╆《╇やaやfeliratやképe╈やｱｴｹ╆ 

http://www.livius.org/da-dd/damnatio/damnatio_memoriae.html
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aやhelyenやMacrinusやcs{sz{rや〉ｲｱｷ｠ｲｱｸ《やmérföldkövénやisやtöbbé-kevésbéやolvashatatlann{や
tettékやaやnevet╆165 

Dalm{ci{banや előszörや aや Diocletianusや cs{sz{rや splitiや palot{j{baや betelepedőや
keresztényやegyh{zやt{volítottaやelやaやköztudottanやkeresztény(ldözőやuralkodóやemlékeit╇ 
törteやösszeや szarkof{gj{t╆やAやｹ｠ｱｱ╆や sz{zadや folyam{nやazや egym{ssalや rivaliz{lóやpolitikaiや
erők╇やhorv{tやuralkodók╇やcsal{dtagjaikやésやt{mogatóik╇やdeやhelyiやhatalmass{gokやisやnemや
egyszerや éltekや elsősorbanや aや templomiや olt{rcibóriumokや ésや szentélyrekesztőkや
p{rk{nyzat{nや vagyや ívezeteinや olvashatóや don{ciósや feliratokや tendenciózusや
megcsonkít{s{nakや módszerével╇や hogyや aや kor{bbiや don{torokや ╅örökや idejűをや
emlékezetéreや sz{ntや szövegekbenや tal{lhatóや nevekや megsemmisítésévelや ellenl{basaikや
emlékétや elhom{lyosíts{k╆や VIII╆や Bonif{cや p{paや 〉くｱｳｰｳ《や hal{l{tや követőenや isや felmer(ltや
emlékezeteや egyfajtaや törlésénekや lehetőségeや｠ aや veleや folyamatosや konfront{cióbanや élőや
franciaやkir{lyやutólagやkív{ntaやmegfosztaniやp{paiやcímétőlや｠╇やvég(lやazonbanやnemやker(ltや
erre sor.166 Castruccioや Castracaneや polg{rmesterや 〉くｱｳｲｸ《や luccaiや palot{j{rólや ésや
síremlékérőlやdamnatio memoriae keretébenや t{volított{kや elや aや címereket╆167 Aやszok{stやaや
ｱｷ╆や sz{zadbanや aや Dalm{ci{tや uralóや velenceiや korm{nyzatや ╅újítottaや felを╇や aや nyilv{nosや
v{rosiや terekenや tal{lhatóや kor{bbiや ｠ Velenceや szempontj{bólや idegen╇や ígyや horv{tや ésや
magyarやuralomやidőszak{raやutalóや｠ emlékművek╇やportrékやésやfeliratokやelt{volít{s{val╇や
többekやközöttやIV╆やBélaやle{nyaiやtat{rj{r{sやut{nやkész(lt╇やsplitiやszarkof{gj{nakや (509╆やkép) 

befalaz{s{val╆168 Ennekやtudhatóやbeやaやsplitiやszékesegyh{zやharangtornyaやportikusz{nakや
északiやoroszl{njaやfölöttiやszoborcsoportや(510-511╆やkép) ｠ aやhagyom{nyやszerintやaやtoronyや
építésétやt{mogatóやIV╆やBélaやésやLaskarisやM{riaや{br{zol{sa 〉aやmegrong{l{shozやelégやvoltや
ennek hite) ｠ ╅lefejezéseをや is╆169 〉Ezenや jelenségや m{sikや oldal{tや alkottaや aや velenceiや
közt{rsas{gや szinteや példaや nélk(li╇や sokévsz{zadosや hatalmiや címerreprezent{ciója╇や azや
Észak-Olaszorsz{gban╇や Isztri{banや ésや Dalm{ci{banや maや isや nagyや sz{mbanや meglévőや
╅M{rkus-oroszl{nokをやszobraiやésやdomborművei╆170)  

Magyarorsz{gonや azや ókoriや intézményや bizonyosや fokúや ｠ legal{bbisや nyelvi-

fogalmi ｠ ismeretérőlやtanúskodikやegyやｱｳｱｳ-banやkeltやoklevélやCs{kやM{téraやvonatkozóや
részlete╈や ╅》╊『や Matheusや deや Trinchininoや dampnandeや memorieや nosterや emulusや etや
infidelisやaggregataや》╊『を╆171 

Aや középkoriや magyarorsz{giや síremlékekや ésや m{sや {br{zol{sokや vagyや feliratok 

kapcs{nや aや fentiekhezや hasonló╇や aや középkorbanや történtや csonkít{sや vagyや elrejtésや tényeや
nemやismertや 〉nemやkiz{rtやazonban╇やhogyやhaやnagyobbやsz{mbanやfennmaradtakやvolnaやaや

                                                           
165 SZ8NYIやｱｹｹｷ╆やｹｸ-101. 
166 Rom und Latium ｱｹｹｴ╆や ｱｱ╆╇や hivatkozik╈や HERKLOTZ╇や I╆╇や Grabmalstiftungや undや städtischeや

5ffentlichkeitや imやspätmittelalterlichenやItalien╆や In╈やMaterielleやKulturやundやreligiöseやStiftungやimや
Spätmittelalter╆やInternationalesやRound-Table-Gespräch╇やKremsやｲｶ╆やSeptemberやｱｹｸｸ╆やWienやｱｹｹｰ╆や
〉Sb╆やD╆や5sterr╆やAkad╆やD╆やWiss╆╇やphil╆-hist. Kl. 554) 233-ｲｷｱ╆╇やezenやbel(lやｲｳｹ╆ 

167 HERKLOTZ 1985. 199. 
168 FISKOVIĆやｱｹｹｹ╉やaやszarkof{gやjelenlegやaやszékesegyh{zやbej{rataやfölöttiやp{rk{nyonや{ll╆ 
169 PRIJATELJ｠GATTINやé╆やn╆やｲｴ╆╉やｵｸ-ｵｹ╆やkép 
170 CsakやKoperやv{ros{banやｲｲやM{rkus-oroszl{ntやkatalogiz{ltak╈やTIGLERやｱｹｹｵ╆やｱｶｰ╆ 
171 A.O. I. ｱｸｷｸ╆やｲｹｰ╆╉やvö╆やAnjou-oklt. III. 1994. 219. 
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magyarや uralkodókや síremlékei╇や tal{ln{nkや rajtukや efféleや nyomokat《╆や Szak{lや Ernőnekや aや
budav{riや szoborlelettel╇や aや faragv{nyokonや tal{lhatóや sér(lésekkel╇や azや eltemetés(kや
lehetségesや okaivalや foglalkozóや tanulm{nya172 ｠ aや sz{ndékoss{g╇や aや képrombol{sや
feltételezésévelや ｠ megjelentetésekorや nemや tal{ltや szakmaiや elfogad{sra╆173 Későbbや aや
szobrokkalや kapcsolatbanや aや hazaiや véleményektőlや eltérőや keltezésや ésや keletkezésiや
kör(lményekやmellettやki{llóやMichaelやViktorやSchwarz╇やhaやSzak{llalやnemやisやmindenbenや
értettや egyet╇や aや képrombol{sや tényétや elfogadhatónakや tal{lta╆174 Aや régészetiや
dokument{cióやelemzéseやalapj{nやlegutóbbやVéghやAndr{sやmeggyőzőenやfejtette ki, hogy 

╅aやhaszn{latonやkív(li╇や félkész╇や felや nemやhaszn{lt╇や illetveや javít{sraや leemeltや ésや részbenや
megrong{ltや szobrokatをや alighanemや mag{banや aや kőfaragóműhelybenや t{rolt{k╇や
amelynekや leégéseや sor{nや hullottakや aや faragv{nyokや aや pincébe╇やmajdや ker(ltや föléj(kや az 

ép(letmaradv{nyokや m{rや tervszerűや bont{s{nakや törmelékrétege╇175 vagyis 

képrombol{srólやnemやvoltやszó╆ 
Hangsúlyozniや kell╇や hogyや semや aや biz{nciや képrombol{sや nemや volt damnatio 

memoriae, semやaやkésőbbiやkorokやvall{siやokbólやelkövetettやszobordöntései╇やmint péld{ulや
a reform{cióやM(nsterbenやésやBernbenやelkövetett╇やhíresやszoborleleteketや╅eredményezőをや
pusztít{sai. M(nsterbenや azや arisztokrataや hölgyekや kolostor{nakや templomakéntや emeltや
M{ria-templomや 〉╅Überwasserkircheを《 nyugatiや port{lj{tや egykorや díszítő╇や M{ri{tや azや
apostolokや t{rsas{g{ban {br{zoló╇や azや életnagys{gún{lや valamivelや nagyobb╇や ｱｳｶｴや ésや
ｱｳｷｶや közöttや kész(ltや figur{kbólや {llóや szobordíszや ker(ltや előや ｱｸｹｷ｠1898-banや aや közeliや
v{rosfalból╇やahov{やaやtelep(lésやvezetésétやｱｵｳｴ｠1535-benやegyやidőreやmagukhozやragadóや
anabaptist{kや építettékや be╇や aや védfalakatや erősítendő╇ képrombolóや erőszakkalや levertや
faragv{nyokatや〉aやrendやésやaやp(spökやellenやl{zadókatやennekやellenéreやvég(lやlegyőzték╇やésや
vezetőiketや kivégezték《╆176 Bernben 1986-banや aや v{rosや főtemplom{tや kör(lvevőや terasz╇や
azやún╆やM(nsterplatformや statikaiやmegerősítéseや sor{n╇やmintegyや ｱｴやméterやmélységbenや
bukkantや felや v{ratlanulや azや aや részbenや életnagys{gúや szobrokや mintegyや félezernyiや
töredékétやtartalmazóやlelet╇やamelynekやlegkor{bbiやelemeiやmégやazやinternacion{lisやgótikaや
ｱｵ╆や sz{zadや eleji╇や pr{gaiや készítésűや alkot{sai╇や zömeや pedigや aや M(nster 1420-ban 

kezdődöttや újj{építésénや dolgozóや mesterekや h{romや gener{ciój{nakや produkciójaや aや ｱｶ╆や
sz{zadやelsőやnegyedéigやbez{róan╆やTov{bbiやdíszítményekreやm{rやnemやvoltやigény╇やhiszenや
aや m{rや meglévőkや isや aや reform{cióや berniや képrombol{s{nakや estekや {ldozatul╇や hogyや
kőanyagukや beép(ljönや azや ｱｴｷｰ-esや évektőlや aや ｱｶ╆や sz{zadや közepéigや folyamatosanや
magasítottや templomteraszba╇や amelynekや munk{lataiや egyetlenや valamirevalóや v{rosiや
építésiやprojektkéntやaやreform{cióやidejénやisやfolytatódtak╆177 

Nemや vall{si╇や hanemや forradalmiや képrombol{sや pusztította el a nagy francia 

forradalomやidejénやpomp{sやkialakít{sú╇やközépkoriやuralkodói╇やfőpapi╇やfőúriやsíremlékekや
                                                           
172 SZAK[Lやｱｹｸｴ╆ 
173 ENTZやG╆╇やMAROSIやE╆やésやT2TH S╆やhozz{szól{sai╈やBpRやXXVIや〉ｱｹｸｴ《やｳｲｳ-333. 
174 SCHWARZ 1994. 318. (21. jegyzet) 
175 VÉGHやｲｰｰｶ╇やazやidézettやhely╈やｲｲｲ╆ 
176 J[SZAYやｱｹｹｰ╆やｲｵ-52. 
177 ZUMBRUNN, U.｠GUTSCHER╇やD╆╇やBern╆やDieやSkulpturenfundeやderやM(nsterplattform╆やKatalogや

derやfig(rlichenやundやarchitektonischen Plastik. Bern 1994; SLADECZEK 1999. 
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ezreitやFranciaorsz{g-szerte.178 1977-benやbukkantakやr{やaやp{rizsiやNotreやDameやnyugatiや
homlokzataや ｱｳ╆や sz{zadや elejiや szobrainakや eredetiや fejeireや ｠ leverés(kreや ugyancsak a 

franciaや forradalomや idejénや ker(ltや sor╇や midőnや aや v{rosや vezetésénekや utasít{s{raや aや
polg{rok saj{tやnemszeretemやkir{lyaikやportréinakやhittékやaやvalój{banやbibliaiやkir{lyokat 
{br{zolóや faragv{nyokat╆179 Azや ilyenや forradalmiや rombol{sokbanや tettenや érhetőや aや
damnatio memoriae gondolatvil{ga╇やdeやazやelfelejtetésやókoriや╅hatékonys{gaをやm{rやcsakや
azやírottやésやképiやforr{sokやóri{siやsz{maやmiattやsemやvoltやelérhető╇やugyanúgy╇やahogyやaやｲｰ╆や
sz{zadbanや péld{ulや aや szt{linizmusや fotó-manipul{ciói╇や vagyや azや ｱｹｹｰや kör(liや közép-

európaiや rendszerv{lt{sainakや szobordöntéseiや 〉ígyや aや budapestiや Szabads{g-szobor II. 

vil{gh{borúsや szovjetや katonaiや {ldozatlist{j{nakや méltatlanや lefarag{sa《や semや
eredményeztékやazやelkövetőkやóhajtottaや╅felejtőやmegnyugv{stを. 

Alighanemや középkoriや sírkövekhezや kapcsolódó╇や egyfajtaや saj{tos damnatio 

memoriae-ként isや értelmezhető╇や újkoriや ｠ aや keresztや jelénekや évezredesや bajelh{rítóや
szerepénやalapulóや｠ cselekedetやkapcsolódikやFericséhezや 〉Ferice╇やRom{nia《╇や aholや aや ｱｹ╆や
sz{zadや elejénや ╅aや kőtemplomや omladékaiや köztや saj{ts{gosや ｠ aや tud{kosや hagyom{nyや
szerint de{k╇や géta╇や gótや ｠ betűkkelや ésや ‒hieroglifekkel‒や ell{tottや köveketや tal{ltak╆や Aや
p{sztorokや azonbanや keresztekkelや véstékや teleや aや köveketや sや azや ír{sjeleketや
kipattogtatt{k╆を180 

Magyarorsz{gや zsidóや temetőinekや ésや sírköveinekや sorsa╇や azや alapvetőenや vall{siや
megsemmisítés célzata mellett, tartalmazhatjaや azや emlékezetbőlや valóや kiiktat{sや
gondolat{tやisや｠ hasonlóanやahhoz╇やahogyやTrierbenやm{sodlagosanやkereszttéや{tfaragott╇や
zsidóやsírsztéleやisやismertや〉512╆やkép) ｠╇やb{rやalapvetőenやaやter(leteknekやazやújabbやfunkcióra╇や
legink{bbや beépítésreや valóや alkalmass{や tétele╇や megtisztít{saや lehetettや aや temetőkや
ki(rítésénekやelsődlegesや｠ gyakorlati ｠ oka╆やUgyanakkorやaやkőanyagやisやértékesやvolt╇やésや
aや has{braや faragottや sírkövekや ak{rや egyben╇や ak{rや darabokraや v{gvaや alkalmasや
építőanyagulや szolg{ltakや péld{ulや Bud{n╇や Nagyszombatonや 〉Trnava╇や Szlov{kia《や ésや
Sopronban (513╆や kép).181 Magyarorsz{gonやmindenesetreやnemやismertやpéld{jaやannakやaや
gondolkod{smódnak╇やamelyやtöbbやzsidóやsírkövetやazやｱｵｱｹ╆やéviやregensburgiやpogromやésや
aや zsidóknakや aや v{rosbólや valóや kiűzetéseや emlékkövekéntや építettや beや röviddelや későbbや
regensburgiやép(letekやésやaやchamiやrégiやv{rosh{zaやhomlokzataiba (514╆やkép).182 〉Aやfőlegや
építőanyagként╇や részbenや azonbanや aや zsidókや ╅győzedelmesをや kiűzetéséreや emlékeztetőや
emlékkőkéntや széthordottや sírkövekや｠ ╅Pogromsouvenirをや｠ őrzésétや ésや szétoszt{s{tや aや
v{rosiやépítőmesterreやbízt{k╇やmégやazやerreやaやposztraやévekkelやkésőbbやkinevezett╇やnevesや
festőkéntや módosや polg{rnakや sz{mítóや Albrechtや Altdorfernekや isや részeや voltや benne╆183) 

Baselbenやazやelőszörやｱｲｶｴ-benやemlítettやtemetőbőlやjóvalやkor{bbiやsírkövekやisやismertekや〉aや

                                                           
178 Ezやaやtényやtesziやfelbecs(lhetetlenやértékűvéやaやkésőbbやelpusztultやsíremlékekやsz{zaitやmegörökítő╇や

ｱｷ╆やsz{zadi╇やGaignières-féleやrajzgyűjteménytや〉ADHÉMAR 1974). 
179 Sculpture from Notre-Dame, Paris: A Dramatic Discovery. Ed╆や byや G2MEZ-MORENO, C. 

〉ki{llít{siやkatalógus《やTheやMetropolitanやMuseumやofやArt╇やNewやYorkやｱｹｷｹ╆ 
180 P╆やNAGY╇やAradや〉muz╆やkézirat《╇やV╆やｱｹｹ╆╈やhivatkozikやr{╈やM[RKIやｱｸｹｲ╆やｴｴｳ╆ 
181 SCHEIBER 1983. 
182 ANGERSTORFER 2007. 25, 26, 28.; 3-ｵ╆やkép 
183 ANGERSTORFER 2007. 24. 



 141 

legkor{bbi 1222-esや hal{loz{siや évsz{mmal《╇や aや zsidókや kiűzésekor╇や ｱｳｴｸ-ban 

megrong{lt╇や aや következőや évbenや pedigや teljesenや ki(rítettや temetőや sírköveitや aや közeliや
v{rosfalakや falkoron{inekや fedlapjaikéntや haszn{lt{kや felや ｠ a jelenleg ismert mintegy 

félsz{znyiや épebbや vagyや töredékesや sírkőや azや eredetiや mennyiségnekや csakや törtや része╇や
hiszenやmégやｱｶｵｸ-ban is 570-nélやtöbbやdarabotやsz{ml{ltakやösszeやaやv{rosやfalaiban╆184 Az 

1451-benや ésや ｱｴｵｴ-benや aや morvaや p(spökiや székhelyen╇や Olm(tzbenや 〉Olomouc《や többekや
közöttや aや zsidókや ellenや prédik{lóや Kapisztr{nや 〉Szent《や J{nosや 〉Giovanniや diや Capistrano《や
hat{s{raや ｱｴｵｴ-benや egészや Morvaorsz{gbólや kiűztékや aや zsidókat╇や ésや olm(tziや
prédik{cióinakや helyszínén, kezdeményezésére, obszerv{nsや ferencesや kolostortや
emeltek; az 1468-banや aや v{rostや elfoglalóや M{ty{sや kir{lyや jelenlétébenや felszentelt 
kolostortemplomや régészetiや kutat{saや nemrégや hoztaや napvil{graや aや padlóや kövezetébeや
épített╇や lefeléや fordítottや zsidóや sírköveket╆185 Aや középkoriや Európaや legtöbbや zsidóや
temetőjénekや sorsa186 〉ésや aやn{ciやNémetorsz{gbanやutakやborít{s{hozや felhaszn{ltやújkoriや
sírkövek; ｵｱｵ╆やkép《やminthaやaやHabakukやprófétaやbír{lat{banやmegbúvóやpróféci{tやkeltetteや
volnaや életre╈や ╅ｹ╆や Jajや annak╇や aや kiや bűnösや szerzeménytや szerezや h{z{nak╇や hogyやmagasraや
rakhassaや fészkétや 》╊『や ｱｰ╆や H{zadnakや gyal{zat{raや terveztedや aや sokや népや kiirt{s{t╇や ésや
bűnösséや tettedや lelkedet╆や ｱｱ╆ Mertや aや kőや isや ellenedや ki{ltや aや falból╇や ésや aや gerendaや aや fa-

alkotm{nybólやvisszhangozやnéki╆や ｱｲ╆や Jajや annak╇やaやkiやv{rostやépítやvérengzéssel╇や ésやaやkiや
v{ratやemelや{lnoks{ggal╆を (Hab. 2, 9-12)187  

Ebbenやaやtémakörbenやemlítendők, de többnyireや ink{bbやaやképrombol{s körébeや
tartoznak azや iszl{mや ember{br{zol{s-ellenességéből adódó╇や törökや koriや rombol{sok╆や
[ltal{nosや jelenségrőlや lévénや szó╇や ennekや megtal{lhatókや aや nyomaiや aや középkori 

falképfestészetや emlékein 〉pl╆や azや [gostonや rendiや kanonokokや középkoriや siklósiや
kolostortemplom{nakや szentélyébenや azや elérhetőや magass{gbanや tal{lhatóや alakokや
szemeinekや kivésése188) ugyanúgy╇や mintや aや szobr{szatiや alkot{sokonや 〉pl╆や aや pestiや
belv{rosiやpléb{niatemplomやrenesz{nszやtabern{kulumaiやvalamennyiやfigur{j{nakやfejétや
leverték╇やésやaやmaやmeglévőやkiegészítésekやaやｱｸ╆やsz{zadbólやsz{rmaznak189; 516-520╆やkép). 

Legfelsőbbや utasít{sraや sz{motや tartó╇や részbenや a damnatio memoriae klasszikus 

fogalomkörébeやvonhatóやpusztít{snakやesettや{ldozatulやazonban aやszékesfehérv{riやSzűzや
M{riaや préposts{giや templombanや őrzöttや kir{lyiや síremlékekや egyや része╆やAや v{rostや ｱｵｴｳ-
banや elfoglalt{kや aや törökök╇ ekkorや Révaiや Péterや szerintや aや v{rosiや elölj{rótや utasított{kや
Szapolyaiや J{nosや 〉くｱｵｴｰ《や teteménekや aや sírbólや valóや kivetéséreや 〉ésや aや k(lv{rosiや Szentや
Mih{ly-templombanや valóや elföldelésére《╇や őtや ez{ltalや aや kir{lyokや jegyzékébőlや mintegy 

elt{volítva╇や mertや Szulejm{nや szult{nや szerintや aや kir{lyiや címnekや valój{banや nemや voltや
jogszerűenや aや birtok{ban╈や ╅〉Solimanniや quaestor《や cadaverや Ioannisや regisや eや sepulchroや

                                                           
184 BAER 1941. 36-40. 
185 Gothic Olomouc: http://www.olomouc-

tourism.cz/index.php?lang=2&kategorie=158&clanek=95 〉ｲｰｰｸ╆やszeptemberiやletöltés《 
186 Tov{bbiやk(lföldiやpéld{itやld╆やkésőbb╇やaや╅Temetőképやésやtemetőiやsírjelek╇やvalamintやrokonemlékekや

aやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
187 Szent Biblia╇や2-testamentom 807. 
188 L8VEI 1995a. 186. 
189 PATTANTYÚSやｱｹｹｸ╆やｲｲｳ╆ 

http://www.olomouc-tourism.cz/index.php?lang=2&kategorie=158&clanek=95
http://www.olomouc-tourism.cz/index.php?lang=2&kategorie=158&clanek=95
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eiectum praetori urbano tradidit, quasi ex aliorum regum censu eximeretur, quod 

Solimanno summumや iusや tenenteや nomineや rexや nonや reや fuissetや ╊を╆190 Aや többiや emlék 

ekkorやmégや teljesenや nemや pusztultや el╇やmivel 1568-banや aや budaiや beglerbégや jelentetteや aや
szult{nnak╇や hogyや aや dzs{miv{や alakítottや kir{lyiや bazilik{banや aや ╅hitetlenekや
síremlékeinekをや mégや vannakや maradv{nyai╇や ami visszatetszéstや kelt╇や r{ad{sulや
elbont{sukや eseténや aや templombanや többや lenneや aや hely╇や ésや anyagukatや isや hasznosítaniや
tudn{k╆やAzやelőterjesztésreやaやszult{nやelrendelteやaやsíremlékmaradv{nyokやbont{s{t╆191 A 

templomやdéliやoldal{nやｲｰｰｲ-benやBiczóやPiroskaや{ltalやfelt{rtやésやaやsírbetöltésekbenやtal{ltや
vörösや m{rv{nyや töredékekや alapj{n╇や aや forr{sokkalや egyezőenや aや Szentや Katalinnakや
szentelt╇やNagyやLajosや{ltalやalapítottやAnjou-sírk{poln{valやazonosíthatóやdéliやmelléktér192 

egykoriやszarkof{gjainakや｠ egy-egyやkir{lyalakkal193 (521-ｵｲｳ╆やkép), illetveやnőiやfigur{valや
díszítettや fedlap194 (524-ｵｲｶ╆や kép), tov{bb{や azや utóbbihozや köthetőや oldallap195 (527-533. 

kép) ｠ m{rやkor{bbanやisやismert╇やnagyobbやdarabjaiやegyértelműenやm{sodlagosやépítészetiや
felhaszn{l{sや célj{bólや négyszögesreや faragottや tömbök╇や mígや aや sírbetöltésekben tal{ltや
apróや szil{nkok╇や péld{ulや aや nőiや alakosや fedlapや egyikや kisや saroktöredékeや (ｵｲｶ╆や kép) az 

építészetiや nyersanyagg{や alakít{sや sor{nや lev{ltや vagyや tudatosanや levertや felesleg╇196 

amelyetやaやnagyobbやdarabokやépítkezésekhezやtörténtやelsz{llít{s{tやkövetőenやaやhelyiségや
padlój{tやmegtisztítandóやegyszerűenやbesöpörtekやaやsírgödrökbe╆やAzやoldallapやegykorやaや
v{rfalや falazat{banや volt (ｲｸｱ╆や kép)╆や Aや nőiや alakosや lapや kétや tov{bbi╇や azや egykoriや sörh{zや
környékénやújabbanやelőker(ltや részleteや (534-536╆や kép) hasonlóanやnégyszögesreやv{gott╇や
egyik(ketやmindenやbizonnyalやm{rやharmadlagosanやépítettékやbeやépítésiやt{blakéntやazやún╆や
sörh{ziや malomや bej{rataや fölé╇や sim{raや faragottや ésや azや ｱｸｰｰ-asや építésiや évsz{mmalや
megjelöltや h{toldal{valや kifelé╆197 Hasonlóや sorsや ｠ feldarabol{sや ésや aや v{rfalbaや történőや
beépítésや ｠ voltや azや oszt{lyrészeや Stiboriciや 〉I╆《や Stiborや 〉くｱｴｱｴ《や székesfehérv{riや
szarkof{gfedlapj{nak198 is (279-ｲｸｱ╆やkép)╇やésやtal{nやMarcaliやMiklósやerdélyiやvajdaや〉くｱｴｱｳ《や

                                                           
190 PetrusやdeやREVA╇やDeやMonarchia╆やIn╈やSCHWANDTNERやｱｷｴｶ╆やII╆やｷｳｲ╆╇やidézi╈やENGEL 1987. 626. 
191 KAR[CSONやｱｹｱｱ╆やｳｶｵ-ｳｶｶ╆╉やPOLG[Rやｱｹｲｹ╆やｴ╆╉やFODORやｱｹｹｳ╆やｱｱ-ｱｲ╆╉やMOLN[Rやｲｰｰｳ╆やｱｰ╆ 
192 BICZ2やｲｰｰｴc╆ 
193 REISSENBERGER｠HENSZLMANNやｱｸｸｳ╆やｷｹ╆╉やｱｸ╆や{bra╉やDERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｵｶ╇やｹｸ╇やｹｹ-100, 101, 

ｱｲｴ╆や〉ｹｴ╆やsz╆《╉やｳｰ╇やｸｳ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｴ╇やｱｸｵ-187, 192, 193, 200-201. (107. kat. sz.), 202.; 32. 

t{bla╉やL8VEIやｱｹｹｴd╆やｲｷｵ-ｲｷｶ╆や〉a╆やtöredék《 
194 REISSENBERGER｠HENSZLMANNやｱｸｸｳ╆やｷｹ╆╉やｱｷ╆や{bra╉やDERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｵｵ╆や〉ｵ╆やjegyzet《╇やｵｶ╇や

100-ｱｰｱ╇やｱｲｳ╆や〉ｸｵ╆やsz╆《╉やL8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｶ╇やｱｹｲ╇やｱｹｳ╇やｲｰｱ-ｲｰｲ╆や〉ｱｰｸ╆やkat╆やsz╆《╉やｳｲ╆やt{bla; Sigismundus 

2006. 110-ｱｱｱ╆や〉ｱ╆ｳｰやkat╆やsz╆╇やL8VEIやP╆《 
195 DERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｱｲｵ╆や〉ｱｰｰ╆やsz╆《╉やｳｱ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｷ╇やｱｹｲ╇やｲｰｲ-ｲｰｳ╆や〉ｱｰｹ╆やkat╆やsz╆《╉やL8VEIや

ｱｹｹｴd╆やｲｷｶ╆や〉b╆やtöredék《 
196 L8VEIやｲｰｰｴa╆やｸｱ╆╉やｱｴｶ╆やképや 
197 Aやfedlapやegyikやfelsőやsarkaやaやp{rnaやrészletével ésやaやfejやkörvonal{valやazやｱｹｹｰ-esやévekbenやker(ltや

előや aや Sörh{zや térや ｳ╆や 〉ún╆や cselédh{zak《や bont{saや sor{n╆や Aや törzsや részletétや hordozóやm{sikや darabや
középkoriやeredetéreやcsakやaやsörh{ziやmalomやｲｰｰｵ-benやgondatlanやépítésiやmunk{kやkövetkeztébenや
összeomlottや keletiや fala╇や illetveや azや addigや benneや lévőや t{blaや vizsg{lataや sor{nや der(ltや fény╈や
MENTÉNYIやｲｰｰｷ╆やｲｹ╇やｳｰ╆╉やｳｸ-ｳｹ╆やkép╆ 

198 DERCSÉNYIや ｱｹｴｳ╆や ｱｰｲ-ｱｰｴ╆╉や ｱｲｵ╆や 〉ｹｸ╆や sz╆《╉や ｳｱ╇や ｸｹ╆や kép╉や ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 21, 

31-32.; 6-ｷ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｸｱ╇やｲｸｲ╇やｲｹｱ-ｲｹｲ╆╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｱｰｴ╆╉やｴ╆やkép 
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sírlapj{tや isや ugyanekkorや faragt{kや {tや kútfedélnek199 (537╆や kép)╆や Úgyや tűnik╇や hogyや azや
egyszerűや építőanyagkéntや valóや haszn{lhatós{gn{lや jobbや funkcion{lisや adotts{ga╇や
valamintや aや figur{lisや {br{zol{sや hi{nyaや menthetteや megや aや feldarabol{stólや ésや
összetöréstőlや aや Szentや Istv{nや síremlékekéntや sz{monや tartott╇や {tfaragottや rómaiや sírl{d{tや
(538-552. kép) ｠ azや egyik╇や csakや síkraや alakítottや rövidや oldal{nや l{thatóや kisや kerekや lyuk╇や
valamintや aや kör(lötteや koncentrikusanや húzódó╇や körkörösや kop{snyomok (538╆や kép), 

illetveや azや itatóv{lyúkéntや valóや alkalmaz{s{raや vonatkozóや újkoriや adatokや mindenや
bizonnyalやmégやtörökやkoriやhaszn{latiやmódj{raやvil{gítanakやr{╆200 

BeriszlóやPéter horv{t-szlavónやésやboszniaiやb{n╇やveszprémiやp(spökや〉くｱｵｲｰ《やｱｵｲｵ-

benや {llítottや veszprémiや síremléke201 h{romや évtizedetや semや éltや megや h{borítatlanul╆や Aや
v{rostやaや törökökやｱｵｵｲやnyar{nやelfoglalt{k╇やésやegyやBornemisszaやP{lやerdélyiや 〉kor{bbanや
veszprémi《や p(spöknekや szóló╇や ｱｵ53｠ｱｵｵｷや közöttや íródottや levéltöredékや leír{saや szerintや
ekkorやaやsírtやfeldúlt{k╇やésやaやsíremléketやmegrong{lt{k╈や╅Ngdnakhやazやkoporsóやfelölやazthや
irhatom, hogy az Calastromban, mely az Varba vagyon egy Sekrestye Zabasu bolth 

vagyon, az Beryzlo Peter temetese abban az boltban vagyon, de az mely helyen az 

testeやfekiöth╇やazthやaやTörökekやfelbontattakhやvolth╇やmostやisやfelbontwaやvagyon╇やchakやazや
kewfalbaやwaloやboltozathやwagyonやéppen╇やmerthやugyanやazやkewfalbaやraktakやvolthやbeやazや
koporsoyath╇やazやkoporsoやfelöthやegyやmarwanやköwethやraktakh be az kewfalban, es arra 

azやewやczymerethやvagtagkhやbe╇やesやazやczymerやfelöthやegyやkoffyomothや╊を╆202 

Az 1553｠ｱｵｵｵや közöttや Törökorsz{gotやmegj{rt╇や humanistaや Hansや Dernschwamや
(1494｠ｱｵｶｷや kör(l《や aや visszafeléや vezetőや útonや leírta╇や hogyや aや ╅budav{riや
Nagyboldogasszony-templomotや aや törökökや főmecsettéや alakított{kや {t╉や azや olt{rt╇や aや
sírköveketやkihajított{kや╊を╆203 

B{rmennyireやisやsz{mít{sbaやvehetőやazonbanやaやdamnatio memoriae gondolatköreや
is egyesや alakosや {br{zol{stや hordozó╇や középkoriや síremlékekや törökökや {ltalや történtや
elpusztít{s{val╇や újrahasznosít{s{valや kapcsolatban╇や aや kor{bbiや sírlapokや törökや koriや
felhaszn{l{s{rólや valóや ismereteinkや többségeや aや legtiszt{bbや funkcionalizmusrólや
tanúskodikや》ugyanúgyやegyébként╇やahogyやaやrómaiやromokやisやkőb{nyakéntやszolg{ltak╇や
ígyや GorsiumのT{cや maradv{nyaiや aや székesfehérv{riや kir{lyiや bazilikaや ｱｱ╆や sz{zadiや
építkezéseihezや 〉553╆や kép《や ésや kir{lyiや temetkezéséhezや 〉538-552╆や kép), SopianeのPécsや
kőfaragv{nyaiやpéld{ulやaやpécsiや székesegyh{zやｱｲｰｰやkör(lや faragottやnyugatiやkapuj{hozや
(554-555╆や kép),204 vagyやaやd{ciaiやSarmizegetusaや telep(léseやaやközelbenやegyやévezreddelや
későbbや felép(ltや Demsusや 〉Den<us╇や Rom{nia《や templom{hoz『╆や Aや domonkosokや budaiや
kolostortemplom{nakや szentélyébenや ｱｹｰｲ-benや felt{rt╇や szinteや kiz{rólagや sírkövekや ésや

                                                           
199 DERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｱｰｲ╇やｱｲｲ╆╉やｹｰ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 29-ｳｰ╆╉やｵ╆やkép 
200 VARJU 1930. 379.; DERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｱｰｶ╆; 53╆やkép╉ MENTÉNYIやｲｰｰｷ╆やｹ╆╉やｱｰ╆やkép╉やBUBRY[Kや

2007. 18-ｲｰ╆╉やT2THやｲｰｰｷc╆やｱｱｶ╆╉や 
201 [D[Mや ｱｹｱｲ╆や II╆や ｳｲｰ╆╉や T2THや ｱｹｶｴ╆や ｱｷｱ╇や ｱｷｳ╆╉や NAGYB[KAYや 1977. 233-ｲｴｲ╆╉や NAGYB[KAYや

1978. 113-132.; 1-ｳ╇やｱｱ╆や{bra╉やKOPP[NYやｱｹｸｴ╆やｱｹｸ-200, 216, 229. (50. jegyzet); 9.a-b╆やkép 
202 Egykorや MNM╇や Törzsanyagや ｱｵｴｹ╇や jelenlegや aや MOL-ban╉や közli╈や ERDÉLYIや ｱｹｱｳ╆や ｱｷｳ-174.; 

NAGYB[KAYやｱｹｷｹ╆やｱｱｸ╆╉やｹ-ｱｰ╆や{bra 
203 TARDY 1982. 42. 
204 T2THや1994d. 
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sírlaptöredékekや alkotta╇や törökや koriや padlóや (556-557╆や kép) ugyanúgyや aや faragv{nyokや
lényegébenや azや eredetiや elhelyezésnekや megfelelőや m{sodlagosや haszn{lat{tや mutatja╇205 

mintやJakabやkir{lyiやadmir{lisnak╇やMateusやdeやCezamisやdeやIadraやfi{nakやaやV{rhegyやalattiや
Víziv{rosbanやép(ltやf(rdőや〉aやmaiやKir{ly-f(rdő《やpadozat{baやbeépített╇やaやkupolacsarnokや
r{falazottや f(lkéjénekや körvonalaiや menténや ╅gazdas{gosanをや sim{raや lefaragott╇や ｱｵ╆や
sz{zadやelejiやsírlapja206 (ｱｱｸ╆やkép). 1573-banやGerlachやIstv{n╇やDavidやUngnadnak╇やaやtörökや
udvarbaや k(ldöttや németや követnekや azや udvariや papjaや aや pestiや díszesや törökや f(rdőや vörösや
m{rv{ny{valや kapcsolatbanや megjegyezte╇や hogyや aや törökökや aや f(rdőikbenや aや vörösや
m{rv{nyや t{bl{katや aや templomokや sírköveibőlや készítették╇や aや rajtukや lévőや alakokや ésや
feliratokや levésésével╉や azや ｱｶｰｵ-ben Pest-Bud{nや megfordulóや Bocatiusや J{nosや kassaiや
polg{rmesterや leír{saや szerintや pedigや aや temetőkbőlや elhurcoltや m{rv{nyや emlékeketや azや
utc{kやszögleteinや(lőhelyekkéntやvagyや{rupadokkéntやhaszn{lt{kやfel╆207 Az esztergomi 

Víziv{rosやészakiやl{b{n{lや{lló╇やaやｱｷ╆やsz{zadやelsőやévtizedeibenやaやtörökökや{ltalやdzs{miv{や
{tépített╇や középkoriや eredetűや Verprech-toronyや pincéjében╇や aや dzs{miや időszak{banや
{tj{ró-csarnokkéntやfunkcion{lóやalsóやszintやj{rófel(leténekやburkolat{banやm{sodlagosan 

felhaszn{lvaやker(ltやelőやegyやrenesz{nszやsírkőやtöredéke╆208 Csan{diやPéterやkanonoknakや
〉くｱｴｸｰ《や aやmindenやbizonnyalや aや SzentやAdalbert-székesegh{zbólや sz{rmazóや sírkövétや azや
ｱｵｶｳや kör(lや emelt╇や esztergomiや Rusztemや pasaや f(rdőjébenや azや udvariや j{rószintや
m{rv{nylapjaiやközé építettékやbeやm{sodlagosan╆209 Aやközelbenやker(ltや előやTemesv{riや
Miklósや szentistv{niやprépostnakや 〉くｱｴｵｷ《やaや felirataやalapj{nやbizonyosanやaやSzentや Istv{nや
protom{rtírや templombólや elhurcoltや sírkövébőlや isや egyや darab╆210 Tal{nや aや moh{csiや
csat{banや elesettや Tomoriや P{lや érsekや 〉くｱｵｲｶ《や sírkövévelや azonosíthatóや egyや aや röviddelや
HenszlmannやImreや{ltalやaやb{csiや〉Bač╇やSzerbia《やv{rbanやfolytatottや{sat{sokやmegkezdéseや
előttやaやv{rやközelébenやfolyóやMosztonga-patakやpartj{n╇やegyやtörökやf(rdőhözやvezetőやkisや
csatornaや fedkövekéntや előker(ltや sírkőtöredék╆211 Azや esztergomiや Bakócz-k{poln{banや
1577-benやSalamonやSchweigerやkétやfőpapiやsírkövetやl{tott╇やlefaragottやfelirattal╈や╅》╊『やichや
zweenやGrabsteinやgesehen╇やaberやdieやSchriftやwarやallerやzuschlagenを╆212 

Aや törökやkoriや építésiや anyaggyűjtésやmozgatórugóitや ésや aや faragv{nyokや t{vols{giや
sz{llít{s{tや k(lönlegesや részletességgelや｠ ésやAls{niや J{nosや ésや feleségeや aや leír{sや alapj{nや
Magyarorsz{gonやnemやmindennapinakやtűnőやsíremlékévelやegy(ttや｠ mutattaやbeやaやm{rや
említettやHansやDernschwamやútinaplój{ban╆ Aやszerbiaiや╅Jagod{ban213 a mecset mellett, 

amelyet mostやDervisやbég╇やaやpécsiやelölj{róやazやördögやnevébenやsや lelkénekや(dvösségéreや

                                                           
205 SZENDREI 1902; FORSTER 1905a. 
206 GER8やｱｹｶｳ╆やｱｴｱ╆ 
207 R2MERやｱｸｷｳ╆やｸｷ╆ 
208 HORV[THやｲｰｰｱ╆やｱｴｵ╆ 
209 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 104-ｱｰｵ╇やｱｰｷ╆や〉ｱｰｴ╆やjegyzet《╇やｱｱｵ╆や〉ｱｷ╆やkép《╇やｱｲｳ╆ 
210 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 93, 95. (68, 69. jegyzet), 123, 124. (1. jegyzet) 
211 Budapest, MNG; HENSZLMANN 1873. 175-ｱｷｶ╆╉やｶｹ╆やkép╉やT5R5K｠OSGY[NYIやｱｹｸｱ╆やｱｱｱ╆や〉ｱｲ╆や

sz╆《╉やｲｳ╆やkép 
212 SCHWEIGERやｱｶｶｵ╆やｱｴ╆や〉idézi╈やBALOGHやｱｹｵｵ╆やｹｰ╆╉やBALOGHやｱｹｵｶb╆やｱｷｵ╆《 
213 Minden bizonnyal a kelet-szerbiaiやMoravaやfolyóやvölgyében╇やaやKonstantin{polybaやvezetőやúton 

fekvőやJagodina╆ 
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emeltetや régiや leromboltや templomokbólや ésや ép(letekből╇や nagyや vörösや m{rv{nykövetや
tal{ltunk╇やmelyやkétや felnőttやemberや｠ férjやésや feleségや｠ faragottやképm{s{tや{br{zolja╆やAや
jobboldaltや l{thatóや férfiや rövid╇や r{ncos╇や dolm{nyszerű╇や zsupic{hozや hasonlóや kaputotや
visel╇やbalj{banやszúrófegyver╇やaminőtやaやmagyarokやmégやazやénやidőmben╇やUl{szlóやkir{lyや
uralkod{saや alattや viseltek╉や fejénやmagasや cobolyprémesや föveg╇や aminőtや aやmagyarや urakや
Ul{szlóやidejénやhordtak╆やCímerpajzs{nやemberkézやl{tható╇やmelyやaやpajzsやalsóやmezejébenや
h{romやvir{gotやtart╉やaやfelsőやrészbenやkétやosztottやmező╉やaやsisakonやkorona╇やaやkoron{nやkétや
sz{rny╇や mindegyikや sz{rnyonや ismétや korona╇や éspedigや h{rom╉や aや l{bn{lや kutya╆や Azや
asszonyや tiszteletetや parancsolóや hosszúや ruh{zatban╉や címerébenや aや pajzsonや egyや kettősや
kereszt╆やAnnyiやidőnkやnemやvolt╇やhogyやlejegyezhett(kやvolnaやaやszöveget╇やcsup{nやannyit╇や
hogy Magnificus Dominus Joannes de Alschan et Vxoris nomen Clara. Anno 1430. 

M{shonnanや hozhatt{kや ide╇や mégpedigや onnan╇や aholや azや említettや Dervisや bégや
megpillanthatta╉や őや Pécsや elölj{rója╇や ésや nemや sajn{lや lopni-rabolni, csak hogy neve 

maradandóv{やv{ljék╆を214 

Aや középkoriや magyarorsz{giや síremlékekや nagymérvűや pusztul{s{valや azonbanや
egy{ltal{nや nemや lehetや kiz{rólagや aや törököket╇や valamintや azや eszmeiや tudatoss{got 
feltételezőやdamnatio memoriae-tや╅felelősséやtenniを╆やAやK{rp{t-medenceやkorai╇やrom{nやkoriや
sírköveinekや nemや kisや h{nyad{tや mégや aや középkorや folyam{nや építettékや beや azや idővelや
kibővítettや vagyやújj{épített╇や ╅moderniz{ltをや templomokや alapoz{s{baや vagyや falazat{ba╆や
Legismertebbや példaや erreや Kassaや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《╇や aholや aや Szentや Erzsébet-
pléb{niatemplomやｱｹ╆やsz{zadやvégiやhelyre{llít{saやsor{nやaやpillérekやalapoz{s{banやtal{lt{kや
megやazやújやép(letやemeléseやsor{nやlebontottやrégebbi╇やkisebbやtemplomやsírjaitやegykorやfedőや
sírköveket╈やazやépítkezésやidejénやmégやigencsakやújnakやsz{mító╇やazやｱｳｷｰ-esやévekbőlやvalóや
lapokや isやakadtakやközött(k (2-ｱｳ╆やkép).215 A Balaton-felvidékiやPaloznakやｱｳ╆やsz{zadbólや
sz{rmazóやrómaiやkatolikusやtemplomaやsarokarmíroz{s{banやtal{lhatóやh{romやnagyobb╇や
részbenや kereszttelや isや jelöltや kőlapja╇や tov{bb{や egyや negyedikや darabや aや körítőfalban╇ 
eredetilegや aや temetőや sírjainakや fedlapjai lehettek (558-559╆や kép).216 Aやhidegségiや rom{nや
koriやkörtemplomやnyugatiやfal{nakやkiugróやl{bazat{ban╇やazやegykoriやbej{ratやdéliやfelén╇やaや
voltや k(szöbszintや alattや befalazvaや haszn{lt{kや felや m{sodlagosanや aや temetőや egyikや kisや
kereszttelや jelöltや sírkövétや 〉560-562╆や kép).217 Az 1529-benや Bécsigや jutóや törökや jelentetteや
fenyegetésや hat{s{raや Pozsonybanや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《や többや templomot╇や illetveや
k{poln{tや lebontottakや aや v{rosfalakonや kív(l╇や hogyや anyagukatや aや falakや ésや tornyokや
erődítéséreや haszn{lj{k╉や ígyや építettékや beや aや maや isや {llóや Szentや Mih{ly-torony 

sarokarmíroz{s{ba╇やazやｱｵｲｹやésやｱｵｳｴやközöttiやtoronymagasít{sやsor{n╇やWolfgangやForsterや
〉くｱｴｸｷ《や pozsonyiや polg{rや alighanemや aや legközelebbや esőや Szentや Mih{ly-templomból 

sz{rmazóやsírkövénekやtöredékét (83╆やkép).218 

                                                           
214 DERNSCHWAMやｱｹｸｴ╆やｴｸｲ╆╉やazやadatraやBodóやBal{zsやhívtaやfelやaやfigyelmemet╆ 
215 RÉCSEYやｱｸｹｶ╉やWICKやｱｹｳｳ╆ 
216 VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｱｷ╇やｱｵｸ╆や〉ｷ╆やjegyzet《╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆╉やｲのl-m╆やkép 
217 BODORやｱｹｷｴ╆やｲｶｸ╉やｳ╇やｵのｲ╆やkép╉やBODORやｱｹｷｷ╆やｲｳｶ╉やｲｹｹ╇やｳｰｲ╆やkép╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆╉やｲのj╆や

kép 
218 KEMÉNYやｱｹｲｶ╆や ｷ╆╉や ŠEVČÍKOV[｠OBUCHOV[やｱｹｸｴ╆や ｱｲ╇や ｲｴ-ｲｵ╆や 〉ｳｷ╆や jegyzet《╉やHOLČÍKやｱｹｸｶ╆や

62.; MAJOROSSY 2006. 84. (88. jegyzet), 104. (168. jegyzet) 
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Aや reform{cióや semや becs(lteや sokraや aや kor{bbiや időszakや síremlékeit╆や B{rtf{nや
〉Bardejov╇や Szlov{kia《や péld{ulや aや Szentや Egyed-templomや ésや aや v{rosや jelentőségéhezや
mértenや igencsakや szegényesnekや mondhatóや azや egyetlenや ismert╇や keresztes darab, 

amelyetや m{sodlagosや helyzetben╇や megcsonkítva╇や lépcsőfoknakや felhaszn{lvaや írtや ésや
rajzolt le Myskovszky Viktor.219 Aや hi{nyや magyar{zat{ulや szolg{lhat╇や hogyや Ipolyiや
Arnoldや egyや megjegyzéseや szerintや aや protest{nsや lelkészekや aや kor{bbiや sírlapokatや lefeléや
fordítvaや aや templomや kövezeténekや javít{s{raや haszn{lt{k╆220 Aや kolozsv{riや 〉Cluj╇や
Rom{nia《やFarkasやutcaiや reform{tusや templomやｱｹｱｰやésやｱｹｱｳやközöttや folyó╇やLuxやK{lm{nや
vezetteやrestaur{l{saやsor{nやaやhajóやpadlój{bólやésやaや templomやelőcsarnok{bólやbontottakや
kiや tízや 〉m{sや adatや szerintや tizenegy《や sírkövetや ésや síremléktöredéket╆221 Perényiや Ferencや
〉くｱｶｵｱ《やésや felsége╇やhadadiやWesselényiや Ilonaやsírlapj{tやaやszakolcaiや 〉Skalica╇やSzlov{kia《や
egykoriや ferencesやtemplomやújabbやpadlójaやalattや t{rt{kやfel╇やm{sikやoldal{nやazonbanやegyや
ｱｶ╆やsz{zadやelejiやsírfeliratやés csal{djegyesやcímerや(ｴｰｸ╆やkép) ker(ltやelő╆222 Szakolca arra is 

példa╇や hogyや csatornafedlapkéntや isや hasznosnakや bizonyulhattakや aや megcsonkított╇や
peremmelやell{tottやsírlapok╇やígyやegyやｱｵｳｵ-benやelhunytやismeretlenやsírköve (ｱｰｵ╆やkép).223 

Hasonlóやcélbólやfeldaraboltやésや{tfaragott╇やkeresztetや{br{zolóやsírkőやSzékesfehérv{ronやisや
előker(ltやazやutóbbiやidőbenや〉563-565╆やkép).224 A miserere ╊やfeliratrészletやolvashatóやegyや
aや budaiや domonkosや kolostorや körzetébenや tal{lt╇や m{sodlagosanや ugyancsak 

csatornafedlapnakや{tfaragottやsírkövön (566╆やkép).225 

Mindや aや törökökや aや ｱｶ｠ｱｷ╆や sz{zadや folyam{n╇や mindや pedigや aや magyarorsz{giや
katonas{g╇やaやv{rosok╇やaやtemplomokatやkörítőfalakkalやerősítőやlakoss{gやfelhaszn{lhattaや
aや sírköveketや erődítményekや falazat{ban╆や Stiboriciや 〉I╆《や Stiborや 〉くｱｴｱｴ《や székesfehérv{riや
tumbafedlapj{nakや töredékei226 (279-ｲｸｰ╆や kép) a feltehetőenやKatalinやhercegnőや 〉くｱｳｷｸ《や
szarkof{gj{nakやoldallaptöredékével227 (527-ｵｲｸ╆やkép《やegy(ttやaやｱｸ╆やsz{zadやvégénやmégやaや
v{rosfalbanやvoltやbefalazvaやl{thatóや〉ｲｸｱ╆やkép). Asszonyfalvaや〉AxenteやSever╇やRom{nia《や
erődtemplom{nakやfalazat{banやl{thatóやegyやkor{bbi╇やegykorやmezőjébenやl{bazatonや{lló╇や
domborművűやkeresztetや{br{zolóやsírlapnakやaやtöredékeや〉ｵｶｷ╆やkép).228 

Radonayや M{ty{s╇や Pécsnekや aや v{rosや töröktőlや valóや visszafoglal{s{tや követőenや
kinevezettや p(spökeや aや bécsiや udvarhozや írottや beadv{ny{banや panaszoltaや elや aや Gabrielや
Vecchiや t{bornok╇や pécsiや v{rosparancsnokや {ltalや aや székesegyh{zbanや okozottや k{rokat╈や
                                                           
219 MYSKOVSZKY 1879. 111-ｱｱｲ╆╉やVIのｱｸ╆やt{bla 
220 IPOLYI 1878a. 54. (1. jegyzet); IPOLYI 1878b. 64. (1. jegyzet) 
221 S[NDORやｱｹｱｳ╆ 
222 DRAHOŠOV[｠HLAVATÝ｠MINĎ[Šやｱｹｹｳ╆やｲｷ╇やｲｸ╆╉やMINĎ[Šやｱｹｹｴ╆やｱｶ-ｱｷ╆╉やMINĎ[Šやｱｹｹｷ╆やｹｴ-

ｹｶ╇やｹｹ╆╉やｲ╆やkép╉やGotika 2003. 668-ｶｶｹ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｱｳ╆やkat╆やsz╆╇やV╆やLUXOV[《 
223 AやMNMやgyűjteményében╈やLAHU 1. 1988. 155.; Lapidarium 1998╆やｱｱ╆╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｵ╆╉やAbb╆や

13 
224 IsmeretérétやBiczóやPirosk{nakやtartozomやköszönettel╆ 
225 HORV[THやｱｹｳｵ╆やｲｸ╇や ｳｶ-ｳｷ╆╉やXVIII╆や t{bla╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆や ｴｶｳ-ｴｶｴ╇や ｴｶｶ╇や ｴｷｳ╆や 〉ｲ╆や ésやｳｳ╆や sz╆《╉や

L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｴｵｹ╆╉やII╆やｶｲｶ╆やkép 
226 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 41-42.; 7. kép╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｴ╆やkép 
227 DERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｱｲｵ╆や〉ｱｰｰ╆やsz╆《╉やｳｱ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｷ╇やｱｹｲ╇やｲｰｲ-ｲｰｳ╆や〉ｱｰｹ╆やkat╆やsz╆《╉やL8VEIや

ｱｹｹｴd╆やｲｷｶ╆や〉b╆やtöredék《 
228 Aやfaragv{nyraやAdrianやAndreiやRusuやhívtaやfelやaやfigyelmemet╆ 
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╅╊やkifejezniやnemやtudjuk╇やhogyanや[╊] {sattaやfelやaやm{rv{nypadimentumúやésやkövekkelや
ékesítettや síremlékeket╇や hogyanや nyittattaや fel╇や sや aや p(spököknekや nagyや gonddalや emeltや
monumentumait nem borzadott meggyal{zni╆を229 

A barokk építkezésekや sor{nや isや mindenや ╅lelkiismeret-furdal{sをや nélk(lや
haszn{lt{kや felや aや középkoriや sírköveketや építőanyagként╆や Aや pannonhalmiや bencésや
ap{ts{giや templombanや ezや saj{tosや módonや éppenや aや középkoriや form{katや felújító╇や
k(lönlegesや barokkや archaiz{l{sや (568-569╆や kép) kereteiや közöttや zajlott╈や aや vörösや
m{rv{nynakや azや ép(letや ｱｲｲｰ-asや évekreや jellemzőや díszítésébenや betöltött╇や fontosや
szerepéreやvisszautalóや építőや tevékenységや｠ aやgerecseiやb{ny{kやműködésénekやhíj{nや｠ 

legkönnyebbenや aや helyszínenや tal{lható╇や kor{bbiや faragv{nyokや újrahasznosít{s{valや
juthatottや nyersanyaghoz╆や Ígyや Dobóiや Miklósや ap{tや 〉くｱｴｳｸのｳｹ《や sírköveや (ｴｲｳ╆や kép), 

megtal{l{s{igや aや templomや szentélyében╇や azや északiや diadalív-l{bazatや előttiや pódiumotや
alkotta╇や középkoriや faragottや fel(letévelや lefeléや fordítva╆や M{sodlagosや felhaszn{l{s{raや
minden bizonnyal a templom 1699｠ｱｷｰｰ╆や éviや helyre{llít{sakorや ker(ltや sor╆230 Tolnai 

M{téやfőap{totや〉くｱｵｳｵ《やazやap{ts{giやtemplomやSzentやBenedek-k{poln{j{banやtemettékやelや
figur{lisや m{rv{nysíremlékや al{╆や Aや maや ismert╇や aや Tolnai-sírkőや töredékekéntや
meghat{rozhatóやdarabや(570. kép) azzalやaやfaragv{nnyalやegyezhet╇やamelyetやazやｱｶｹｹ-ben 

kész(lt╇や vörösや m{rv{nybólや kiképzettや altemplomiや lej{rókや egyikénekや lépcsőzetébőlや
emeltや kiや StornoやFerencやaや templomやｱｸｶｸや ésや ｱｸｷｵやközöttや {ltalaやvezetettやhelyre{llít{saや
sor{n╆231 

Szegediや Luk{csや z{gr{biや p(spökや 〉くｱｵｱｰ《や p(spökや alighanemや Iohannesや
Fiorentinusや készíttetteや síremlékét232 (66-ｶｸ╆や kép) 1703-ban╇や amikorや aや székesegyh{zや
szentélyébenや újや m{rv{nypadlótや készítettek╇や felszedték╇や darabokraや törtékや ésや
alapoz{shozや haszn{lt{kや fel233. Aや v{ciや ferencesekや templom{nakや ésや kolostor{nakや
1721｠ｱｷｶｶや közöttや folyóや építkezéseiや sor{n╇や ｱｷｳｸ-ban╇や aや kolostorや keletiや sz{rny{nakや
alapjaiやki{s{sakor╇やB{thoriやMiklósやv{ciやp(spökや〉くｱｵｰｶ《やkétやcímeresやkőlapj{valやegy(ttや
bukkantakや aや főpapや vörösや m{rv{nyや sírkövéreや is╉や felirat{tや lejegyezték╇や aや faragv{nyや
megőrzésétや azonbanや aや szerzetesekや nemや tartott{kや fontosnak╇や belőleや faragt{kや kiや aや
kolostorやlavabój{tや〉571╆やkép).234 Aやközépkoriやkeszthelyiやferencesやtemplom╇やaやjelenlegiや

                                                           
229 BOROS 1985. 12-13. 
230 L{szlóやCsabaやlelete╉やL8VEI 1996a. 310, 314-ｳｱｵ╆や〉II╆ｲｷ╆やkat╆やsz╆《╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｲ╇やｳｴ╇やｵｲ-53. 

〉ｱｶ╆やsz╆《╉やｱｸのｱ╇やｳｷのｲ╆やkép 
231 MIK2やｱｹｸｶ╆やｱｰｰ╆╉やｶｷ╆やkép╉やMons Sacer ｱｹｹｶ╆やII╆やｲｴｸ╆や〉IX╆ｵｸ╆a╆やkat╆やsz╆╇やL[SZL2やCs╆《 
232 LEVAKOVICHやｸr╉やKOVAČEVIĆやｸｷv╉やKUKULJEVIĆやｱｸｵｶ╆やｲｳ╆╉やKUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆や327. (1129. 

sz╆《╉やTKALČIĆやIII╆やｱｸｹｶ╆やｲｶｱ╆や 〉ｲ╆やsz╆《╉やBRUNŠMIDやｱｹｱｲ╆やｵｵ-ｵｷ╆や 〉ｸｹｴ╆やsz╆《╉や IVANČAN｠SZABO 

1929. 106.; KARAMAN 1950. 168.; BALOGH 1955. 55. (153. jegyzet); PRIJATELJ 1955｠56. 314-

ｳｱｶ╆╈やképekやaやｳｱｱ╇やｳｱｳ╇やｳｱｵ╇やｳｱｹ╆やoldalon╉やPRIJATELJやｱｹｵｷ╆やｳｴ╆╉やｶｴ-6ｵ╆やkép╉やVALENTIČやｱｹｶｹ╆やｳｱ-

ｳｶ╆や〉ｱｵ╆やsz╆《╉やBALOGHやｱｹｷｴa╆やｴｲ╆╉やｱｴ╆やkép╉やHORVATやｱｹｷｵ╆やｴｱ╇やｴｴ-ｴｵ╆╉やｲｵ╆やkép╉やRiznica 1983. 82. 

〉ｲｸｵ╆やkat╆やsz╆《╉やképやaやｷｲ╆やoldalon╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｱｰｰ-ｱｰｱ╇やｱｰｲ╇やｱｰｶ╆や〉ｴｳ╆やjegyzet《╉やMIK2やｱｹｹｵc╆やｵｷ╇や
ｳｱｹ╆╉やｴｷ╆やkép╉やMIK2やｱｹｹｸ╆やｲｱｴ╆╉やVALENTIČ｠PRISTER 2002. 26-27. (19. kat. sz.); PELC 2006. 67-

71.; 1-ｳ╆やkép╉やPELCやｲｰｰｷ╆やｳｱｵ╇やｳｱｷ╆  
233 KOVAČEVIĆやｸｷvや 
234 PRAY 1776. 349.; WAGNER 1776. 75-76.; TRAGOR 1912. 78.; TRAGOR 1930. 24-25.; 

RITO2KNÉやｲｰｰｷ╆やｱｵｷ-171. 
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pléb{niatemplomやszentélyénekやhelyre{llít{saやkapcs{nやvégzettや{sat{sやsor{n╇やaやbarokkや
koriやfőolt{rやalapoz{s{ban╇やm{sodlagosやbeépítésbenやker(ltやelőやegyやkeresztetや{br{zolóや
sírkő╆235 

1760-banや aや ╅Nyékiや Pusztaや Templomnakや leront{sakorや azや fundamentumや kiや
{s{s{banやEgyやk(やkoporsotやTal{ltak╇やmellyreやisやezenやInscriptioやkiやvoltやragva╈やHicやjacetや
Sepultus Terrestis Dominus PaulusやDombaiやdeやHidvégやadやEnyingやetやMezőkomaromや
inや Cottu╆や Toln╆や azonや Hidvégや nevűや helységbenや Egyや kapolnaや épittetett╇や annakや
Sanctuariumjanakや alや fal{banや azonや öszveや Töretettや k(や koporsóや béや rakatott╆や Totkesziや
Plebanosnakや filialisa╇や Maricsや P{lや Tisztartoや akkoribanや Töretteや öszveや a‒ koporsót╇や
LabodiやMih{lやegyh{zやbir{jaやésやm{sokやisやsokanやhitekelやmegやbizonyity{kや》╊『やAoやｱｷｸｲや
Fr{terやCapistranusやl{ttaやésやpapkesziやMesterやVidraやIstv{nを╆236 ╅ｱｷｶｰやeszt╆-benやegyやm{rや
tsakやnemやazやutolsóやpusztul{sraやjutottやrégiやTemplomやomladékosやkript{j{banやtal{ltatottや
egyやkő koporsó╇やmellynekやt{bl{j{ra╇やa‒mintやaztやazやír{s-tudóやöregekやbizonyitj{k╇やezenや
rendekやvoltakやv{gva╈やDombaiやP{lやtesteやvagyonやitt╇やkiやazonやtartom{nynak╇やmellyetやa‒ 
BalatonbólやkifolyóやSió╇やésやKaposやvizeiやfolynakやkör(lやvoltやörökösやUra╆やAやkoporsónakや
megtal{l{saやut{nやaztやaやkőやt{bl{valやegyetembenやHertzegやBatty{ninakやTiszttartójaやnemや
tudomやmitsodaやbalgatagやelsőやitéletbőlやöszve-törette╆を237 

Nyilv{nvaló╇や hogyや azや ilyeténやmódonや többnyireやm{sodj{raや beépítettや sírkövekや
ésやtöredékekやismételtやelőker(léseやnagymértékbenやmúlikやaやvéletlenen╇やésやaやmaやismertや
leletanyagn{lや ak{rや nagys{grendilegや isや sz{mosabbや emléketや rejthetnekや aや későや
középkoriや templomokや alap- ésや felmenőや falai╇や valamintや burkolataiや főlegや aや törökökや
{ltalや nemやhódoltatottや ter(leteken╇や valamintや aや budai╇や székesfehérv{ri╇や soproni╇や pécsiや
lakóh{zakやfalmagjai╇やaやtörök- ésやújkoriやv{rosfalakやmaradv{nyai╇やtov{bb{やaやbarokkやkorや
középkoriや ép(letekや helyénや vagyや közelébenや emeltや székesegyh{zai╇や
pléb{niatemplomai╇やkolostoraiやvagyやak{rやközép(letei╆ 

A Demsus (Densus, Rom{nia《や ortodoxや templom{nakや bej{rataや fölött╇や
szemöldökkőkéntや m{sodlagosanや befalazvaや szolg{lóや sírkőや felsőや harmad{banや
domborművű╇やkörbeやírtやkeresztやtal{lható╇やamelynekやsz{raitやkésőbbやlefaragt{k╇やcsup{nや
aやsz{rakやtal{lkoz{s{n{lやhagyvaやmegやegyやkörlemeztや〉572-573╆やkép); 1767-benやaやkőやmégや
aや templombanや volt╇や épや kereszttel238. Aや szakmaiや közhelyekや terjedéséreや ésや aや
forr{skritikaやｲｰ╆やsz{zadiやeseményekreやvalóやalkalmaz{s{nakやsz(kségességéreやazonbanや
igenやjóやpéldaやaやlefarag{sやhelybéliやinterpret{ciója╈やAdrianやAndreiやRusuやszívesやközlése 

szerintやúgyや tartj{k╇やhogyやaやkeresztsz{rakatやaやｲ╆やvil{gh{borútやkövetően╇やaや szocialistaや
rendszerや idején╇や ideológiaiや okokbólや faragt{kや le╇や ugyanakkorや Gereczeや Péterや

                                                           
235 V{ndorやL{szlóやleleteやｱｹｸｰ｠1981-ben; a darabraやMezeyやAliceやhívtaやfelやaやfigyelmemet╉やaやsírkövetや

vég(lやaやkivitelezésiやmunk{kやsor{nやnemやemeltékやki╆ 
236 MOLやMagyarやKamaraやArchivuma╇やActaやdiversarumやfamiliarumやｶ╆s╆やｱｲ╆やtéka╇やDombayやcsal{d╆や

Fasc.C. no.31 ｠ Kopp{nyやTiborやszívesやközlése 
237 MOLDOV[NYIやJ╆╇やTolna V{rmegyénekやGeographiai╇やStatisztikaiやésやTopographiaiやesmertetése╆や

TGy 1824. X. 67-68. 
238 VARGA｠L8VEIや ｱｹｹｰ｠92. 158 (8. jegyzet); LUPESCU 1996. 180-182.; 1-ｳ╆や kép╈や hivatkozikや

HOHENHAUSENや művéreや 〉Dieや Alterth(merや Daciensや inや Siebenb(rgen╆や Wienや ｱｷｷｵ╆や ｸｵ╆《╇や
amelynekやmetszeteやmégやaやtemplomban╇やépや{llapotbanやmutatjaやaやsírkövet╆ 
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hagyaték{bólや sz{rmazó╇や ｱｹｰｰや kör(lや kész(ltや fényképや isや maiや helyén╇や m{rや lefaragottや
{br{zol{ssalやmutatjaやaやkőlapot╆239 

Valószínűlegや ugyancsakや semmilyen aや művelや szembeniや ideológiaiや
meggondol{sや nemや {lltや aや Forg{chや Gergelyや sz{m{raや ｱｵｱｵ-benや készíttetett╇や Johannesや
Fiorentinusや szignój{valや jelzett╇や aや felsőelef{ntiや 〉Hornéや Lefantovce╇や Szlov{kia《や p{losや
kolostorból aや ｱｹ╆や sz{zadや végénや aや Somogyや megyeiや Nagygombaや kastélyparkj{baや
{thelyezettや sírlapや 〉453-457╆や kép) elpusztít{saや mögött╇や csup{nや aや szocialistaや rendszerや
kiép(léseや időszak{banや való ╅praktikusをや újrafelhaszn{l{s{ra╇や majdや értelmetlenや
széttöréséreやker(ltやsor╆やｱｹｴｹ｠19ｵｰやt{j{nやaやparkbanやemlékműszerűenや{llóやaやkőlapやfelsőや
részénやaやcímertやlefaragt{k╇やmajdやannakやhelyéreやazやújやorsz{gcímertやfestették╇やｱｹｵｱ-ben 

pedig aや t{bl{t kidöntéseや sor{n annakや alsó╇や feliratosや részeや összetörtや｠ a darabokat 

útalapvaや építettékや beや ｠╇や aや felsőや részt pedig egyben megtartva egyや újや ép(letや
feltöltésébenやhaszn{lt{kやfel.240 

Aや fentebbや v{zoltや középkori╇や törökや kori╇や barokkや fejleményekや egy(ttesenや
vezettekやoda╇やhogyやazやeredetiやhelyzetben╇やaやsírgödörやfölöttやin situ megőrződött╇やilletveや
felt{r{sokや sor{nや ígyや előker(ltや középkoriや sírlapokや sz{maや aや K{rp{t-medencébenや
meglehetősenやcsekély╆241 

 

 

3.4. Azやalapítókやemlékezete 
 

Aや hahótiや rómaiや katolikusや templomや hajójaや részbenや aや Hahót-Buz{dや nemzetségや
középkoriやbencésやmonostor{nakやegykoriやtemplomaやalapfalairaやép(lt╆ V{ndorやL{szlóや
aやmonostorやrégészetiやkutat{saやsor{nや╅fedezteやfelをやbenneやaやművészettörténetやsz{m{raや
aztや aや barokkや stukkókerettelや kör(lvéveや befalazott╇や közelや életnagys{gú╇や {llóや figur{tや
{br{zoló╇や megform{l{saや alapj{nや aや ｱｳ╆や sz{zadや közepeや t{j{raや dat{lhatóや
domborművet242 (574-577╆や kép)╇や amelyetや aや helybeliekや aや szentや életű╇や képzeletbeliや
HahótiやZsuzsannaや{br{zol{s{nakやtartottak╆やAzやalakやéletnagys{gúやvoltaやmegengediやaや
feltevést╇や hogyや valamiféleや síremlékkelや {llunkや szemben╇や ennekや azonbanや előfeltétele╇や
hogyや téglalapや alakúや legyenや aや kőlap╇や annakや méreteiや ésや széleiや azonbanや részletesや
vizsg{latokや híj{nや egyelőreや nemや ismertek╆や Aや figuraや jobbや kezébenや rong{ltanや
megmaradt templommodell l{tható╇や azや egyh{ziや intézményekや alapítóinakや gyakoriや
attribútuma╆や Amígや m{sや ir{nyúや adatや nemや mer(lや fel╇や joggalや feltételezhető╇や hogyや aや
faragv{nyや helyből╇や aや hahótiや monostorbólや sz{rmazik╇や ésや kegyeletiや okokból╇や
spoliumkéntやfalazt{kやbeやazやújやtemplomやfal{ba╇やméghozz{やközpontiやhelyre╇やa hajóbanや
azやészaki falmezőやközéptengelyébe╇やkvalit{sosやstukkókerettelやövezve╆やAzやintézményや

                                                           
239 K5HやFotót{r╇や ltsz╆や ｸｹｳ╆や poz╆╇や ｳｴｸｸ╆や neg╆や lemez╇や dup╆や neg╆や ｱｴｵｱｴｱ╈や BAK2や ｱｹｹｳ╆や ｱｱｱ╆や kat╆や sz╆╇や

képpel 
240 HORLER 1983. 
241 Részletesebben╇やpéld{kkalやegy(ttや ld╆やkésőbb╇や╅Aやholtakや jelenléteや｠ templomiやtemetkezésekやaや

középkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
242 Nagyや utaz{s 1994. 12-ｱｳ╆や 〉V[NDORやL╆《╉や V[NDORや ｱｹｹｶ╆や ｲｰｷ╆╉や ｷｸ╆や kép╉や L8VEIや ｲｰｰｱf╆や ｷｶ-77., 

képpel 
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alapít{siや kör(lményeiや bizonytalanok╇や aや somogyv{riや ap{ts{gや jóvalや későbbiや okleveleや
szerintやSzentやL{szlóやvoltやazやalapító╇やmígやaやHahót-Buz{dやnemzetségnekやegyやｱｴ╆やsz{zadや
elejénや {tírt╇や ｱｲｳｴ-reや dat{ltや oklevélbőlや ismertや hagyom{nyaや szerintや aや nemzetségtagや
Arnoldや isp{nや alapította╇や akitや ｱｲｳｴ-benや m{rや néhainakや mondtak╆や Valószínű╇や hogyや
Arnoldや aや kolostorや újraalapítójaや volt. Aや don{torや figuraや őtや {br{zolhatja╇や ésや V{ndorや
L{szlóや feltételezéseや szerint aや faragv{nytや tal{nや fia╇や az 1242-benや n{dorや II. Arnold 

készíttette╆や Nemや lehetや kiz{rniや azonbanや aztや sem╇や hogyや archaiz{ló stílusú╇や későbbや
kész(ltやemlékrőlやvanやszó╆やA faragv{nyやmindenképpenやritkaやmagyarorsz{giやpéld{jaやaや
kor{bbanや éltや alapítókや középkoriや 〉ésや barokk《や helyiや kultusz{tや Európa-szerteや jelző╇や
retrospektívやemlék{llít{soknak╇やaz intézményi-csal{di memorianak. 

A kezei vagy karjaiや közt templomot fogóや építtető╇や alapító╇や don{torや figur{jaや
évsz{zadokkalやkor{bbanやmegjelentやm{rやazやeurópaiやtemplomokban, mind nyugaton, 

mindや pedigや Biz{ncban╆や Aや dél-tiroli Mals Karoling-kori St. Benedikt-templom{nak 

keletiやolt{rfal{nやkardotやtartó vil{giやésやtemplommodelltやölelőやegyh{ziやalakotやfestettekや
meg.243 AやcampaniaiやSant‒AngeloやinやFormisやfőapszis{nakやfalképén a templomot 1072 

ut{nや helyre{llítóや ésや feldíszítőや Desideriusや Monteや Cassino-iや ap{tや emel egy 

templomép(letet╆244 Aや konstantin{polyiや Hagiaや Sophiaや előcsarnok{banや aや déliや kapu 

fölötti╇や ｱｰ╆や sz{zadや végiや timpanonmozaikonや I. Justinianusや cs{sz{rや aや templom╇やNagy 

Constantinus pedigや aや v{ros modelljétや aj{nljaや felや aや trónolóや Istenany{nak╆245 Az 

örményorsz{giやAhtamarban k(lsőや templomhomlokzatや kv{derfalazat{nや jelenikやmegや
915｠921-benやazやablakやkétやoldal{nやKrisztusやt{rsas{g{banや{lló╇やtemplommodelltやemelőや
főpap╆246 Magyarorsz{gon aやhahótin{lやlényegesenやkor{bbiやtemplom{br{zol{sやl{tható 

aや ｱｱ╆や sz{zadや végi╇や ｱｱｰｰや kör(li ún╆や aracsiや kő247 (968-970. kép《や felső 〉fejや felőli《 
oldalfel(letén╆や Aや faragv{nyや felsőや lapj{nや megjelenítettや figur{kや ｠ azや egyed(lや épenや
megmaradtや félalakや stól{tや viselőや egyh{ziや személyや ｠ koraiや don{tor-síremléknekや
mutatj{k╇や ebbeや aや templom{br{zol{s╇や haや nemや isや tartjaや modellkéntや valamelyikや
emberalak╇やéppúgyやilleszkedhet╇やmintやazやugyancsakやazやegyikやoldalfel(letenやfeltűnő╇や
felszersz{mozottや ló╆や 》Némiや óvatoss{graや inthetや azonbanや azや aや tény╇や hogyや mindや aや
templom-╇やmindや pedigや aや ló{br{zol{snakや stil{risan╇や kronológiailagや ésや földrajzilagや isや
közeliや p{rhuzam{tや jelentiや kétや bodrogmonostorszegiや töredék╇や amelyekや azonbanや
fejezetekやsark{hozやtartoztak╆248] 

Kezdetbenやteh{tやelsősorbanやegyh{ziakや｠ aやbiz{nciやcs{sz{rやisやnyugodtanやebbeやaや
körbeや sorolhatóや ｠ képm{sain{lや tűnikや felや azや {ltalukや létrehozottや újや intézményや
kicsinyítettや {br{zol{sa╆や Alighaや véletlen╇や hogyや aや típusや megjelentや aや szentekや
{br{zol{sain{lや is╇や elsősorbanや p(spökségekや alapító╇や szentkéntや tiszteltや főpapjainakや

                                                           
243 NOTHDURFTER 2002. 46-ｴｷ╆╇やképekやaやｴｲ╆やésやaやｴｸ-49. oldalon 
244 DEMUS 1970. 294.; fig. 2, pl. 18 
245 K[D[Rやｱｹｸｷ╆やｱｰｷ╆╉やｱｰｰ╆やkép 
246 TALBOTやRICEやｱｹｶｸ╆やｴｱｴ╆╉やｳｷｷ╆やkép 
247 GEREVICH 1938a. 107, 159, 160, 169-ｱｷｰ╆╉や CLXV╇やCLXVIのｲ╆や kép╉や CSEMEGIや ｱｹｵｸ╉ Árp{d-kori 

ｱｹｷｸ╆やｱｰｰ╆や〉ｲｵ╆やkat╆やsz╆╇やMAROSIやE╆《╉やｸ╆やkép╉やT2THやｲｰｰｰ╆ 
248 A bodrogmonostorszegi darabok a zombori (Sombor, Szerbia《やmúzeumbanやtal{lhatók╉やT2THや

2000. 437.; 16-ｲｰ╆やkép 
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körében╆や Ilyenや összef(ggésbenや jelenhetやmegやmégや Szentや Péterや kezébenや isや aや kulcsokや
mellettやaやnyilv{nやaやrómaiやSzentやPéter-templomraやutaló╇やtornyosやép(letやegyやaやn{z{retiや
Annunci{ció-templombólや sz{rmazó╇や ｱｲ╆や sz{zadiや szobronや 〉578╆や kép). A 

templommodelltや attribútumkéntや hordozóや szentや p(spökökや közöttや megtal{lhatóや
Severin249 〉くｳｹｷ《や ésや Kunibert250 〉くｶｶｳや kör(l《や kölniや p(spök╇や Willibrod251 uttrechti 

p(spökや 〉くｷｳｹ《╇や aや ╅frízekや apostolaを╇ Burkhardや w(rzburgiや p(spökや 〉くｷｵｴ《╇252 

Willehad253 brémaiやp(spökや 〉ｷｸｹ-benやazやelsőやdómやfelszentelője╇や aやv{rosやSzentやPéter-
székesegyh{z{valや szok{sや {br{zolni╉や Brémaや ｱｲｰｰや kör(lや készítettや pecsétjénや Nagyや
K{rollyalやegy(ttやtartjaやaやdómやmodelljét), Ludger254 (Liudger) m(nsteriやp(spökや〉くｸｰｹ╉や
azや {ltalaや alapított, temetkezésiや helyé(lや isや szolg{ló werdeni kolostorral vagy a 12. 

sz{zadbanやnekiやszenteltやm(nsteriやSt╆やLudger-templommal), II. Gebhard255 konstanzi 

p(spökや 〉くｹｹｵ《╇や azや osztr{kや vidékekenや k(lönösenや tiszteltや Wolfgang256 regensburgi 

p(spök. Szentや Sebaldnakや aや n(rnbergiや Sebalduskirchétや tartóや {br{zol{s{raや isや akadや
példa╆257 

Bernwardや hildesheimiや p(spökや 〉くｱｰｲｲ《や utódj{nak╇や aや n{laや mégisや ｶｳや évvelや
kor{bban╇や m{rや ｱｱｳｱ-benや szenttéや avatottや Godehardや p(spöknekや 〉くｱｰｳｸ《や aや későbbや
tiszteletéreやalapítottやhildesheimiやSanktやGodehard-templomやésやkolostorや lettや{ltal{nosや
attribútum{v{╆258 Ennekや modelljévelや jelenikや megや m{rや aや templomや északiや
kaputimpanonj{nakや aや ｱｳ╆や sz{zadや elejérőlや sz{rmazó╇や stukkóや technik{valや kész(ltや
domborművénや is Krisztusや egyikや oldal{n (579╆や kép).259 A hildesheimiや dómや
északnyugatiや kapuj{nakや oldal{nや elhelyezett╇や ｱｴ╆や sz{zadや végiや szobraや ugyancsak 

templommodellt emel (580╆やkép).260 

Aや szentkéntや egyébkéntや nemや tiszteltや egyh{ziakや köz(lや azや {ltalaや építtetettや
templomや ésや v{rosfalや képétや emeliや egy-egyや kezévelや Ysoや vonやWölpeや p(spökや 〉くｱｲｳｱ《や
vésettや vonalrajzúや alakjaや azや alsó-sz{szorsz{giや Verdenや St╆や Andreas-templom{banや
őrzöttや bronzや sírlapj{n (ｵｸｱ╆や kép).261 Aや mindeniや Szentや M{rton-templomban Eilbert 

p(spökやésやSigebertやpriorやｱｱｶｵやut{nやkész(lt╇やvésettやrajzú╇やközösやsírlapj{nakやfelsőやrészeや
maradtやcsakやmeg╇やaやkétやfőpapやmitr{tやviselőやfejévelやésやp{sztorbotjaikやkampóival╇やaやkétや
alakや közöttや stiliz{ltや ép(let{br{zol{ssal╉や aや feliratや alapítókkéntや jelenítiや meg az 

                                                           
249 PFLEIDERER 1898. 89. (403-asやhal{loz{siやévsz{mmal《╉やRÉAUやIIIのIII╆やｱｹｵｹ╆やｱｲｱｱ╆╉やIkonographie 8. 

1976. ｳｳｶ╆やhas{b 
250 PFLEIDERERやｱｸｹｸ╆やｸｹ╆╉やRÉAUやIIIのI╆やｱｹｵｸ╆やｳｵｷ╆╉やIkonographie 7. ｱｹｷｴ╆やｳｵｶ╆やhas{b 
251 PFLEIDERER 1898. 89.; Ikonographie 8. 1976. 617╆やhas{b 
252 PFLEIDERER 1898. 89. 
253 PFLEIDERER 1898. 89.; Ikonographie 8. 1976. ｶｱｴ╆やhas{b 
254 PFLEIDERERやｱｸｹｸ╆やｸｹ╆╉やRÉAUやIIIのII╆やｱｹｵｸ╆やｸｳｹ╆╉や Ikonographie 7. 1974. 422-ｴｲｳ╆やhas{b╉やELBERNや

2005. Abb. 2 
255 PFLEIDERER 1898. 89.; Ikonographie 6. ｱｹｷｴ╆やｳｵｳ╆やhas{b 
256 RÉAUやIIIのIII╆やｱｹｵｹ╆やｱｳｴｹ╆╉やIkonographie 8. ｱｹｷｶ╆やｶｲｷ╆やhas{b 
257 Pl. Hans Springinklee fametszete, 1514: LIEDKE 1987. Abb. 69 
258 PFLEIDERER 1898. 89.; Ikonographie 6. ｱｹｷｴ╆やｴｱｵ╆やhas{b 
259 HABICHT 1917. 42-49.; Taf. VI╉やWILLIAMSONやｱｹｹｵ╆やｷｹ╆╉やｱｱｹ╆やkép 
260 HABICHTやｱｹｱｷ╆やｱｰｸ╆╉やAbb╆やｴｳ╉やBÜNZやｱｹｹｳ╆やｴｲｴ╆╉やAbbやｲｲｱ╉やWOLFSONやｱｹｹｳ╆やAbb╆やｲｲｷ 
261 BAUCH 1976. 293.; Abb. 440 
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{br{zoltakat╈や + PRESVL EGILBERTVS IPSOQVE PRIOR SIGEBERTVS HIC 

FV〉N《DA》TORESや ╊『.262 A troyes-i Saint-Urbainや újや szentélyénekや modelljétや tartjaや
Ancherやkardin{lisやaやtemplomやｱｲｷｵやkör(lやkész(ltやkőfaragv{ny{n╆263 Valamennyi(knélや
kor{bbi╇や egybenや saj{tosや ikonogr{fi{júや voltや Hincmarや reimsiや érseknekや 〉くｸｸｲ《や aや ｱｲ╆や
sz{zadや elsőや felébenや Odo╇や aや St-Remiや ap{tjaや {ltalや {llíttatott╇や aや nagyや franciaや
forradalombanや elpusztítottや falisíremléke╆や Aや fennmaradtやmetszetekや szerintや azや érsekや
egyや koron{s╇や trónoló╇や templommodelltや tartóや figura előttや térdelt╆や Azや egyikや metszetや
mégや ｱｸ╆や sz{zadiや publik{lója╇や Montfauconや kir{lynakや vélte aや központiや figur{tや 〉aや
forradalm{rokや isや ígyやgondolhatt{k╇や ezやokozhattaや azや egészやemlékやvesztét《╇やPanofskyや
bizonytalanulや Krisztuskéntや hat{roztaや meg╇や egyや m{sikや metszetや alapj{nや Körnerや ｠ 

meggyőzőenや｠ M{ri{nakや gondolja╆264 Aや síremléketや készíttetőや ap{tや alighanemや úgyや
érezte╇やhogyやazやérsekやkolostoriやalapítv{nya╇やannakやnegyedやévezredesや fennmarad{saや
alapj{n╇やm{rやelfogadott{やv{ltやaやmennyekben╇やaholやm{rやnemやazやalapítóやnyújtja╇やhanemや
a legfőbbやvédelmezőkやtartj{kやésやóvj{k╆ 

Lengyelorsz{gbanやZbigniewやOleśnickiやbíborosやkétやépítkezésérőlやisやtanúskodikや
olyanや köriratosや emlékt{bla╇や amelyenや aや védőszentje╇や Szentや Szaniszlóや {ltalや aや trónolóや
Madonn{nakやbeaj{nlottや főpapや térdelveやnyújtjaや azや ép(letやmodelljét╇や azや érsekiやv{rralや
rendelkezőや Bodzentynや pléb{niatemplom{nakや építésiや t{bl{jaや ｱｴｵｲ-bőlや ésや aや krakkóiや
egyetemやJeruzs{lemiやKollégium{nakやt{bl{jaやｱｴｵｳ-ból╆265 

Aや templommodellや t{rsas{g{banや {br{zoltakや köreや idővelや m{rや nemや
korl{tozódottや aや szentekreや vagyや egyh{ziakra╆や Aや konstantin{polyiや Khóra-templom 

előcsarnok{nakや ｱｳｱｵや kör(lや kész(ltや mozaikj{nや aや trónolóや Krisztusや előttや térdeplőや
don{tor╇や aや templomotや újj{építtetőや Metokhitészや tudós-{llamférfiや nyújtjaや aや kupol{sや
templomot.266 Aやｱｵ╆やsz{zadやvégeやfeléやkész(ltやaやSzófiaやközelében fekvőやKremikovskiや
templom{nakや votívや {br{zol{sa╇や aや templommodelltや tartóや alapítóval╆267 Az ortodox 

hagyom{nyやelérteやaやrom{niaiや fejedelemségeket is, aminekやkövetkeztébenやa moldvai 

kolostorok fejedelmi ésやgazdagやboj{rokや{ltaliやalapít{saiやgyakran aやKrisztusやeléやj{ruló╇や
templommodelltやtartóやalapítókやésやcsal{djukやl{tv{nyos falképekenやvaló╇やtöbbやhelyenやisや
temetkezésekkelや összekapcsolódó {br{zol{s{valや nyert képiや hangsúlyt. Péld{val 
szolg{lnakやerre NagyやIstv{nや〉ŠtefanやcelやMare《やvajda alapít{sai, az 1488-banやfelép(ltや
Voroneţ (582╆や kép)268 ésや Sfîntu Ilie/Suceava,269 az 1487-es Pătrăuţi,270 aや kor{bbi╇や de 

{ltalaやkifestetettやBogdana,271 a Péterや 〉PetruやRare<) vajda {ltalやｱｵｳｰ-banやújj{építtetett 

                                                           
262 KOCH 2007. 205.; Abb. 225 
263 GARDNER 2005. 59.; fog. 11 
264 PANOFSKYやｱｹｶｴ╆やｴｸ╆╉やfig╆やｱｸｰ╉やK5RNERやｱｹｹｷ╆やｶｳ-64.; Abb. 50 
265 KOCZERSKA 1983. 173.; 9-ｱｰ╆やkép 
266 TALBOTやRICEやｱｹｶｸ╆やｲｲｹ╆╉やｲｰｶ╆やkép╉やK[D[Rやｱｹｸｷ╆やｱｷｹ╆ 
267 VĂTĂŞIANUやｱｹｵｹ╆やｸｴｲ╆╉やFig╆やｷｹｷ 
268 MUSICESCUや ｱｹｷｸ╆や 》ｴ╆『や kép╉ DRĂGUŢや ｱｹｷｹ╆や ｱｶｳ╆╉や Fig╆や ｱｷｷ╉や SIMIONOVICIや é╆や n╆や ｱｱｶ-117.; 

PASCU｠DINA 2007. 15. 
269 DRĂGUŢやｱｹｷｹ╆やｱｶｳ╆╉やFig╆ 178 
270 PASCU｠DINA 2007. 45. 
271 PASCU｠DINA 2007. 41. 
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Probota,272 1532-benやújj{építtetettやMoldoviţa273 ésやｱｵｴｲ-benやépíttetettやRâ<ca,274 az 1400 

ut{nや Jóや S{ndorや 〉Alexandruや cel Bun) vajda alapította╇や majdや ｱｵｳｰ-banや újj{építettや ésや
1535-ben kifestett Humor,275 aやS{ndor (AlexandruやLăpu<neanu) vajda {ltalやｱｵｵｸ-ban 

építtetett Slatina,276 valamint a nemesiや alapít{sú╇ Nagyや Istv{nや kor{banや kifestettや
Arbore 〉egyや gótikus baldachinや alattiや f(lkesíremlékや h{tfal{n《277 ésや Băline<ti278. A 

hagyom{nyや tov{bbélésétや mutatjaや Jeremi{sや 〉Ieremia《や Movilăや vajda ésや kiterjedtや
csal{djaや {br{zol{saや aや ｱｶ╆や sz{zadや végénや emeltや Suceviţ{ban╆279 Aや képtípusや ismertや
Havasalföldönや is╇やCoziaや kolostor{banやMircea celや Bătrînや ésや I╆やMih{lyや vajdaやközösenや
emeliやmagasbaやazやép(letmodellt╆280 

Dél-Erdélyやrom{nokkalやbetelepítettやkenézfalvaibanやtöbb╇やaやfentieknélやkor{bbi╇や
deや nyilv{nや ugyanaztや azや ortodoxや hagyom{nytや követő╇や templommodelltや tartóや
don{torokatや {br{zolóや falképや ismert╆ Aや Hunyadや megyeiや Sztrigyszentgyörgyönや
〉Streisângeorgiu╇や Rom{nia《や Kenderesや isp{nや ésや felesége╇や Nestoraや aや ｱｸ╆や sz{zadbanや
restaur{ltやképm{saやｱｴｰｸ-banやkész(lt╆281 1418-as felirat keltezi a Zar{ndやmegyeiやRibiceや
(Ribiţa╇や Szlov{kia《や don{tor{br{zol{s{t, aや titul{risや szent, Miklósや kezébeや {tadott 

templommodellel.282 Aや közeliや Kristyorや 〉Criscior╇や Rom{nia《や templom{banや ｱｴｱｱ-es 

feliratやkapcsolódottやazやalapítóやcsal{dやképm{s{hoz.283 

Aや ｱｴ╆や sz{zadiや könyvfestészetbenや azや {br{zol{siや formaや nyugatias típus{nakや
követőjekéntや jelenikやmegや aやKépesやKrónikaやminiatúr{j{nや aや lippaiやminoritaや kolostortや
1325-benや alapítóや kir{lyiや p{r╇や aや t{jbanや térdeplőや ésや egym{sや felé fordulva 

templommodelltや azや égや felé emelőや I╆や K{rolyや ésや Erzsébet ｠ aや felaj{nl{st fogadóや
mennyeiや személyや aや képrőlや hi{nyzik.284 Ennélや lényegesenや kor{bbiや aや margitszigetiや
domonkosや ap{cakolostorや ｱｲｸｲや előttや kész(ltや konventiや pecsétje, amelyen nem az 

ép(letet╇や hanemや aや csecsemőや Margitや hercegnőtや aj{nljaや aや Madonn{nakや aや
kolostoralapítóやkir{lyiやp{r╇やIV╆やBélaやésやLaszkariszやM{riaやkir{lynéやtérdeplőやfigur{ja╆285 

Margit 1335｠ｱｳｴｰや t{j{n kész(lt╇や fehérや m{rv{nyや síremlékénekや domborművesや
t{bl{iból isや megmaradtや egyや felaj{nl{siや jelenetや töredéke╇や olt{rasztalや előttや angyalや

                                                           
272 PASCU｠DINA 2007. 32. 
273 NICOLESCU 1978. 20-ｲｱ╆╉や》ｲｳ╆『やkép╉やPASCU｠DINA 2007. 9. 
274 PASCU｠DINA 2007. 35. 
275 PASCU｠DINA 2007. 6. 
276 PASCU｠DINA 2007. 36. 
277 VĂTĂŞIANUやｱｹｵｹ╆やｸｳｱ╆╉やFig╆やｷｹｰ╉やPASCU｠DINA 2007. 13. 
278 VĂTĂŞIANUやｱｹｵｹ╆やｸｲｸ╆╉やFig╆やｷｸｸ╉やPASCU｠DINA 2007. 39. 
279 NICOLESCU 1977. 18-19.; [14-ｱｵ╆『やkép╉やPASCU｠DINA 2007. 20. 
280 THEODORESCU 1976. 259.; Fig. 265 
281 MAROSI 1987b. 120.; Magyarorsz{giや művészet ｱｹｸｷ╆や I╆や ｶｱｶ╆や 〉SZ╆や ESZL[RYや É╆《╉や

RUSU｠BURNICHIOIUやｲｰｰｸ╆やｵｲ╆╇やkép az 53. oldalon 
282 VĂTĂŞIANUやｱｹｵｹ╆や ｴｰｳ╆╉や Fig╆や ｳｶｱ╉やMAROSIや ｱｹｸｷb╆や ｱｲｰ╆╉やMagyarorsz{giやművészet 1987. I. 616. 

〉SZ╆やESZL[RYやÉ╆《 
283 VĂTĂŞIANUや ｱｹｵｹ╆や ｴｰｳ╆╉や MAROSIや ｱｹｸｷb╆や ｱｲｰ╆╉や Magyarorsz{giや művészet 1987. I. 616. (SZ. 

ESZL[RYやÉ╆《 
284 KépesやKrónika 1964. I. 140. (fol. 70v); II. 175. 
285 TAK[CSやｱｹｹｲ╆やｷｳ╆や〉ｳｲ╆ｱやsz╆《 
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segítségévelや alighanemや ugyancsakや csecsemőtや felaj{nlóや emberp{rや alakj{valや 〉583. 

kép).286 Aや hasonlóや felaj{nl{si jelenetekや ésや templommodelltや közösenや emelő két alak 

{br{zol{sai aや középkoriや művészetbenや nemや ritk{k╇や ésや monument{lisや péld{ikや
előfordulnakやm{sやsíremlékekenやisや〉584-587╆やkép).287 

Azや egyh{ziや intézményalapít{sや ésや aや templommodellelや valóや {br{zol{sや
mozgatórugóinakや szinteや plak{tszerűや kifejezéseや jelenikや megや aや p{duaiや Scrovegni-
k{poln{ban╇やaholやazやalapító╇やEnricoやScrovegniやtérdeplőやfigur{jaやazやép(letやnagyméretűや
m{solat{valや aや Giottoや {ltalや ｱｳｰｵや kör(lや festettや Utolsóや ítélet-falképenや jelenikや megや aや
nyugati falon, jelezve az alapítóやigényét╇やhogyやazやapjaやbűneiértやengesztelés(lやalapítottや
k{polnaやazやapj{raやésやaやr{やisやvonatkozóやkrisztusiやdöntésbeやker(ljönや╅besz{mít{sraを╆288 

A rottweili Frauenkapelle-nekやaやv{rosやésやaやkörnyékやnemessége╇やaやv{rosiやpatrici{tusや
tagjaiやadom{nyaibólやazやｱｳｳｰ-asやévektőlやazやｱｳｵｰ-esやévekigやép(ltやésやgazdagonやdíszítettや
torny{nや azや Utolsóや ítéletや timpanonや (1429-ｱｴｳｰ╆や kép) alsóや sark{banや｠ aや pokolや t{tottや
sz{j{nakや ellentétjekéntや｠ a templom modellje jelenik meg╇や jellegzetesや torny{valや ésや
szentélyképzésével╇やugyancsakやazやérdemekやelv{rtやelismeréseやjegyében╆ 

Aやtemplommodellesやfelaj{nl{sやfaragottやkövönやl{tható╇やaやhahótiやemléknélやnemや
sokkalや kor{bbi╇や közismertや péld{jaや földrajzilagや hozz{や igenや közel╇や aや Szombathelyや
mellettiや Szentkir{lyや középkoriや pléb{niatemplom{bólや ker(ltや elő╆や Az 1ｲｳｰや t{j{raや
keltezhető timpanondomborműや azや ítélkezőや Krisztustや {br{zolja╇や kétや oldal{nや
templommodelltや tartóや férfiや ésや valamilyenや templomiや felszereléstや {tkulcsolóや nőiや
don{torral (588-589╆や kép).289 Veleや semmilyenや stil{risや összef(ggésbenや nemや {llnak╇や
{br{zol{siや típusukbanや azonbanや egyezőekや aや sziléziaiや Boroszlóや 〉Wrocław《や
környékének (Ołbinや ap{ts{ga; Piasek╇や {gostonosや kanonokokや kolostora), valamint a 

lengyel Strzelnónak (Szent Prokop-körtemplom╉や premontreiや ap{cakolostor《 a 12. 

sz{zadや m{sodikや feléből╇や utolsóや harmad{bólや sz{rmazó╇や többnyireや feliratozott╇や
domborművesや kaputimpanonjai╆や Aや faragv{nyokonや a trónolóや Krisztusや vagy a 

Madonnaや előttや jelennekやmegや aや don{torok╇や azや alapítóや h{zasp{rokや valamelyikや tagjaや

                                                           
286 L8VEIやｱｹｸｰ╆やｱｸｷ╆╉やFig╆やｷ 
287 Néh{nyや hasonlóや példa╈や Brémaや ｱｲｰｰや kör(lや készítettや pecsétjénやNagyやK{rollyalや egy(ttや tartjaや aや

dómや modelljétや Szentや Willehad╇や azや elsőや székesegyh{zや ép(letétや ｷｸｹ-benや felszentelőや p(spök╈や
Ikonographie 8. 1976. 614╆やhas{b╉やGottfriedや〉くｱｱｲｷ《やésやOttoや〉くｱｱｷｱ《やvonやCappenberg╇やaやv{rukatや
premontreiや kolostorや célj{raや {tengedőや testvérp{rや ｱｳｳｰや kör(lや faragottや síremlékénや
Cappenbergbenや aや kétや pajzsosや férfialakや emelや egyや templommodelltや 〉ｵｸｴ╆や kép): BAUCH 1976. 

ｱｰｶ╆╉や Abb╆や ｱｷｸ╉や Szentや Ottóや bambergiや p(spökや 〉くｱｱｳｹ《や ｱｵ╆や sz{zadや elsőや harmad{banや kész(ltや
síremlékénや Bambergや egykoriや Szentや Mih{ly-kolostor{nakや templom{banや II╆や Henrikや cs{sz{rや
〉くｱｰｲｴ《や ésや Kunigundaや cs{sz{rnéや 〉くｱｰｳｳ《や egy(ttや fogjaや aや dómやmodelljétや 〉ｵｸｵ╆や kép); Tegernsee 

egykoriやbencésやkolostortemplom{nakやbarokkやkapujaや föléや falazt{kやbeやaやｸ╆や sz{zadやközepénやéltや
alapítóや testv{rp{rや ｱｴｵｷ-benや elkész(ltや tumb{j{nakや fedőlapj{t╇や aや szerzetesekや közéや lépettや
Adalbertやap{tやésやOatkerやtemplomotやközösenやtartóやalakj{valや〉586-ｵｸｷ╆やkép): LIEDKE 1974. 57-59, 

164.; Abb. 37 
288 POCHAT 2006. 127-ｱｲｸ╆╉やｶ╆やkép 
289 AやMNGやgyűjteményében╈やBALOGHやｱｹｵｶc╉やNemzetiやGaléria 1984. 9. sz.; WEHLI 1984. 363-365.; 

ｴ╆やkép╉やTAK[CSやｲｰｰｲ╆やｴｲｵ-429.; 823-ｸｲｵ╆やképや〉teljesやkor{bbiやszakirodalommal《 
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{ltalや emeltや egy╇や Ołbinや esetébenや aや négyや figuraや köz(lや kettőや {ltalや tartottや két 
templommodellel.290 

Aやhahótiやfaragv{nyhoz legközelebbや{llóやalkot{sokやazやalapítókやmemoriaj{tやőrzőや
síremlékekや vagyや síremlékszerűや emlékt{bl{k╇や esetlegや emlékszobrok╇や amelyeknekや
éppenや aや ｱｳ╆や sz{zadや folyam{nや kialakulóや típusaiや {tvettékや aや templomiや
don{tor{br{zol{sokや m{rや régebbenや kialakultや ikonogr{fiaiや jellemzőit╆や Aや Hahóttalや
rokonやemlékeknekやaやhasonlós{gaやazonbanやcsakやazや{br{zol{sやtípus{raやésやazやaやmögöttや
meghúzódóやgondolatiや körreやvonatkozikや｠ azやak{rやkorabeli╇や gyakranやazonbanや jóvalや
későbbiやanalógi{kやstil{risやésやkvalit{sbeliやszempontbólやaやhahótiやműtőlやésやegym{stólやisや
igencsakやeltérőkやlehetnek╆やKözösや jellemzőj(k╇やhogyや többnyireやazやalapítv{nyやkésőbbiや
közösségeやvagyや｠ lényegesenやritk{bbanや｠ azやalapítóやlesz{rmazottaiやkészíttettékやőket╇や
azやelhal{loz{sn{lやgener{ciókkal╇やak{rやévsz{zadokkalやisやkésőbb╆やLényegébenやmindenや
esetbenやaやtemetéstやkövetőenや{llított╇やalighanemやegyszerűbb╇やidővelやak{rやelやisやpusztultや
vagyや megrong{lódottや sírjeletや pótoltak╇や helyettesítettek╇や esetlegや egészítettekや ki291 ｠ 

erreや azonbanや konkrétや adatokkalや aや legritk{bbanや rendelkez(nk292╆や Szerep(knekや csakや
egyikや részeや aや liturgikusや memoria fenntart{sa╇や aや halottiや liturgiaや helyszínénekや
megjelölése╇やazやalapítókやlelki(dvéértやvalóやim{dkoz{s központiやhelyénekやkijelöléseやésや
azや arraや történőや felhív{s╆や Legal{bbや ennyireや fontosや voltや azや utódok╇や azや egyh{ziや
intézményekや ésや aや lesz{rmazottakや sz{m{raや egyar{nt╇や azや alapít{sや jogiや aktus{raや ésや azや
ehhezや kapcsolódóや adom{nyoz{sra╇や azや {tadottや birtokokや jogszerűや tulajdonl{s{ra╇や aや
lesz{rmaz{sonやalapulóやcsal{diやkegyuras{graやvaló╇やazやélőkやésやholtakやközösや jelenléténや
alapulóや utal{s╆や Azや ilyesfajtaや emlékekや {llít{saや meggyökeresedésénekや ｱｳ╆や sz{zadiや
időszak{raや mégや nemや voltや jellemző╇や aや ｱｴ╆や sz{zadtól azonbanや sz{mosや esetbenや
megfigyelhetőや ezekenや aやműveken a 12｠ｱｳ╆や sz{zadiや szobr{szatiや stílus╇や redőkezelés╇や
merevやbe{llít{siやmód╇や ar{nyrendszer╇や epigr{fiaiや jelleg archaiz{lóや felidézése╇やezzel is 

hangsúlyozandóや aや csal{di｠jogi｠intézményiや hagyom{nyや ősiや volt{t╆や Aや rendkív(lや
összetettやtémaやösszefoglalóやeurópaiやfeldolgoz{saやmégやnemやtörténtやmeg╇やcsakやnéh{nyや
v{zlatosや kezdeményや említhető╇や deや alighanemや igazaや vanや Robertや Suckalenakや abban╇や
hogyやaやpéld{kkalやkönnyedénやmegやlehetneやtölteniやegyやegészやkötetet.293 

I╆やChildebertやfrankやkir{lyや〉くｵｵｸ《やP{rizsbanやSzentやVincénekやszenteltやtemplomotや
alapított╇やamelybőlやidővelやaやSt-Germain-des-Présやap{ts{ga lett╆やAやｱｱ╆やsz{zadiやap{ts{giや
templom 1163-banや felszenteltや újや szentélyeや ismerhetőや felや azや uralkodóや alighanemや azや
ép(letrészや elkész(ltévelや összef(ggésbenや faragott╇や maや St-Denis-benや tal{lhatóや
síremlékén╇や aや domborművesや alakkalや jelöltや sírfedlapや úttörőや franciaorsz{giや péld{j{nや
(590╆や kép).294 Gazdagや építészetiや keretbenや domborművűや alapítóや p{rや {llóや alakj{tや
form{lt{kや megや ｱｳｰｰや kör(lや St-Père-sous-Vézelayや előcsarnok{ban╇や aや férfiや melleや előtt 
                                                           
290 Sztuka Polska 1971. 1. 208-209, 211.; 500-ｵｰｲ╇やｵｰｴ╆やkép╉やｲ╆やｷｶｰ╇やｷｸｲ╇やｷｸｳ╆ 
291 SCHUBERT 1987. 214-215. 
292 Kétや ritkaや péld{t╇や Bertaや vonや Biburgや 〉くｱｱｵｱ《や kétや síremlékétや ésや [rp{d-h{ziや Margitや kétや

margitszigetiやemlékétやld╆やaやfejezetやkésőbbiやrészében 
293 Több-kevesebbや emlékや összegyűjtésévelや magaや aや kérdésfeltevés╈や HAASや ｱｹｷｰのｷｱ╆や ｱｱｵ-116.; 

SAUER 1993. 13-17.; SUCKALE 2002. 209-ｲｱｲ╆╉やvö╆やmég╈やMAROSIやｱｹｹｶb╆やｱｸｳ╆ 
294 BAUCH 1976. 41.; Abb. 49; ALBRECHT 2003. 216.; Abb. 126 
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gótikusや templommodelltや tart (ｵｹｱ╆や kép).295 Aや sírtólや f(ggetlenedőや alapítószoborや
életnagys{gn{lやnagyobb╇やkerekreやfaragottやpéld{jaやV╆やK{rolyやfranciaやkir{lyやｱｳｹｰやkör(lや
faragott╇や p{rizsiや eredetű, ma p{rdarabj{val╇や Jeanneや deや Bourbonや kir{lynéや szobr{valや
egy(ttや a Louvre-benや őrzött╇や liliomosや jogartや ésや kisや templomotや tartóや képm{saや 〉592. 

kép).296  

Az egyik legismertebb╇やaやközépkoriやeurópaiやszobr{szatやélvonal{baやtartozóや｠ a 

német-osztr{kや vidékekや sz{m{raや péld{tやmutató╇や típusteremtőや｠ ilyenやműやOroszl{nや
Henrikや sz{szや ésや bajorや hercegや 〉くｱｱｹｵ《 és Matildaやközösや emlékeや azや alsó-sz{szorsz{giや
braunschweigi Sankt Blasius t{rsask{ptalaniやtemplomban╆やAzや1235｠1240 t{j{nやtal{n 

aや hercegや unok{jaや {ltalや készíttetettや síremlékenや aや hercegや kardotや ésや templommodelltや
tart╇や feleségeや im{dkozónやemeliやkezeit (593╆や kép). Aやfejやalattiやp{rna╇やaや l{batや t{masztóや
konzol╇やazやim{dkozóやtart{s╇やaやmegform{l{sやfinoms{gaやazやészak-franciaやgótikaやhat{s{tや
t(krözi╇や aや templomや közepéreや alacsonyや alépítményreや helyezett╇や aや t{gabbや németや
környezetbenや péld{tやmutatóや kettősや síremlékや típusaや azonbanや ön{llóや tal{lm{ny╆297 A 

braunschweigiやemléknek╇やmind típus{t╇やmindやstílus{t tekintve╇やközvetlen╇やrövidやidőnや
bel(li hat{s{tや t(kröziや Dedo von Wettin 〉くｱｱｹｰ《や ésや felesége╇や Mechtildisや 〉くｱｱｸｹ《, a 

fegyvertや ésや templommodelltや tartóや őrgrófや ésや aや kegyességetや péld{zóや asszonyや 1240 

kör(lや kész(lt╇や kettősや síremlékeやWechselburgや v{rtemplom{ban (594╆や kép). A hercegi 

síremléknélや gyengébbや színvonalúや alkot{s nem az 1210-benや kihaltや csal{dや saj{tや
memoriaj{nakやemléke╇やazや{gostonosやkanonokokやkív{nt{kやaやsíremlékkelやisやkifejezniやazや
alapítóktólや elnyertや jogaikや h{boríthatatlans{g{t╇や aminekや megerősítésérőlや egyébként 

ugyanebbenやazや időbenやérsekiやokleveletや isやsiker(ltやkapniuk╆298 Aやsokやévtizedeやhalottや
alapítóknakや aや kolostoriや ésや k{ptalani templomok gazdagや szobr{szatiや díszítésévelや
összef(ggő╇やnagyszab{súやújやsíremlékekや{llít{s{nakやfolyamataやm{rやｱｲｵｰやkör(lやeljutottや
kétségtelenや csúcspontj{hozや is╇や aや naumburgiや székesegyh{zや nyugatiや szentélyénekや
szoborsorozat{hoz╆299 

Azや {br{zol{siや formaや Németorsz{g-szerteや történőや elterjedésétや péld{zzaや
Westf{li{banやaやharcoskéntや{br{zoltやWedekindやvonやRhedaや〉WEDEKIND NOBILIS DE 

TERHE FVNDATOR) templommodelltや isや tartóや fi{nakや azや apaや síremlékeや melléや
helyezettや{br{zol{sa300 aやｱｳ╆やsz{zadやutolsóやharmad{ból╇やtov{bb{やGottfriedや〉くｱｱｲｷ《やésや
Ottoや 〉くｱｱｷｱ《や vonや Cappenberg╇や aや v{rukatや premontreiや kolostorや célj{raや {tengedőや
testvérp{rや ｱｳｳｰや kör(lや faragottや síremlékeや Cappenbergben╇や aや kétや pajzsosや férfialakや
tartotta templommodellel301 (584╆や kép). Th(ringi{banや aや reinhardsbruniや bencésや

                                                           
295 BAUCH 1976. 168.; Abb. 269 
296 BAUCH 1976. 221.; Abb. 343; BARON 1981. 119-121. (68. kat. sz.) 
297 PANOFSKY 1964. 57.; fig. 222; BAUCH 1976. 107-109.; Abb. 165; SCHUBERT 1987. 230.; 19. 

kép╉ Deutsche Kunst 1989. 304-305, 340.; Abb. 173; WILLIAMSON 1995. 88-ｸｹ╆╉や ｱｳｳ╆や kép╉や
MAROSIやｱｹｹｶb╆やｱｸｳ╆╉やｱｰｲのｴ╆やkép╉やK5RNERやｱｹｹｷ╆やｱｳｸ-139.; Abb. 105 

298 BAUCHや ｱｹｷｶ╆や Abb╆や ｱｶｷ╉や SCHUBERTや ｱｹｸｷ╆や ｲｳｰ╆╉や ｲｲ╆や kép╉ Deutsche Kunst 1989. 305-306.; 

WILLIAMSONやｱｹｹｵ╆やｸｹ╆╉やMAROSIやｱｹｹｶb╆やｱｸｳ╆╉やK5RNERやｱｹｹｷ╆やｱｳｹ╆╉やAbb╆やｱｰｶ 
299 Érintőlegesenやld╆やkor{bbanや╅AzやÉletやKönyveや｠ sírjelやésやfeliratをやcíműやfejezetben╆ 
300 BAUCH 1976. 133.; Abb. 212 
301 BAUCHやｱｹｷｶ╆やｱｰｶ╆╉やAbb╆やｱｷｸ╉やK5RNERやｱｹｹｷ╆やｱｱｹ╆╉やAbb╆やｹｲ 
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kolostorやaやtartom{nyやgrófjainakや〉ennekやaやcsal{dnakやvoltやtagjaやSzentやErzsébetやférjeやis《や
voltや aや temetkezőhelye╆や Aや grófiや csal{dや tagjainakや aや leégettや majdや helyre{llítottや
kolostorbanや ｱｳｰｰや t{j{n╇や illetveや aや ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや negyedébenや újや síremlékeketや
készíttettek╇やamelyekやköz(lやazやalapítóやh{zasp{r╇や aやmonostorbaやbeやisや lépőやLajosやgrófや
〉くｱｱｲｳ《や ｠ HVIUS ECCLESIAE FVNDATOR NOSTRI S(ANCTI) BENED(ICTI) 

OR(DI)NIS MONACHUS ｠ ésやAdelheidやgrófnéや〉くｱｱｱｰ《やegy-egyやép(letmodelltやtart╆302 

Alsó-Sz{szorsz{gbanやaやｱｴ╆やsz{zadやelejénやHeiningenやap{cakolostor{nakやaやsz{szやkir{lyiや
csal{dbólや sz{rmazóや alapítóit╇や aや ｱｱ╆や sz{zadや elejénや éltや Hildeswidや hercegnőtや
templommodellel╇やWalburgisやhercegnőt könyvvelや{br{zolt{k╇やWienhausenbenやpedigや
[gnesや hercegnőtや ugyancsakや templommodellel╆303 Anhaltbanや aや mégや ｱｳ╆や sz{zadiや
viseletbenや{br{zolt╇やmelleやelőttや templommodelltや emelőやThietmarやvonやAnhalt őrgrófや
ésや korszerűや fegyverzetetや hordóや fiaや kettősや síremlékeや Nienburgbanや ｱｳｵｰや kör(lや
kész(lt╇304 Badenbenや Irmgardや vonや Badenや lichtentaliや sírlapjaや aや grófnőや {ltalや alapítottや
k{polnaやkicsinyやmodelljétやmutatja.305 

I╆や Ulrik╇や W(rttembergや grófjaや 〉くｱｲｶｵ《や ｱｲｴｶや t{j{nや t{rsask{ptalantや alapítottや
Beutelsbachban╇やésやtemetkezőhelyé(lやisやv{lasztottaやazt╆やAやtettévelやazやutókortólやaやder 

Stifter jelzőtや kiérdemlőや grófや ésや felesége╇や aや lengyelや hercegl{nyや [gnesや 〉くｱｲｶｵ《や
maradv{nyaitや azや ｱｳｲｱや kör(lや I╆や Eberhardやgrófや {ltalや Stuttgartbaやköltöztetettや k{ptalanや
temploma╇や aや Stiftskircheや őrziや maや is╇や aや h{zasp{rnakや azや újratemetéstや követőenや
kifaragott, kettősや síremlékével╇や amelyen aや grófや kardotや fog╇や mígや [gnesや kétや kézzelや
tartjaやmagaやelőttやaやtemplomやmodelljétや〉595-596╆やkép).306 Ezやaやműやnemやarchaiz{l╇やann{lや
ink{bbやmegtal{lhatóや ennekや nyomaや aや templomban  eltemetett╇や ｱｲｶｵや ésや ｱｵｱｹや közöttや
elhunyt tizenegy w(rttembergiやgrófやSemやSchlörや{ltalや1574-tőlやkezdődőenやfaragott, a 

szentélyやészakiや fal{hozや{llított╇や renesz{nszやemlékmű-sorozat{n (valój{banやépítészetiや
keretbeや foglaltや epit{fium-falrólや lehetや beszélni╇や aや grófokや {llóや szobraival《, ahol az 

VLRICVS COMES WIRTEMBERGAE ET COLLEGIATAE ECCLESIAE 

BEVTELSPACENSIS FUNDATOR ╊やfelirattalやmegnevezettやI╆やUlrikotやrégiesやruh{banや
ésや p{ncélzattal╇や l{bain{lや hatalmas╇や évsz{zadokや ótaや divatjamúlt csöbörsisakkalや
{br{zolt{kや〉597╆やkép).307 

Aや sv{bföldiや Kaisheimや ciszterciや ap{ts{g{tや ｱｱｳｴ-benや alapított{k╇308 ésや a 

szerzetesiや közösségや az 1434-benやmeg(nnepeltや h{romsz{zadikや jubileumや előttや egészや
sorや síremléketや készíttetett ugyanazzalや aや kőfaragóval╆や Maや isや megvanや köz(l(kや azや
alapítóや Heinrichや vonや Lechsgem(ndや 〉く1142) sírfedlapja, aや grófや gótikusや
templommodelltや tartóや alakj{val╆309 Ugyanez a mester faragta ｱｴｳｰや t{j{nや azや életeや
végénや aや kolostorbaや visszavonulóや ｠ sírfelirataや szerintや ╊や f(a)c(t)us monachus 

                                                           
302 SCHUBERT 1987. 211-220.; 1-ｲ╆やkép 
303 HABICHT 1917. 80-81., illetve 82.; Abb. 27 
304 BAUCH 1976. 133.; Abb. 213 
305 BAUCH 1976. 104-105.; Abb. 161 
306 AUGE 2001. 21-22, 29-ｳｰ╆╉やképやaやｳｱ╆やoldalon 
307 AUGEやｲｰｰｱ╆やｸｰ╆╉やképekやaやｲｳ╆やésやaやｷｹ╆やoldalon 
308 LIEDKE 1988. 23.; 1135-ötやszerepeltet╈やTÜCHLEやｱｹｷｳ╆やｲｶ╆ 
309 LIEDKE 1988. 23.; Abb. 23, 25-26 
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Cesarie(n)sis ╊や (Kaisheim = Kaisersheim) ｠ ésや hal{laや ut{nや ottや boldogkéntや tiszteltや
SibotoやvonやSeefeldやp(spökや〉くｱｲｶｲ《やaugsburgiやsíremlékétやis╇やp{sztorbototやésやkönyvetや
tartóや főpapiや figur{val.310 Utódja╇や aや Habsburgokkal╇や Wittelsbachokkal╇や Staufokkal╇や
GörzやésやTirolやgrófjaivalやrokons{gbanや{llóやHartmannやvonやDillingenやaugsburgiやp(spökや
〉くｱｲｸｶ《╇や csal{djaや utolsóや sarjaként╇や hal{laや előttや azや apaiや örökségétや részbenや aや
dómk{ptalanra╇や részbenや a p(spökségreや hagyom{nyozta╇や kiérdemelveや ezzelや aや
megtiszteltetést╇やhogyやｱｴｳｰ｠ｱｴｳｵやközöttやkészítettやsíremlékénやazや{tadottやdillingeniやv{rや
modelljétや emelveや {br{zolj{k╆311 Síremlékénekや elkészítéseや összef(gghetettや azや alapítóや
Otto (V.) von Wittelsbach-nakや 〉くｱｱｵｶ《や azや indersdorfiや egykoriや {gostonosや
kanonokrendi kolostor Nikolaikapelle-jébenや fennmaradt╇や templommodelltや tartóや
alakotや {r{zolóや síremlékével╇や amelyetや azや alapítóやmaradv{nyainakや 1432-ben lezajlott 

{thelyezésévelや ésや aや kolostortemplomや szentélyében╇や aや főolt{rや lépcsőjeや előttや történtや
újratemetésévelや kapcsolatbanや készíthettekや el╆312 Aや v{rosや polg{raivalや gyakoriや
ellentétbenや {llóや augsburgiや p(spökökや {ltalや aや ｱｴ╆や sz{zadや végétőlや egyfajtaや
menedékhelykéntや haszn{ltや dillingeniや v{rや homlokzatiや fal{nや azや adom{nyozóや
Hartmannや vonや Dillingenや ésや aや v{ratや korszerűsítőや Johannや vonやWerdenbergや p(spökや
〉くｱｴｸｶ《や térdelや aや v{rや modelljénekや kétや oldal{nや azや utóbbiや {ltalや készíttetettや
emlékt{bl{n╆313 

A Tegernsee-benやｷｴｶやésやｷｶｷやközöttやegyやtemplomotやépítőやtestvérp{r╇やAdalbertや
ésやOatker╇やmegszerezveやSzentやQuirinusやcsontjait╇やbencésやkolostortやalapított╇やamelynekや
szerzeteseiや közéや magukや isや beléptek╇や ésや Adalbertや lettや annakや elsőや ap{tja╆や Azや
ép(letegy(ttestや aや ｱｵ╆や sz{zadや közepénや újj{építőや Kasparや Aindorferや ap{tや azや alapítókや
maradv{nyaitやfelemelteやésやsz{mukraやegyやvég(lやｱｴｵｷ-benやelkész(ltやtumb{tやfaragtatottや
aやm(ncheniやHansやHaldnerrel╆やAやkolostortemplomやbarokkiz{l{saや sor{nやaやdarabjairaや
bontott╇や vörösや m{rv{nybólや faragott síremlékや fedőlapj{t╇や aや két szerzetesiや viseletűや
alapítóや {ltalや emeltや templommodellや {br{zol{s{val╇や aや templomや nyugati kapujaや föléや
falazt{kやbe (586-587╆やkép).314 AやKelheimやközelébenやfekvőやRohrやegykorや[goston-rendi 

kanonokokや kolostor{hozや tartozóや templom{banや ｱｴｸｰや kör(lや ugyancsakや vörösや
m{rv{nybólやkész(ltやalapító-sírlapやőrziやazやｱｱｳｰ-asやévekbeliやeseményやésやAdalbertusやdeや
Rorやemlékét╇やazやutóbbiやfigur{jaやaやbalやkezébenやnagyméretűやtemplommodelltやtart╆315 

Szilézi{banや templommodellelや {br{zolta Piotrや Włostowicや herceget 〉くｱｱｵｳ《や a 

feleségével╇やM{ri{val 〉くｱｱｵｳや ut{n《や közös╇や aや boroszlóiや 〉Wrocław《やOłbinや SzentやVinceや
ap{ts{giや templom{banや az 1270｠1280-asや évekbenや {llított╇ csak ｱｸ╆や sz{zadiや rajzrólや
ismert síremléke (598╆や kép).316 LubiąE egykori ciszterciや templom{banや templomotや
tartott III╆や Boleszl{vや legnicai｠brzegi hercegや 〉くｱｳｵｲ《や domborművűや képm{saや a II. 

                                                           
310 LIEDKE 1988. 18, 22-23.; Abb. 22, 24 
311 LIEDKE 1988. 23, 26.; Abb. 29 
312 LIEDKE 1988. 26.; Abb. 27-28 
313 LIEDKE 1987. 24-26, 134.; Abb. 22 
314 LIEDKE 1974. 57-59, 164.; Abb. 37 
315 MADER 1922. 318.; Fig. 277 
316 KĘBŁOWSKIやｱｹｶｹ╆やｷ-ｱｱ╇やｲｰｲ╆╉やｱ╆やkép 
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vil{gh{borúbanやlényegébenやmegsemmis(ltやsíremlékénや〉599╆やkép).317 II╆やLajosやsziléziaiや
hercegや 〉くｱｴｱｹ《や ésや feleségeや tumbafedlapj{nや aや legnicaiや Péter-P{l-templomban a 

férfialakやszépenやfaragott╇やgótikusやtemplomot tart a jobbj{ban (600-601╆やkép).318 

Angli{banや Osricや 〉くｷｲｹ《╇や Gloucesterや ap{ts{g{nakや elsőや alapítójaや aや ｱｳ╆や sz{zadや
végénやkész(ltや síremlékénやugyanúgyや templommodellelや jelenikやmeg╇やmintやSerloやap{tや
〉くｱｱｰｰ《やazやugyanottやőrzött╇やhasonlóやkorúやsíremlékén╆319 

Azやosztr{kやésやaやhat{rosやkeleti bajorやter(leteken aやhahótiやfaragv{nyhozやhasonlóや
típusúや{br{zol{sokやegyfajtaやsűrűsödéseやfigyelhetőやmeg. Aやfelső-ausztriai Garstenben 

azやI╆やOttok{rやst{jerやőrgrófや{ltalやｱｰｸｲ-benやalapítottやt{rsask{ptalantやII╆やOttok{rや〉くｱｱｲｲ《や
őrgrófやｱｱｰｸ-banやaやbencéseknekやadta╆やAやｱｷ╆やsz{zadやm{sodikやfelébenやteljesenやújj{építettや
templomや fal{banや helyeztékや elや azや ｱｳｴｷ-benや újratemetettや alapító╇や II╆や Ottok{r ezzel a 

d{tummalや összef(ggésbeや hozhatóや tumb{j{nakや fedlapj{t╇や azや őrgrófや magasや
domborművű╇や balj{banや kardotや ésや pajzsotや fogó╇や jobbj{banや templommodelltや tartó╇や
tudatosan régiesやstílusúやalakj{val (602╆やkép).320 Aやkolostorやtemplom{banやaやszentkéntや
tisztelt I. Bertholdやap{tnakや〉くｱｱｴｲ) a ｱｴ╆やsz{zadbanやkész(lt╇やutóbbやaやnekiやszenteltやolt{rや
közelébenや kialakított╇や barokkや keretelésűや f(lkesírbanや elhelyezett, szinte kerek 

szoborkéntや hatóや síremlékeや 〉603-604╆や kép《や viszontや készítésiや koraや stíluselemeitや
hordozza.321 

Bajororsz{gbanや aや や Bogeniekや egyikや h{ziや kolostoraや 〉╅Hausklosterを《╇や aや Dunaや
közeliやOberalteichや templom{banやazやalapítókやvörösやm{rv{nyや tumb{j{nやkétやkorszerűや
fegyverzetű╇や deや furcsa╇や kucsmaszerűや szőrmes(vegetや viselőや férfialakや ｠ Friedrich 

〉くｱｱｰｰ《や ésや Aswinや 〉くｱｰｸｰや ut{n《や vonや Bogenや grófや ｠ egy-egy templommodelt tart a 

kezébenや〉605-ｶｰｶ╆やkép); a felirat azやegyh{ziやkészíttetőやnevétやésやaやkészítés idejétや〉ｱｴｱｸ《や
is megörökíti╈や a[nno domini mcccc] xviii Er(ectu)m E(st) hoc opus p(er) ven(er)abile(m) 

d(omi)n(u)m joh(ann)em Albein dictum voegel.322 Aや kétや grófnakや kétや térdeplő╇や azや
1360｠ｱｳｷｰや kör(liや évekbőlや sz{rmazóや kőszobraや isや fennmaradtや azや {ltalukや aや
Niederalteichや kolostor{nak adom{nyozottや Bogenbergや templom{ban╆323 A 

bajororsz{giや Baumburgや egykorや[goston-rendi kolostor{tや aやMegling-Frontenhausen 

grófiや csal{dbólや sz{rmazó╇やharmadikや férjeやut{nやaや sírfelirat{banや is von Sulzbach-kéntや
jelöltや Adelhaidや alapítottaや aや ｱｲ╆や sz{zadや elején╇や özvegyenや maradtや férjéreや bízvaや aや
gyakorlatiや lebonyolít{st╆や Vörösや m{rv{nyや síremlékénekや l{gyや stílusúや fedőlapjaや 〉607-

608╆や kép)╇や aや nőalakや kezébenや tartott╇や l{tv{nyosanや megform{ltや templommodellel╇や

                                                           
317 KĘBŁOWSKIや ｱｹｶｹ╆や ｲｸ-29, 203.; 51-ｵｳ╆や kép╉や WAWRZONOWSKAや ｱｹｷｶ╆や ｱｰｷ-ｱｰｸ╆╉や XIII╆や t{bla╉や

SOBOTA 1991. 
318 KĘBŁOWSKIやｱｹｶｹ╆やｳｷ-38, 204.; 100-ｱｰｱ╆やkép╉やWAWRZONOWSKAやｱｹｷｶ╆やｱｱｴ-ｱｱｵ╆╉やXVI╆やt{blaや｠ 

mindkettőbenや I╆や Vencelや legnicaiや hercegや 〉くｱｳｶｴ《や és felesége╇や Annaや 〉くｱｳｶｷ《や síremlékeként╉や
KACZMAREK 1991. 13む23. 

319 ALBRECHT 2003. 191.; Abb. 104-105 
320 DEHIO 1977. 84.; BERKA, Garsten ｱ╆やkép 
321 DEHIO 1977. ｸｴ╆╈や ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや fele╉や BERKA╇や Garsten ｲ╆や kép╈や ｱｴ╆や sz{zadや elsőや fele╉や

SUCKALE 2002. 211-ｲｱｲ╆╉やAbb╆やｱｵ╈やｱｳ╆やsz{zadやvége 
322 R5TTGERやｱｹｲｹ╆やｲｷｶ╆╉やFig╆やｱｷｱ╇やTaf. XVI; GOLDNER 1985. 34-35. 
323 Adel in Bayern 2008. 37. (Kat. Nr. 1.18, SEIBERT, H.) 
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1415｠1420 kör(lや kész(lhetett╇や azや alapítónakや Sulzbachbólや aや baumburgiや templomba 

annakやｱｱｵｶ╆やéviやfelszentelésétやkövetőenや{thelyezettやmaradv{nyaiやfölé╈324 ╊や fundatrix 

hui ec(clesi)ei hoc in loco est sepulta ╊╆  
Az Inn kétや partj{nや aや Vornbachや 〉Formbach《や grófokや csal{djaや kétや jelentősや

kolostortやalapítottやaやｱｱ╆やsz{zadやvégeやfelé╆やAやmaやaやbajororsz{giやoldalraやesőやVornbachや
bencésやap{ts{g{tやaやmag{tやVornbachやésやNeuburgやgrófjakéntやnevezőやI╆やEkbertや〉くｱｱｰｹ《や
ésや felesége╇や Matildaや létesítetteや ｱｰｹｴ-ben╆や Azや alapítóや h{zasp{rや vörösや m{rv{nybólや
faragottや tumbafedlapjaiや ｱｳｲｰや kör(lや kész(ltek╇や ésや aや csontmaradv{nyokkalや egy(ttや aや
régiやk{ptalanterembőlやｱｶｴｲ-benやhelyeztetteや{tやazokat a mai templomやhosszh{z{nakや
egyik k{poln{jaや fal{baや azや ép(letetや középkoriや részletekや felhaszn{l{s{valや építtetőや
BenediktやHepauerやap{t╇やaやföléj(kやhelyezett╇やbarokkやstílusú, feliratosやt{bl{nやsz{molvaや
beやcselekedeteitől (609╆やkép). Aやkétやvörösやm{rv{nyやsírkő alattやegyやtov{bbi╇やugyancsakや
ｱｴ╆や sz{zadiや mészkőt{blaや négyや feliratkörbenや aや csal{dや h{romや Ekbertや nevűや tagj{ra╇や
valamintやazやalapít{sbanやrészesやUlrichやvonやWindbergreやemlékeztetőやfeliratotやhordoz╆や
Aやk{polnaやm{sikやfal{nやegyやｱｷｹｴ-ben╇やcsakやröviddelやaやkolostorやｱｸｰｳ-banやbekövetkezettや
szekulariz{ciójaやelőttやkész(lt t{blaやisやaやfalやelé {llított╇やújabbやkeletűやsírbanやelhelyezettや
maradv{nyokraや utal╆や Azや egy(ttesや teh{tや azや alapítóiやmemoria 14., 17. ésや ｱｸ╆や sz{zadi 

őrzésiやmódj{nakやegyar{ntやszépやpéld{ja╆やA sírfedlapokやaやgrófotや teljesや fegyverzetben╇や
felemeltや karddalや ésや nagyméretű╇や címeresや pajzzsal╇ az asszonyt templommodellel 

{br{zolj{k╆ Aや szomszédosや oldalk{poln{banや egyや ugyancsakや retrospektívや emlékや
tal{lható╇やazやap{ts{gやm{sodikやap{tja╇やBoldogやWirntoや〉くｱｱｲｷ《やvörösやm{rv{nybólやaやｱｳ╆や
sz{zadや végénや faragott╇や azや ap{tiや figuraや ruh{zat{nakや sematikusや redőrendszerévelや
archaiz{lóやsírköveや〉610╆やkép). Aやlegkorszerűbbやstíluselemekやésやruhaviseletや〉péld{ulやaや
ruhaujjakや sűrűや gombsora《や jellemziや viszontや aや kolostorや alapít{s{tや megelőző╇や kicsinyや
╅előkolostorをや legend{s alapítónőjének╇ Himiltrudisnak erősenや csonkítottや {llapotbanや
fennmaradt╇やｱｳｰｰやkör(lやfaragottやsíremlékétや〉611╆やkép).325  

Azや Innや felső-ausztriai magaspartj{n emelt Suben v{r{banや 1084 kör(lや aや
Vornbach csal{dbólやsz{rmazóやTutaやgrófnőや〉azやemlítettやHimiltrudisやtestvére《やalapítottや
későbbや {gostonosや kanonokrendiや kolostorr{や alakítottや papiや közösséget, amelynek 

templom{banや aや ｱｵ╆や sz{zadや m{sodikや negyedébenや alighanemや Matthäusや Meermoserや
prépostや{ltal készíttetett╇やvörösやm{rv{ny tumbafedélや〉612╆やkép《やőrziやaやbiztosanやtéves╇ 
1136-osや hal{loz{siや évsz{motや szerepeltetőや feliratbanや [Hye leyt die hochgeporen 

chuenichleychis geschlechtis czu ungern genant Tuta stiffterin diez gegenwertigen gotzhaws 

hie czu Subenn gestorben mcxxxvi k(a)l(enda)s May] magyarやkir{lyiやh{zbólやsz{rmazónakや
mondott╇や faragottや képm{s{nや koron{val╇や jogarralや ésや templommodellel╇や l{bain{l az 

Anjou-magyarやcímerpajzsokkalや{br{zoltやalapító ｠ tal{nやOrseoloやPéterやmagyarやkir{lyや
felesége ｠ emlékét╆326 

                                                           
324 HAJ2Sやｱｹｷｲ. 42.; Abb. 52; MAYR 1972. 21-22, 23. 
325 MADER 1920. 256-257.; Fig. 197; Taf. XXIV.; GOLDNER 1985. 26-ｲｷ╆╉やSCHÄFFERやｱｹｸｸ╆やｲ╇やｳ╇やｱｲ╇や

14. 
326 FREY 1927. 225.; Abb. 263; MAYR 1972. 22-23.; Reichersberg 1984. 329-330. (Kat.-Nr. 5.03); 

SCHÜTZやｱｹｸｴ╆や ｳ╇や ｱｱ-12.; Grenzenlos 2004. 94. (Kat.-Nr. 2.4.3, PETERMANN, K.); KARCZAG 

ｲｰｰｷ╉やTutaや〉Touta╇やJudit《やcsal{diやkapcsolatairaやésやOrseoloやPéterrelやkötöttやh{zass{g{ra╈やVAJAYや
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Az 1084-benや alapítottや reichersbergiや {gostonosや kanonokrendiや kolostorや
templom{banや ｱｴｷｰや kör(lや faragott╇や magasや művésziや színvonalúや tumbafedlapや {llítや
emléketやaやdíszesやbaldachinやalattや{lló╇やtemplommodellelや{br{zoltやalapítónak╇やazやｱｰｸｶ-

banやelhunytやWernhernek╇やfeleségének╇やDietburg{nakやésやfi{nak╇やGebhardnakや〉613-614. 

kép).327 

Rottや amや Innや egykoriや bencésや kolostortemplom{banや vörösや m{rv{nyや tumbaや
hirdetiや azや alapítókや emlékét╆や Kunoや vonや Rottや 〉くｱｰｸｵ《や grófや ésや Utaや nevűや feleségeや
fogadalmatや tett╇や hogyや ugyancsakや Kunoや nevűや fiukや gyermektelenや hal{laや eseténや
kolostortやalapítanak╆やｱｰｸｱ-benやaやfiúやelesettやaやhöchstädtiやcsat{banやaやDunaやmellett╇やésやaや
fogadalomnakや megfelelőenや ｱｰｸｵや t{j{nや m{rや elkész(lhetettや aや kolostor╆や Aや tumbaや
fedlapj{nや aや ｱｵ╆や sz{zadiや p{ncélzatbanや {br{zoltや kétや Kunoや egy(ttや emelikや aや templom 

modelljét╇や ésや aや köriratや azや emlék{llít{snakや azや alapít{sや négysz{zadikや évfordulój{valや
valóや összef(ggéséreや utal╈や Hoc tumulo clauduntur corpora fundatorum huius ecclesiae 

illustrium principum palatinorum patris et filii Chuno pariter nominati. Quorum animae 

requiescant in pace. Hoc opus completum est per Johannem Heltt abbatem anno 1485.328 

Aや templomotや tartóや ausztriaiや alapító-szobrokや legismertebbや péld{iや nem 

síremlékekや tartozékai╇や hanemや {llóや szobrok╇や ésや aや bécsiや Stephanskircheや kétや
díszkapuj{hoz╇やaやBischofstorhozやésやaやSingertorhozやkapcsolódnak╆やEgyikenやaやtemplomや
1340-benやfelszenteltやszentélyétやépíttetőやII╆やAlbertやherceg╇やaやm{sikonやazやújやhajóやépítésétや
1359-benやmegkezdőやII╆やRudolfやép(letmodelltやemelőやszobr{tやhelyeztékやel╇やfeleségeikやésや
címertartóやheroldjaikや{br{zol{sainakやt{rsas{g{ban╆やSzobr{nakやközelébenやII╆やRudolfot, 
akinekやaやnevéhez m{igや{llandóやjelzőkéntやj{rulやaやtőleやmag{tólやsz{rmazó ╅alapítóをや〉der 

Stifter《やmegjelölés╇やaやkapuelőcsarnokやoldalfal{nやtitkosír{ssalやvésett Hic est sepultus de 

nobile stirpe dux Rudolphus fundator felirat is megnevezte; m{raや csakや részbenや
megőrződöttや síremlékeや (1302-ｱｳｰｴ╆や kép) eredetilegや aや főolt{r előterébenや lemélyítettや
kriptaやfölött {llott╆329 Ezやutóbbiやemlékműnek╇  IV. Rudolfや〉くｱｳｶｵ《やésやfelesége mégやaや
hercegや életében╇や azや ｱｳｶｰ-asや évekや elejénや elkészített╇や aや bécsiや Stephansdombanや {llóや
kenot{fium{nak (1318-ｱｳｲｰ╆や kép) programj{hozや isや tartozottや egyや templommodell╈や ｱｸ╆や
sz{zadi╇やaやsíremléketやmégやaやmain{lやlényegesenやépebbや{llapotbanや{br{zolóやmetszetenや
aやh{zasp{rや fekvőや szobrainakや l{brészeやközöttや azや újj{építettやSzent Istv{n-templomra, 

azや osztr{kや hercegekや capella regiaj{raや utaló╇や tornyosや ép(let{br{zol{sや volt╇や amelyetや aや
szarkof{goldallapや{rk{djaibaやhelyezett ｠ alighanemやaやtemplomやk{ptalanj{nakやtagjaitや
{br{zolóや｠ figur{khozや hasonlóanや k(lönや kőtömbbőlや faraghattakや ki╇や ésや ígyや azokkalや
egy(tt könnyebbenやelやisやveszhetett.330  

ｱｳｶｵや kör(liや készítésiや idejévelや aや bécsiや {br{zol{sokや kort{rsaや voltやNagyやK{rolyや
templommodelltや tartó╇やｱｹｴｴ-benやmegsemmis(ltや szobraやFrankfurtbanや｠ aやv{rosやelsőや

                                                                                                                                                                                     
1967. 95-97. ｠ Suben kronológi{j{valや nehezenや összehozható╇や ｱｰｴｶや ésや ｱｰｵｵや közöttiや hal{loz{siや
d{tummal╆ 

327 DEHIO 1977. 252. 
328 LIEDKE 1981. 122-127.; Abb. 110 
329 Die Parler 1978. 2. 415, 417, 418. (FEUCHTMÜLLER, R.); ZYKAN 1981. 73-74 Abb. 24 
330 ZYKAN 1952; Die Parler 1978. 2. 419-421. (FEUCHTMÜLLER, R.); Gotik 2000. 357-358. (101. sz., 

SCHULTES, L.) 
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alapítv{nyiや templom{tや ugyanや csakや Németや Lajosや uralkod{saや idején╇や aや ｹ╆や sz{zadや
közepeやut{nやszentelteやfelやHrabanusやMaurus╇やK{rolybanやmégisやazやintézményやm{sodikや
patrónus{tやtiszteltékやaやｱｴ╆やsz{zadban╆331 

Igenや ritk{n nemや csakや azや alapító╇や azや építtető╇や hanemや azや építő╇や aや tervezőや ésや
kivitelezőや építészや isや megmutatkozhatottや aや templommodelltや tartóや figuraや típus{ban╆や
Hugues Libergierや 〉くｱｲｶｳ《╇や azや azótaや elpusztult reimsi St-Nicaise ap{ts{giや
templom{nak építésze, {rk{dosやépítményやalattや{lló╇やvonalrajzosやalakkéntやjelenikやmeg 

a reimsiや székesegyh{zbanや őrzöttや sírkövén╇や hasaや előttや kisや gótikusや templommodelltや
fogva.332 Aやköriratbanやisやöntudatosやutal{sやolvashatóやarról╇やhogyや╅IttやnyugszikやHuguesや
Libergiersや mester╇や akiや aや megtestes(lésや ｱｲｲｹ╆や évében╇や húsvétや keddjénekや napj{nや
elkezdteやeztやaやtemplomotや╊を╆333 〉Aやtemplommodelltやtartó fundatorokやjelentősやsz{múや
{br{zol{saや közöttや kivételesや építészképm{sや hasonlóanや ritka╇や mintや aや későiや gótikaや
időszakaや előtti, don{ciósや ╅fecit-feliratokをや közöttや aや kézművesre vagyや művészre 

vonatkozó╆《や 
Aやsz{mosやpéld{nや{tやbemutatott╇ templommodelltやtartóやfiguraやsz{mítやteh{tやazや

alapító-{br{zol{sokや klasszikusや típus{nak334 ｠ egyや aや tetteinや kereszt(lや nagyonや
vil{gosanや kör(lírható╇や aや dologや anyagiや vonatkoz{sainakや természetébőlや adódóanや aや
t{rsadalomや legfelsőや rétegétや alkotóや vagyや azzalや jelentősや mértékűや {tfedésbenや lévőや
csoport335 utólagos╇やteh{tやnemやazやegyénekやsaj{tやmagukrólやalkotott képiやmegjelenítésiや
módj{nak╆やAhogyやkezdetbenやlegal{bbやrészbenやazやegyh{ziやalapítókやésやaやszentekやilyenや
típusúや {br{zol{saiや hatottakや aや vil{giや alapítókや {br{zol{saira ｠ aや nagyvonalúや
intézményalapít{sokやésやむt{mogat{sokやbizonyosやmértékigやeleveやaやszentségnekやaやhelyiや
kultuszban╇や aや feliratokや szövegezésében╇や azや ikonogr{fiaiや saj{toss{gokban 

megfogalmazódóや nimbusz{valや ruh{zt{kや felや azや utókorや szemébenや aや laikusokatや is336 

〉Reichersbergbenや péld{ulやmaや isや gyerty{kや égnekや aや templompillérbeや foglaltや alapító-

síremlékや előttiや {llv{nyonや 〉ｶｱｳ╆や kép) ｠╇や későbbや aや fordítottjaや isや gyakortaやmegtörtént╇や
amikor azや ép(letmodell a csak későbbや szenttéや avatottや vil{giや don{tor 
intézményalapítóiや╅jelvényébőlをや szentségénekやattribútum{v{やv{lt╆やEzや történt a kora 

középkorやszentkéntやtiszteltやkir{lynéiやésやcs{sz{rnéiや｠ Batildis337 frankやkir{lynéや〉くｶｰｹ《╇や
Clotilde338 kir{lyné╇やPlektrud339 kir{lynéや〉KözépsőやPipinやfelesége╉やくｷｱｷやut{n╉やazや{ltalaや
alapítottやkölniやSt╆やMariaや imやKapitolやmodelljével), az I. Henrik kolostoralapít{saibanや
közreműködőやMatilda340 〉Mechtild《やcs{sz{rné╇やI╆やOttóやanyjaや〉くｹｶｸ《や｠ esetében╆やBrémaや

                                                           
331 Die Parler 1978. 1. 238-239. (BOTT, B.) 
332 PANOFSKY 1964. 53, 61.; fig. 205 
333 Középkori 1969. 52. 
334 SAUER 1993. 89-213. 
335 SCHUBERT 1987. 230. 
336 Vö╆やSCHUBERTやｱｹｸｷ╆やｲｲｱ-228. 
337 PFLEIDERER 1898. 89. 
338 PFLEIDERER 1898. 89. 
339 PFLEIDERERやｱｸｹｸ╆やｸｹ╆╉やRÉAUやIIIのIII╆やｱｹｵｹ╆やｱｱｱｴ╆╉やIkonographie 8. 1976. 217-ｲｱｸ╆やhas{b 
340 PFLEIDERER 1898╆やｸｹ╆╉やRÉAUやIIIのII╆やｱｹｵｸ╆やｹｲｳ╆╉やIkonographie 7. ｱｹｷｴ╆やｵｸｷ╆やhas{b 
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modelljétや szoktaや tartaniや aや grófiや özvegyや Szentや Emma╆341 Ígyや {br{zolj{kや rendszerintや
Henrikや sziléziaiや hercegや feleségét╇や Szentや Hedvigetや 〉くｱｲｴｳ《, a trzebnicaiや bencésや
ap{cakolostor 1276-banや szenttéや avatottや alapítój{t,342 ésや Magyarorsz{gや közvetlenや
környezetébenや azや Ausztriaや védőszentjénekや sz{mító, 1113-ban a klosterneuburgi 

[goston-rendiや ésや 1135｠1136-ban a heiligenkreuz-iや ciszterciや kolostortや alapító, 1485-

benや szenttéや avatott (Babenberg III.《や Szentや Lipótや őrgrófot343 (ｸｸｷ╆や kép) ｠ azや előbbiや
középkoriや síremlékeや helyettや ｱｶｷｹ｠1680-banや kész(ltや újabb╇や maや isや meglévőや
emlékművénや egyébkéntや azや utóbbiや szobraや isや ottや sorakozik344. II. Henrikや cs{sz{rtや
〉くｱｰｲｴ《やｱｱｴｶ-ban╇やfeleségét╇やKunigund{tや〉くｱｰｳｳ《 1200-banやavatt{kやszentté╉やaやbambergiや
székesegyh{zbanや lévő╇や Tilmanや Riemenschneiderや {ltalや ｱｴｹｹや ésや ｱｵｱｳや közöttや faragott╇や
közösや síremlék(kや ugyanや csakや uralkodóiや jelvényekkelや {br{zoljaや aや h{zasp{rt╇や deや aや
keletiや szentélyや ｱｳｰｰやkör(lやkész(ltやpadjainakやdomborműveinや aや cs{sz{rnét╇や akiや ｱｰｱｷ-

benやaやhesseniやKaufungenbenやkolostortやalapítottや｠ amelybeやférjeやhal{laやut{nやmagaやisや
belépett╇や ésや amelynekや templomaや elsőや temetkezőや helyeや isや lettや ｠, templommodellel 

trónolvaや{br{zolt{k╆345 UgyanakkorやSzentやOttóやbambergiやp(spökや〉くｱｱｳｹ《やｱｵ╆ sz{zadや
elsőや harmad{banや kész(lt╇や tumbaszerű╇や deや oldal{nや azや ereklyékreや valóや betekintésや
érdekébenやmegnyitottやsíremlékénekやegyikやoldalsóやt{bl{j{nやaやnimbuszやnélk(lや{br{zoltや
cs{sz{riやh{zast{rsakや{llóやalakjaやegy(ttやemeliやaやnégytornyosやdómやmodelljét (585╆やkép). 

Szentや Bernwardや hildesheimiや p(spökötや 〉くｱｰｲｲ《╇や aや St╆や Michaelや bencésや kolostorや
alapítój{tやszok{sやvoltやnagyméretű╇やkövesやdíszűやkereszttel ｠ azや{ltalaやkészíttetettやcrux 

gemmataむval, az ún╆や nagyや Bernward-kereszttel ｠ {br{zolni╇や ritk{bbanや azonbanや
templommodellt is tarthat, péld{ulや aや Newや York-i Metropolitan Museum egy 

szenteketや felsorakoztatóや szőnyegén ésや saj{t╇や m{rや jóvalや azや ｱｱｹｴ-ben lezajlott 

szenttéavat{stやkövetően╇やｱｳｱｰやkör(l kész(lt╇やújabbやsíremlékén╆346 

Aや Boldogや Wirntoや említett╇や vornbachiや síremlékeや {ltalや képviselt, nem az 

intézményiや alapítók╇や hanemや azや intézményや működésénekや többnyireや koraiや
szakasz{banや tevékeny╇や szentéletűや egyh{ziakraや visszautalóや ╅retrospektívや memoriaをや
                                                           
341 PFLEIDERER 1898. 4, 89. 
342 PFLEIDERERやｱｸｹｸ╆やｸｹ╆╉やRÉAUやIIIのII╆やｱｹｵｸ╆やｶｳｲ╆╉やIkonographie 6. ｱｹｷｴ╆やｴｷｵ╇やｴｷｶ╆やhas{b╉やKeresztényや

művészet 1986. 120.; KACZMAREK｠WITKOWSKIや ｱｹｹｳ╆や ｱ╇や ｱｱ╇や ｱｳ╇や ｳｵ╆や kép╉やAndechs-Meranier 

1998. 295. (Kat. Nr. 2.14, SCHURR, E.); Abb. 59 
343 Ikonographie 7. 1974. 400-ｴｰｱ╆や has{b╉や Leopold ｱｹｸｵ╇や sz{mosや középkoriや ésや későbbiや péld{val╉や aや

koraiakや közéや tartozikや aや klosterneuburgiや kolostorや kerengőjénekや don{torokatや {br{zoló╇や
1330｠ｱｳｳｵや t{j{nや kész(ltや (vegablak-sorozat{nakや egyikや darabja╇や amelyenや Lipótや mindkétや
alapít{s{raやutalóanやkétやmodelltやtart╈やLeopold 1985. 154. (Kat.-Nr. 38) 

344 KACZMAREK｠WITKOWSKIやｱｹｹｳ╆やｲｷ╆やkép 
345 Ikonographie 7. 1974. ｳｵｸ╇やｳｵｹ╆やhas{b╉やHeinrich II. 2002. 359-362. (Kat.-Nr. 184-185, RUPPRECHT, 

K.) ｠ aや szenttéavat{siや oklevelek╉や ｴｰｵ-408. (Kat.-Nr. 215, HUBEL, A.) ｠ aや síremlék╉や ｴｰｱ-402. 

(Kat.-Nr. 215, HUBEL, A.) ｠ a padok 
346 Ikonographie 5. ｱｹｷｳ╆やｳｹｳ╆やhas{b╉やaやkereszttelやvaló {br{zol{sok╈やHABICHTやｱｹｱｷ╆やｹｷ╇やｱｰｸ╆╉やAbb╆や

ｳｶ╇やｴｴ╉やBÜNZやｱｹｹｳ╆やｴｲｶ-427.; Abb. 221-222.; WOLFSON 1993. Abb. 225-235; Bernward 1993. 2. 

634-635, 639-640. (Kat.-Nr. IX-31, IX-35-ｳｶ╇や WOLFSON╇や M╆《╉や magaや azや ötvösművűや kereszt╈や
Bernward 1993. 2. 588-589. (Kat.-Nr. VIII-34, PIPPAL, M.); a New York-iや szőnyeg╈や Inv╆や Nr╆や
ｶｹ╆ｱｰｶ╈やBÜNZやｱｹｹｳ╆やｴｲｴ╆╉やAbbやｲｱｹ╉やazやújabbやsíremlék╈やHABICHTやｱｹｱｷ╆やｸｲ-ｸｴ╆╉やAbb╆やｲｸ╉やBÜNZや
1993. 429.; Abb 224 
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archaiz{lóや péld{iや m{sholや isや megtal{lhatók╆や Aや ｸ╆や sz{zadや közepeや előttや Odiloや bajorや
hercegや {ltalや alapítottや Mondseeや bencésや ap{ts{g{banや ésや környékénや aや kolostoraや
f(ggetlenítéseや érdekébenや elértや sikereiやmiattやmeggyilkoltや (Boldog) II╆やKonr{dや ap{totや
〉くｱｱｴｵ《や szentkéntや tisztelték╆や ｱｲ╆や sz{zadiや kéziratokbanや aや hal{l{tや dicsőítőや négyや fiktívや
sírverseやisやfennmaradt╇やazやeseményekやköréやlegend{katやazonbanやbizonyíthatóanやcsakや
azやújkorbanやszőttek╆やVörösやm{rv{nyやtumbafedlapj{t (615╆やkép) kor{bbanやaやｱｴ╆やsz{zadや
elsőや feléreや keltezték╇や utóbbや m{rや aや ｱｵ╆や sz{zadや utolsóや harmad{ra╆や Aや ｱｴ｠ｱｵ╆や sz{zadや
szokv{nyosや sírlapjaihozや képestや szokatlanul nyújtott form{tumや aや szélesや kerets{vや
következtébenや aや belsőや mezőtや mégや szűkösebbnekや mutatja╇や azや ar{nyokbanや éppúgyや
közelítveや aや rom{nや korや sírlapjaihoz╇や mintや aや nimbusszalや ésや p{lma{ggalや {br{zolt╇や
tonzúr{sやfejűやfiguraやmerevやbe{llít{s{val╇や fejform{l{s{val╇やsematikusやredőkezelésévelや
ésや ap{tiや botj{nakや egyetlenや levéllelや díszített╇や ╅rom{nや stílusúをや kampój{val╆や Mivel 

azonban ｱｷ╆や sz{zadiや forr{sokや csak 1210-tőlや kezdődőenや sorolj{kや felや azや ap{tや
közbenj{r{s{nakやbetudhatóやcsod{kat╇やaやsírlapやferdeやrézsűjénやolvashatóやleoninusiやvers 

(EST HIC BVSTATVS CHVNRADVS ET ENSE NECATVS | HIC QVI PRELATVS 

SIGNIS CLARET ECCE BEATVS ｠ ╅ittやvanやeltemetveやésやkarddalやmegölveやChunradus╇や
ő╇やakiやfőpapやvolt╇やcsod{kや{ltalやboldogkéntやsug{rzikを《やviszont m{rやeやcsod{kraやutalvaや
boldogkéntやjellemzi╇やésやaやnimbuszやsemやképzelhetőやelやazonnalやaやtemetésやut{nやkész(ltや
síremléken╇や ígyや aや jóvalや későbbiや készítésや egészenや biztos╆や R{ad{sulや a ╅rendesをや
sírfeliratbanや [ANNO D(OMI)NI MoCoXLVo XVIII K(A)L(ENDAS) FEBR(VARII) OBIIT 

CHVNRADVS FIDELIS ABBAS HVI(VS) LOCI IN MAENSE] az ap{ts{gotや jelzőや
MAENSE (=Mondsee) forma is csak 1242-benやfordulやelőやlegkor{bban╇やésや{ltal{noss{や
csak 1280-tólや v{lt╇や tov{bb{や aや feliratokや gótikusや majuszkul{itや semや faraghatt{k a 12. 

sz{zadban╆やAや sírversや azonbanや könnyedénや elképzelhetőやm{rや humanistaや alkot{sként 

is╇やígy azやemlék{llít{sやösszef(ggésbeやlenneやhozhatóやa kolostortemplom Benedikt (II.) 

Eckやap{tや〉くｱｴｹｹ《やidejéreやeső╇やｱｵ╆やsz{zadiやújj{építésévelやésやaやfőolt{rralやegy(ttやｱｴ87-ben 

történtやfelszentelésével ｠ ebbenやazやesetbenやm{rやaやｱｳ╆やsz{zadやvégére╇やaやｱｴ╆やsz{zadやelsőや
feléreや jellemzőやbetűtípusや isやarchaiz{l{stや jelentene.347 EgyébkéntやaやSalzburgやkörnyékiや
vörösや m{rv{nyや ｱｲ╆や sz{zadiや felhaszn{l{s{nakや sincsenekや nyomaiや azや osztr{kや ésや
délnémetや ter(leteken╇348 ésや aや sírfeliratokbanや aや hal{loz{siや évや kitételeや isや egészenや
k(lönlegesやlenneやaやｱｲ╆やsz{zadやközepén349. 

Aやvornbachiやésやaやmondsee-iやpéldaやnemやjelentiやazonbanやazt╇やhogyやa kolostorok 

szentjeinekやkésőbbやkész(ltやsíremlékeiやesetén aやstil{ris-motiv{lisやarchaiz{l{sやlett volna 

azや egyed(lや követhetőやút╆やHaや aやmegrendelőや céljainak╇や elképzeléseinek nem ez felelt 

meg╇や akkorや éppenや aや legkorszerűbbや form{katや isや v{laszthatta╇や ahogyや I. Berthold 

garsteniや ap{tやm{rや ugyancsakや említettや síremlékeや esetébenや történt╆やUgyanezや jellemzi 
Szent Vitalis╇やSalzburgやm{sodik p(spöke és a St. Peter-kolostorやap{tja 〉くｷｳｰやelőtt) a 

kolostor templom{banや tal{lható╇や méretébenや isや monument{lisや 〉ｲｷｴxｱｴｴや cm《╇や vörösや
m{rv{nyや síremlékét (ｶｱｶ╆や kép), amely aやhatや angyalや tartottaや ravatalkendőnやmennybeや
                                                           
347 WAGNER 1981. 51-ｵｲ╆╇やképpel╉やMondseeland 1981. 478-479. (Kat.-Nr. G 1, KOPPENSTEINER, 

E.); a ｱｳ╆やsz{zadやvégéreやhelyezi╈やSUCKALEやｲｰｰｲ╆やｲｱｲ╆ 
348 Ld╆やal{bbやazや╅Anyagokやésやtechnik{kをやcíműやfejezetben╆ 
349 Ld╆やkor{bbanやaや╅AzやÉletやKönyveや｠ sírjelやésやfeliratをやcíműやfejezetben╆ 
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emelt╇やaやlegkorszerűbbやfőpapiやorn{tusbanやésやnimbusszalや{br{zoltやp(spökalakkalやa 15. 

sz{zadや elsőや feleや salzburgiや m{rv{nyfarag{s{nakや egyik ｠ aや v{rosbanや egyetlenや ｠ 

fennmaradt főműve╇やaやl{gyやstílusやkésőiやf{zis{nakやemléke.350 AやM(nchentőlやnyugatraや
lévőやGrafrathや zar{ndoktemplom{banや tal{lhatóや aや népnyelvbenや ╅heiligeやGrafや Rathを-
nak nevezett Szent Rasso (くｹｷｴ《╇やaやtemplomやelsőやalapítójaや｠ ╊やder dicz Goczhaus zum 

erst(e)n hat gestifft ╊や｠ síremléke╆や A ｱｰ╆や sz{zadや közepénや aや betörőやmagyarokや ellenや
harcolóや bajorや csapatokatや kétや esetbenや isや ir{nyítóや gróf csontmaradv{nyaiや ｱｴｶｸ-ban 

történtや felemeléséhezや kapcsolódóanや Matthäusや Haldnerや {ltalや faragott emléken a 

p{ncélosや férfialakや pontosanや olyanや fegyverzetetや visel╇や aや faragv{nyや éppen olyan 

stílusjegyeketや mutat╇や mintや aや Haldnerekや készítetteや korabeliや vörösや m{rv{nyや vitéziや
sírlapokやaやkörnyékやtemplomaiban╆351 Aやkétやszemléletやösszekapcsolód{s{raやjóやpéldaやazや
1270-ben vagy 1271-ben elhunyt352 [rp{dh{ziや Margitや m{sodikや síremlékeや 〉arca), 

amelyetやjóvalやkésőbb╇やｱｳｳｵ｠ｱｳｴｰやt{j{nやemeltekやaやsírやésやazやeredetiやsíremlékやfölé (583, 

ｶｱｷ╆やkép)╇やésやamelyやegyszerreやmutatjaやaやlegkorszerűbbやtoszk{naiやésやN{polyやkörnyékiや
stílusf{zishozや valóや igazod{st╇ aや korabeliや it{liaiや síremlék-típusokや motiv{lisや hat{s{t╇や
illetveやaやrendalapítóやSzentやDomonkosやNiccoloやPisanoや{ltalやｱｲｶｴ｠ｱｲｶｷやközöttやfaragott╇や
bolognaiや síremlékénekや típus{hozや hétや évtizedや múlt{nや történt╇や aや rendiや döntésekenや
alapuló visszanyúl{st╆353 A passaui Niedernburg kolostora Gizella-sírja esetébenやaやｱｱ╆や
sz{zadiやsírlapや〉ｲｳｴ╆やkép《やfölöttや{ttört╇やasztalszerűやépítményやkapottやhelyetやegyやújabb╇やazや
akkorや szok{sos vörösや m{rv{nybólや készített fedlappal (235-ｲｳｷ╆や kép), amely egyや ívや
alattや fel(lや kétや sassal╇や lejjebbや pedigや azや elhunytや nevétや megadóや szövegrészekkelや
közrefogottやkeresztetやmutatóや{br{j{valやaやl{thatóanやhagyottやkor{bbiやfaragv{nyやpontosや
╅m{solataを╆や Ugyanakkorや a gótikusや minuszkul{sや betűtípus╇や aや szam{rh{tíves╇や
mérművesや ív╇や a kereszttalpや ésや aや h{romkaréjosや keresztsz{r-végződés pontosan 

megfelel a faragv{nyや ｱｴｲｰや kör(liや készítésiや idejének╆354 ｱｴｲｰや kör(liや aや kolostoriや
╅memoriaをや egyや m{sikや emlékeや isや aや passauiや templomban╇や aや bencésや ap{cakolostorや
ap{tnőiや helyétや Gizell{tや megelőzőenや betöltő Heilika ｠ a magyar kir{lynéや atyai 

nagynénjeや (amita) ｠ tumb{ja╆や Aや koraiや típustや idéző╇ egyszerűや vörösや m{rv{nyや lapや
h{romや p{rhuzamos╇や hosszir{nybanや futóや sorbólや {lló╇ korszerűや megform{l{sú╇や
minuszkul{sや felirataや ugyanúgyや aや ╅felejtésをや tanúja╇や mintや aや m{sodikや Gizella-sírkőや
körirata: az 1020-asや hal{loz{siや évsz{mや túls{gosanや korai╇や ésや aや kolostornakや nemや is őや

                                                           
350 TIETZE 1913. 32-33.; Fig. 58.; MAYR 1972. 51. ｠ aやｱｵ╆やsz{zadやnegyvenesやéveireやvalóやdat{l{ssal╉や

HAJ2Sやｱｹｷｲ╆やｴｳ╆╉やAbb╆やｵｳ╉やKOCHやｱｹｸｲ╆やｷｵ╇やｷｶ╆╇やképpel╉やSt. Peter 1982. 242. (Kat.-Nr. 28, KOCH, 

W.) ｠ 1430｠ｱｴｴｰやkör(liやkeltezéssel╉や ｱｴｹｷ-ben egy Johannis scissor 〉akibenやaやkutat{sやhajlamosや
HansやValkenauertやfeltételezni《やsz{m{raやfizettekやegyやdomborműértや》HAHNLやｱｹｸｲ╆やｳｶ╆╉やSt. Peter 

1982. 242. (Kat.-Nr╆やｲｸ╇やKOCH╇やW╆《『╇やamelyやazonbanやegyesやvéleményekやellenéreやsemやlehetettやezや
aやsíremlékや〉vö╆やTIETZEやｱｹｱｳ╆やｳｲ-33.; MAYR 1972. 51.). 

351 LIEDKE 1974. 73-ｷｵ╇やｱｶｸ╆╉やAbb╆やｴｶ╉やHABELやｱｹｸｹ╆やｱｱｲ╆╉やAbb╆やｴ╉やaやkort{rsやvitéziやsírkövekhezやvö╆や
LIEDKE 1974.  Abb. 18, 45, 52-53, 56-57, 65, 70, 89, 92, 94, 97 

352 1270: Kronológiaや1981. 163.; 1271: KNAUZ 1868. 10.; Kronológiaや2006. 337. 
353 L8VEIや ｱｹｸｰ╆や ｱｸｰ-221.; 3-ｳｲ╆や kép╉や Részletesebbenや ld╆や al{bbや azや ╅Anyagokや ésや technik{kをや címűや

fejezetben.  
354 UZSOKIやｱｹｸｲ╉やUZSOKIやｱｹｸｴ╆やｱｷｴ╆╉やｳｱ╆や{bra╉やSTEININGERやｲｰｰｶ╆やｳ-5. (Nr. 2-3); Abb. 2-3 
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volt azやelsőやap{tnőjeや〉prima abbatissa huius Monasterii)╇やcsup{nやcs{sz{riやunokaöccsénél╇や
II╆やHenriknélやsikeresenやj{rtやközbeやazやintézményやgazdagやmegt{mogat{saやérdekében╆355 

B{rmennyireや isや ╅plak{tszerűenをや (ltetteや {tや képiや form{baや azや alapít{sや tettétや azや
alapítóや kezébeや helyezettや templommodell╇や kötelezőや jelvényeや mégsemや voltや aや
retrospektívや síremlékeknek╆やAや seeoniやbencésやkolostorbanやaや ｱｰ╆や sz{zadbanやéltやAriboや
őrgrófやｱｴｰｰやkör(lやkészíttetettやtumb{jaやpéld{ulやeやnélk(lやisやaやsalzburgiやvörösやm{rv{ny-

farag{sやegyikやfőműve╆356 Aやdon{tor-síremlékekbenやk(lönlegesenやgazdagやregensburgiや
St. Emmeram-kolostor féltucatnyin{lや sz{mosabbや ilyesfajtaや fennmaradtや emlékénekや
egyikénやsemやtűnikや felやazやép(letmodell.357 Nemやszerepelhetettやaやdon{tors{gやa Nagy 

K{rolyや{ltalやbehódoltatottや ésやkeresztapaiやközreműködésévelや ｷｸｵ-ben megkeresztelt, 

azや utókorや szemébenや aや szentségや erejévelや rendelkezőや Widukindや sz{szや vezérや 〉くｷｹｸや
kör(l′《や ｱｱｰｰやkör(lやkész(lt╇や csakやaやközépkorやvégénや feliratozott síremlékénや 〉kőlaponや
stukkóbólや modell{ltや figura《や a vesztf{liaiや Engerben (618╆や kép《╇や b{rや aや Karolingや
birodalomや vezetőや rétegébeや betagolódóや lesz{rmazottaiや m{rや szerepetや j{tszottakや
kolostoralapít{sokban╇やígyやéppenやazやengeriやalapítv{nyiやtemplomやlétrehoz{s{banやis.358 

Azやalapítói-don{toriやmemoria síremlék{llít{sやútj{nやgyakoroltやkolostoriや{pol{saや
egyszerűbbや form{kbanや ésや típusokbanや isや megnyilv{nulhatott╆や A heiligenkreuz-i 

ciszterci kolostor k{ptalantermébenや ésや kerengőjébenや azや alapítóや Babenbergekや
férfi{g{nakやkihal{s{tや 〉ｱｲｴｶ《やkövetőenや jóvalやkésőbb╇やaやｱｳ╆や sz{zadやutolsóやnegyedébenや
egységes╇や ｲｸや darabotや sz{ml{lóや sírlap-sorozatや kész(ltや ugyanabbanや aや műhelybenや
Babenberg-csal{dtagok╇や alsó-ausztriaiや birtokosokや ésや bécsiや polg{rokや ｠ a kolostor 

jótevőiや ｠ emlékére╈や péld{ulや V╆や Lipótや osztr{kや hercegや 〉くｱｱｹｴ《や ésや Dietmarや vonや
Enzesdorfや〉くｱｲｷｱ《や(resやmezejű╇やcsup{nやegyやrövidやésやegyやhosszoldalonやLやalakbanやfutóや
felirattal ell{tott╇や valamint Sifrid Laeublo CIVIS WINNENSIS 〉くｱｲｸｹ《や köriratos╇や
kereszttelや kitöltöttやmezejűや sírköve╆359 Aやk{ptalanteremben egym{sやmellettや sorakozóや
kőlapokや 〉619╆や kép) felirata a necrologiumokやszövegezésétや idézi╇や ésや azやLやalakbanや felírtや
szövegekやszokatlanやelhelyezéséreや tal{nやazや szolg{lhatやmagyar{zatul╇やhogyやez{ltalや az 

elhunytakrólや im{valや megemlékezőや szerzetes egy-egyや lépésselや tov{bbhaladva╇や
egyetlenやnézetbőlや tekinthetteや {tや azや im{j{baや foglalandókraやutalóや feliratokat╆やAやkoraiや
síremlékekや feliratoz{s{nakや hi{nyaや egyébkéntや azや egészや utólagosや emlék{llít{siや
gyakorlatやegyikやok{tや isや szolg{ltathatta╈やｱｱｲｵやkör(lやbiburgiやv{rukatやegyや ikerkolostor 

alapít{s{raやadtaや{tやKonradやésやArebo╇やHeinrichやvonやBiburgやgrófやésやfelesége╇やBertaやkétや
fia. A kolostorban eltemetett╇や utóbbや boldogkéntや tisztelt Bertaや 〉くｱｱｵｱ《や elsőや
tumbafedlapja╇やaやfigur{lisやsíremlékekやkoraiやbajororsz{giやpéld{ja╇やsemmilyenやfeliratot 

                                                           
355 STEININGER 2006. 3. (Nr. 1); Abb. 1 
356 MAYR 1972. 9-17. 
357 MADER 1933. 248. skk.; HAAS 1970/71. 148. (4. jegyzet) 
358 HAASやｱｹｷｰのｷｱ╆やｱｱｵ╆╇やｱｴｸ╆や〉ｷ╆やjegyzet《╉やtörténetiやadatok╈やANGENENDTやｲｰｰｸ╆やｲｹｳ╇やｳｳｲ╇やｳｳｴ╇やｳｵｹ╇や

ｴｷｲ╇やｴｸｰ╇やｴｸｳ╆╉やaやsíremlékrőlやmég╈やPANOFSKYやｱｹｶｴ╆やｵｲ╆╉や fig╆やｱｹｹ╉やBAUCHやｱｹｷｶ╆やｱｹ╆╉やAbb╆やｱｳ╉や
HINZ 1996. 32.; Abb. 14 

359 KOCH 2007. 208, 211.; Abb. 232-ｲｳｴ╉やAやk{ptalanteremやalaprajza╇やaやsírkövekkelやésやaやfelt{rtやsírokや
rajzaival╇や Salomonや Kleinerや metszetén╈や HERRGOTT╇や M╆╇や Taphographiaや principumや Austriaeや
IV/1. St. Blasien 1772. Tab. VI.: Babenberger 1976. 738. (Kat.-Nr. 1303); Abb. 58 
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nemや hordoz╇や mígや azや asszonyや ｱｴ╆や sz{zadや közepi╇や vonalrajzosや {br{jú╇や ugyancsakや
figur{lisやsírlapj{tやgondosanやköriratozt{k╇やazやelhunytraやvonatkozóやadatokやközéやfelvettや
FVNDAT(RI)X HVIVS LOCI PIE MEMO(RIE) kitétellel (a memoria idővelやhalv{nyult╇や
ésやaやgótikusやkőlapやm{sodlagosやbeépítésből csak 1967-benやker(ltやelő《.360 

Aや seitenstetteniや bencésや kolostorや egyや ｱｳｰｰや kör(lや faragott╇や nagyméretűや vörösや
m{rv{nyや sírlapj{nや geometrikusや szab{lyoss{ggalや vésett╇や ívesや talpraや {llított╇や orrtagosや
keresztや l{thatóや 〉620╆や kép《╆や ｱｵｰｰや kör(lや aや kereszttalpや h{romkaréjaや al{や alapító-címertや
faragtak╇やésやaやlapotやkésőやgótikusやminuszkul{sやkörirattalやl{tt{kやel╇やmiszerintやｱｱｱｶ-ban 

alapított{kや aや kolostort╇や ésや aや sírbanや nyugszanakや azや alapítóや Ilonaや nővérénekや
maradv{nyai╈やAnno domini millesimo centesimo decimo sexto fundatum est monasterium 

istud. Hoc fundatoris Helene membra sororis Clauduntur tumulo; hic iacet in domino. Az, 

hogy ez milyen akkoribanや mégや alighanemや tudottや történetiや adatokonや alapul╇や nemや
ismert.361 

Magyarや vonatkoz{saや ésや l{tv{nyosや kivitelezéseや miattや isや feltétlen(lや említéstや
érdemelや egyや röviddelや aや temetéstや követőenや elkészíttetett╇や templommodellesや alapító-

{br{zol{sやIt{li{ban╆やAやn{polyiやSantaやMariaやDonnareginaやklarisszaやkolostorやalapítój{t╇や
V╆や Istv{nやmagyarや kir{lyや le{ny{t╇やMagyarorsz{giやM{riaや kir{lynét 〉くｱｳｲｳ《や aや kolostorや
templom{banやtemettékやel╇やésやaやsírやföléやazやelhunytやvégrendeleténekやmegfelelőenやTinoや
diや Camainoや sienaiや szobr{szや ésや Gagliardoや Primarioや n{polyiや építészや készítettや
1325｠1326-banやmonument{lisや falisíremléket (1209-1213╆や kép). A baldachin alatt {llóや
építményや tetejénや trónolóや Madonn{nakや egyikや oldal{nや aや koron{tや tartó╇や sz{rnyatlanや
nőalakや {ltalや beaj{nlottや kir{lynéや térdel╇やm{sikや oldal{nや pedigや ugyancsakや sz{rnyatlanや
nőalakやaやtemplomやmodelljétやemeli (1210-1212╆やkép).362 

Azや ╅alapítókや emlékezeteをや Hahótや esetébenや feltehetőや szempontja, valamint a 

szentekや sírjaや föléや {llítottや újabbや emlékműreや példaやMargit-síremlékや aや fentebbや v{zolt 
európaiやgyakorlatやmagyarorsz{giやkövetéséreやutalnak╆やNéh{nyやtov{bbiやhasonló╇やtöbb-

kevesebbやbizonyoss{gúやeset mégやemlíthető╆やBodóやBal{zsやvetette fel╇やhogyやegyや{ltalaや
néh{nyや faragv{nytöredékや alapj{nや rajzbanや részlegesenや rekonstru{lt╇や baldachinosや
síremlékや esetlegや aや pécsv{radiや bencésや kolostorや rejtélyes╇や ｱｱ╆や sz{zadiや jótevőjének╇や azや
egyed(lや azや ap{ts{gや alapítólevelénekや {tirat{bólや ismert╇や ｱｱｰｰや t{j{nや azや ap{ts{giや
templomやSzentやKeresztやolt{raやelőttやújratemetettやDomoszlóやhercegnekやaやsokkalやkésőbbや
{llítottやsíremlékeやlehetett╆363 Tak{csやImreやésやHorv{tやIstv{nやegyやesztergomi╇やalighanemや
töredékesや kir{lyfejetや {br{zolóや faragv{nytや IV╆や Bélaや kir{lyや 〉くｱｲｷｰ《や esztergomi 

síremlékénekや egyや ｱｴ╆や sz{zadや közepeや ut{nや történt╇や feltételezettや helyre{llít{s{hoz 

kötött╇364 valószínűlegや nemや alaptalanul╆や Aや némelyikや fentebbや v{zoltや k(lföldiや példaや
(Rott am Inn, Kaisheim) esetébenや megfoghatóや kerekや évfordulósや emlék{llít{siや

                                                           
360 MADER 1922. 108-109.; Fig. 86.; BAUCH 1976. 284.; Abb. 423; GOLDNER 1985. 46-47.; 

PAOLA｠LIEDKE｠RINDやｱｹｹｲ╆やｱｰｶ╇やｱｱｶ╇やmindkétやfaragv{nyやképével 
361 Seitenstetten 1988. 296. (Kat.-Nr. 26.1) 
362 L8VEIやｱｹｹｸc╆やｱｸ-23.; 1-ｳ╆やkép 
363 BOD2やｲｰｰｴ╉やkisséやrészleteebbenやld╆やal{bbや╅Aやtemplomiやsíremlékekやésやrokonemlékekやtípusaiやaや

középkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetや╅Oszlop╇やpillér╇やbaldachinをやcíműやalfejezetében╆ 
364 Pannonia Regia 1994. 274-275. (IV-ｴｷ╆やkat╆やtétel╇やTAK[CS I.｠HORV[TH I.) 
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gyakorlathoz hasonlóanや ak{rや azや eltemetésや sz{zadikや évfordulójaや isや felmer(lhetや
apropóként╆やAzやegriやv{rや székesegyh{z{tやmegújítóや II╆や 〉Dörögdi《やMiklósやegriやp(spökや
〉くｱｳｶｱ《や sírj{tや az 1506-banや leégettや v{rszékesegyh{zや helyre{llít{s{hozや kapcsolódóanや
{thelyezték╇や ésや aや sírraや aや p(spökや képm{s{valや ésや felirattalや díszítettや újや sírkövetや
készíttettek.365 Aや sírや renesz{nszや kori megújít{saや azや egykoriや jótevőや emlékénekや
szólhatott╆  

Aや retrospektívや síremlék{llít{sや politikaiや vonatkoz{sairaや szolg{lや péld{valや aや
HunyadiやJ{nosやkorm{nyzóや〉くｱｴｵｶ《やemlékéreやaやgyulafehérv{riや〉AlbaやIulia╇やRom{nia) 

székesegyh{zbanやaやtörökp{rtis{gやv{dj{tólやilyやmódonやisやszabadulniやkív{nóやSzapolyaiや
J{nosやkir{lyやmegbíz{s{bólやStatileoやJ{nosやerdélyiやp(spökや{ltalや1533-ban elkészíttetettや
tumba (55-ｵｷ╆やkép).366 

Azや alapítókや kultuszaや nemや értや véget aや középkorral╆や Aや vornbachiや sírfedlapokや
említettや újrafel{llít{sa╇や barokkや feliratosや t{bl{valや valóや megjelöléseや hasonlóや
odafigyelésrőlやtanúskodik╇やmintやaやhahótiやkőfaragv{nyやköréやvontやdíszesやstukkókeret╆や
Azやalsó-sz{szföldiやKönigslutterやegykoriやap{ts{giやtemplom{tやｱｱｳｵ-benやaやnémetやkir{lyや
majdやcs{sz{rや III╆やLotharや (von Supplinburg; くｱｱｳｷ《やalapította╇や sírhelyé(lや isやv{lasztva 

azt╆やAzやuralkodó╇やRichenzaやcs{sz{rnéやésやB(szkeやHenrikやhercegやaやｱｳ╆やsz{zadやm{sodikや
felébenや kész(lt╇や gótikusや síremlékébőlや (ｶｲｱ╆や kép) aや h{romや fekvőや figur{nakや csakや 
töredékeitやőrziや｠ egyébkéntやújabbや{sat{siやleletkéntや｠ a templom, mivel az 1690/1695 

t{j{nやbeszakadóやboltozatやösszetörteやazokat╆やｱｷｰｸ-banやMichaelやHelwigやszobr{szやsötétや
alépítményreやfektetteやazやalab{strombólやfaragottやúj╇やbarokkやfigur{kat a reprezentatívや
újや emlékműや sz{m{ra.367 M{rや nemや azや alapítókや emlékezetét╇や csup{nや aや kor{bbiや
templomép(letétや őrziや Karancsberénybenや Berényiや Lőrincや spoliumkéntや befalazott╇や 13. 

sz{zadやvégi╇やｱｴ╆やsz{zadやeleji╇やnégyzetesやsírt{bl{ja (288-ｲｹｰ╆やkép)╆やAやmai╇やkésőやbarokkや
rómaiや katolikusや templomや építéseや előttや lebontottや régiや templomや alapfalaibanや 〉amiや
jelenthetteや aや régiや padlótや is《や tal{lt{kや ｱｷｸｸ-ban╇や ahogyや arrólや azや újや templomや
orgonakarzat{nakや egyikやpillérébeや történtや befalaz{sakorや azや al{やhelyezett╇や ｱｸ╆や sz{zadや
végiや kőt{blaや megemlékezik: SUPERIOR LAPIS IN ANTIQVAE ECCLESIAE 

FUNDAMENTIS REPERTUS DIE XX MAJI M.DCC.XXC.IIX. PRO MEMORIA 

ILLOCATUS. 

 

 

3.5. Kitekintésやaやm{ra 
 

                                                           
365 Részletesenや ld╆や később╇や ╅Aや holtakや jelenléteや ｠ templomiや temetkezésekや ésや környezet(kや aや

középkoriやMagyarorsz{gonを címűやfejezetben. 
366 FORSTERや ｱｹｰｵc╉や M5LLERや ｱｹｰｵ╉や VARJUや ｱｹｰｵ╉や BALOGHや ｱｹｴｳ╆や ｷｶ-78, 243-249.; 39-ｴｱ╆や kép╉や

ENTZ 1958. 138-140, 168.; 179-ｱｸｴ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｶｶ╆や I╆やｲｸｳ-287.; II. 309-ｳｱｱ╆やkép╉やMatthias 

Corvinus 1982. 166-167. (Kat.-Nr╆やｵｳ╇やBALOGH╇やJ╆《╉やRITO2KNÉやｲｰｰｰ╉やMIK2 ｲｰｰｸf╆やｲｷ╆╉やld╆やmégや
al{bbやazや╅AやtemplomiやsíremlékekやésやrokonemlékekやtípusaiやaやközépkoriやMagyarorsz{gonを ésやaや
╅Megbízókやésやkészíttetőkをやcíműやfejezetekben╆ 

367 HINZ 1996. 15, 62. (16. jegyzet); SOFFNER 2004. 18, 25-25. 
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Aやhalottaknakやvalóやemlék{llít{sや fontoss{gaや tal{nやakkorやérhetőや tettenや╅legnyersebbをや
form{ban╇や haや aや síremlékや készítéséreや ésや fel{llít{s{raや valamilyenや okbólや aligや vagyや
egy{ltal{nや nemや adódikや módjaや azや eztや egyébkéntや igénylőや kisebb-nagyobb 

közösségnek╆やEgyやigenや{ltal{nosやkorl{tやpéld{ulやazやanyagiやlehetőségekやhi{nya╆やAやsírraや
(ltetettや facsemeteや egyesや cselédtemetőkbenや mégや aや ｲｰ╆や sz{zadや elsőや felébenや isや
megfoghatóや népiや szok{sa (ｶｲｲ╆や kép)╇や ésや azや esetlegや csakや kétや botbólや vagyや deszk{bólや
össze{llított╇や rövidや életűや ｠ ésや tartósabbや pótl{sraや későbbや semや sz{mítóや ｠ emlék- ésや
sírkeresztekや (623-626╆や kép) kitűzéseや isや jóや péld{kkalや szolg{lや erre╆368 Aや h{borúや
halottairól╇やaやcsat{kやvagyやostromokやsor{nやélet(ketやvesztő╇やkésőbbやnemやazonosítható╇や
sokszorやfelやsemやlelhetőやközkaton{królやésやcivilや{ldozatokrólやközösやvagyやegyéniや｠ ak{rや
névtelenや ｠ emlékjelや {ltalや történőや megemlékezésや szok{sa aや ｱｹ╆や sz{zadや m{sodikや
felénekや észak-amerikaiや ésや európaiや h{borúibanや gyökerezik╇や ésや azや egyéniや sírokや vagyや
monument{lisや katonaiや temetők a kétや vil{gh{borúや csatatereiや környékénekや lettek 

gyakoriや t{jképiや elemei (627-ｶｳｴ╆や kép). Az ilyesfajtaや emlék{llít{sや helyenkéntや m{rや azや
1848/49-esや szabads{gharcや részvevőinekや síremlékeivel╇や emlékköveivelや (ｶｳｵ╆や kép) 

megkezdődöttやaやｱｹ╆や sz{zadやm{sodikや felében╇や{ltal{nosや t{rsadalmiや igénnyéやazonbanや
az elsőや vil{gh{borútや követőenや kialakítottや katonaiや temetőkbenや ésや községiや
emlékhelyeinや〉péld{ulやemlékf{kや(ltetésével369) v{lt (636-ｶｳｷ╆やkép). AやII╆やvil{gh{ború╇や
Budapestやostromaやismeretlenやkatonasírjaitやmaやisやrendszeresenやkoszorúzz{kやpéld{ulやaや
Budai-hegyek erdeiben (ｶｳｸ╆やkép). 

Nemや véletlen╇や hogyや aや II╆や vil{gh{borúsや holokausztや túlélőinekや egyikや alapvetőや
f{jdalma╇や hogyや szeretteiknekや nemや hogyや azや elv{rhatóや hosszús{gúや életreや ésや azや életや
nyugalmasや befejezéséreや nemや voltや módjuk╇や deや mégや aや sírjukonや valóや emlék{llít{sや
lehetőségeや semや {lltや fenn╆やAやGuntherやDemnigや kölniやművészや akciójakéntや sikerreや vittや
Stolperstein 〉╅botlókőを《や programや aや holokausztや németorsz{giや {ldozataiや egykoriや
lakóhelyénekや azや utcaburkolatbanや névvelや valóや megörökítéséreや 〉639-642╆や kép) olyan 

nemやv{rtやreakciótやisやkiv{ltott╇やhogyやaやj{rókelőkやlépéseitőlやfolyamatosanやcsiszolódónakや
ésやez{ltalやmindigやmegújulónakやelképzeltや t{bl{csk{katやazやemberekや ink{bbやkiker(lik╇や
mertやazや╅emlékezőやmacskakövekをやsírjelekreやemlékeztetikやőket╆370 

Azや I╆や vil{gh{borúや szinteや mindenや magyarorsz{giや telep(lésenや fel{llítottや
emlékműveire╇371 sz{mosや intézményや bej{ratiや előterébenや kif(ggesztettや emlékt{bl{iraや
felvéstékや aや helyiや közösségや h{borúsや halottainakや névsor{t╇372 amelyetや utóbbや aや II╆や
                                                           
368 Részletesebbやutal{sokkalやld╆やkésőbb╇やa ╅Temetőképやésやtemetőiやsírjelek╇やvalamintやrokonemlékekや

aやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
369 Részletesebbやutal{sokkalやld╆やkésőbb╇やaや╅Temetőképやésやtemetőiやsírjelek╇やvalamintやrokonemlékekや

aやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
370 BERGERや [╆╇や Emlékezőや macskakövek╆や Életや ésや Irodalomや LI╆や ｳ╆や 〉ｲｰｰｷ╆や janu{rや ｱｹ╆《や ｸ╆╉や Azや elsőや

magyarorsz{giや darabokや elhelyezéséről╈や CSORD[Sや L╆╇や Emlékezniや lépten-nyomon. 

╅Botlókövekをやaやholokausztや{ldozataiért╆やNépszabads{gやｲｰｰｷ╆や{prilisやｲｷ╆╇やｱｰ╆ 
371 Monumentumok 1985. 
372 Monumentumok ｱｹｸｵ╆やｱｰｳ╆╈や╅AzやemlékműやKiskunmajsaやfőterénや》╊『やｱｹｳｹ-benやlettやfel{llítvaや》╊『や

ｵｸｰや elesettや hősや névsoraや vanや belevésve╆を╉や Törökb{lintonや aやm{sholや kész(ltや emlékműreやm{rや aや
helyszínenや véstékや felや ｲｶｱや hősiや halottや nevétや 〉Monumentumok ｱｹｸｵ╆や ｱｰｶ╆《╉や Mezőberénybenや az 

emlékműやｵｷｶやhősiやhalottやnevétやhordozzaや〉Monumentumok 1985. 118.). 
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vil{gh{borúや hasonlóや jegyzékeivelや egészítettekや kiや 〉64ｳ╆や kép)╆や Ausztr{lia╇や Új-Zélandや
nagyv{rosaibanや aや magyarorsz{giakn{lや sokkalや monument{lisabb╇や aや nemzetiや
sorsközösségetやdemonstr{lóや emlékművek╇や emlékmúzeumokや létes(ltekや aや ｱｹ╆や sz{zadや
végétőlやm{ig╇やaやbúrやh{borútólやazやafganiszt{niやésやazやirakiやbevetésekigやélet(ketや{ldozóや
katon{kやemlékénekや{pol{s{ra╆やAzやemlékezésやegyikやsúlypontj{tやazやelhunytakやnévsoraiや
jelentik╆やAやkősivatagやközepénやmagasodóやAyersやRockや〉Uluru《や(d(lőtelepénやezやcsup{nや
egy-kétや nevetや sz{ml{lや 〉644╆や kép《╇や míg aや legnagyobb╇や azや ausztr{lや főv{rosban╇や
Canberr{banや tal{lhatóや központiや emlékhelyenや azや összesや ismert╇や sz{zezretや jelentősenや
meghaladóやnevetや tartalmazó╇や feketeやgr{nitやanyagúやnévjegyzékbenやaやrokonokやneveit 

azやodal{togatóやlesz{rmazottakやfolyamatosanやvörösやrózs{kkalやjelölikやésやtisztelikやmegや
(645-646╆やkép《╆やHasonlóやnév-emlékhelykéntやalkott{kやmegやa vietn{miやh{borúやamerikaiや
halottainakや washingtoniや emlékművét╆や Aや holokausztや {ldozatainakや emlékéreや
magyarorsz{giや zsinagóg{kbanや ésや temetőiや halottash{zakbanや elhelyezettや
m{rv{nyt{bl{k (647-648╆や kép)╇や temetőkbenや {llítottや emlékművek╇や aや r{koskeresztúriや
zsidóや temetőbenや {llóや egészや emlékmű-egy(ttesや (649-650╆や kép) névvelや jelzettや
halottainakや aや legritk{bbや esetbenや vanや valódiや sírjuk╉や azや {ldozatokや P{vaや utcaiや újや
emlékmúzeum{banや(vegablakokやsor{raやmaratj{kやaやnévsort╆やAやholokausztやközpontiや
emlékhelye╇や aや jeruzs{lemiや Jadや Vasemや emlékmúzeumaや nevénekや jelentéseや nemやm{s╇や
mintや ╅Névや emlékezetを╆やAやmúzeumbanや folyamatosan, ésや gyakranやm{sや｠ péld{ul a 

magyarorsz{giや ｵｶ-os ｠ megemlékezésekenや is, hangosanや olvass{kや aや neveket╉や aや
mennyeiや╅ÉletやKönyveをや(Jel. 3, 5) péld{j{raやalkotottやközépkoriやkolostoriや╅Liberやvitaeを-

khezやkapcsolódóやszok{sok╇やhaやaやteológiaiやösszef(ggésekやjórésztやelやisやfelejtődtekやm{ra╇や
manaps{gやisやmeghat{rozóやmomentumaiやlehetnekやazやemlékezésnek╆ 
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4. TEMET8KÉPやÉSやTEMET8I SÍRJELEK╇やVALAMINTや
ROKONEMLÉKEKやAやK5ZÉPKORIやMAGYARORSZ[GON1 

 

         
        ╅AdjonやazやIstenやfényeket╇ 
        temetőkやhelyettやéletetを 

         NAGY L[SZL2: Adjon az Isten2 

 

 

A Nyitra megyei elef{ntiや egyh{zや J{nosや nevűや rektoraや ésや Felső-╇や illetveや Alsó-Elef{ntや
földbirtokosaiや közöttや sz(letettや egyezségrőlや Domonkos╇や pereszlényiや pléb{nos╇や nyitraiや
alesperesや {ltalや Pereszlényben╇や ｱｳｲｲ╆や {prilisや ｲｹ-énや ki{llítottや oklevélや rendelkezettや azや
elef{ntiやpapやjövedelmeiről╇やezenやbel(lやpedigやaやtemetéshezやkapcsolódóやszertart{sokや{r{rólや
is╉や ígyや 〉aや síron《や kőや vagyや faや emlékや elhelyezésekorや végzettや szertart{sértや kétや kal{cs╇や egyや
csirke╇や egyや sajt╇や egyや lepényや ésや egyや amforaや sörや j{rtや neki╈や ╅in posicione lapidum seu 

lignorum, in signum monumenti duas tortas, unam pullum, unum caseum, placentem 

unam et unam anforamや cervisieや dareや tenerenturを.3 Azや oklevélや aや papnakや {ltal{banや aや
lakoss{gtólや ésや nemや azや előkelőbbektőlや húzottや jövedelmérőlや intézkedett╇や ígyやmindや aや kő╇や
mindや aや faや jelekや esetébenや aや templomやkör(liや temetőkや sírjeleireやvonatkoztathatóやazや adat╇や
amelyや tudom{somや szerintや azや ilyesfajtaや emlékeknekや legkor{bbiや ír{sosや említéseや
Magyarorsz{gon╆ 
 

 

4.1. Aやtemetőやépítészetiやegyüttese 
 

Aやközépkori népességや túlnyomóやrészeやazやelef{ntihozやhasonló╇やaや templomokやköréやvont 
temetőkbenや nyertや végsőや nyughelyet ｠ aや templomok╇や kolostorokや ép(letbelsőibenや
ugyanis csakやaやlegelőkelőbbek╇やaやlegmódosabbakやtemetkezhettek4. Aやtemetőkやazonbanやaや
templomokや tartozékai, maguk is szent helyek voltak╇やmivelや azや egyh{zak ésや aや benn(kや
elhelyezettやereklyék szentségeやkisug{rzottやr{juk; m{rやelégやhamarやadatolhatóやaやp(spökiや
beszentelés(kやis╆5 [Jelentősやmértékbenやk(lönbözöttやezやaやrómaiakやfelfog{s{tól╇やakikやnemやaや
temetőt╇や hanemやmag{tや aや sírtや tartott{kや szentnek╇や aholや aや halottakや szellemeiや 〉Dii Manes) 

                                                           
1 AやközépkoriやMagyarorsz{gやtemetőiやsírjeleinekやelső╇やazやenciklopédiaやszócikkやműfajiやkorl{taibólやisや

adódóanやigencsakやtömörやv{zlata╈やL8VEIやｱｹｹｴa╆やAやfejezetやkor{bbi╇やlényegesenやrövidebbやésやszűkebbや
tematik{júやv{ltozata╈やL8VEIやｲｰｰｵb╆ 

2 NagyやL{szlóやösszegyűjtöttやversei╆やBp╆やｱｹｸｸ╆やｹ╆ 
3 DEDEKやｱｹｲｴ╆やｱｳ╆や〉ｳｱ╆やsz╆《╉やSOLYMOSIやｱｹｸｷ╆やｵｶｱ╆や〉fordít{s{banや╅emlékoszlopをやszerepel《╆ 
4 Részletesebbenや ld╆や al{bbや ╅Aや holtakや jelenléteや ｠ templomiや temetkezésekや aや középkoriや

Magyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
5 DERWEIN 1931. 31. 
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éltek╆6 Mindやaやrómai╇やmindやaやkeresztény elgondol{stólやk(lönbözöttやaやzsidóké╇やakiknekや
temetőibenやaやsírやésやaやsírkőやisやaやhalottやtulajdon{tやképezte╇やésやaやtemetőやvalój{banやtiszt{talan 

helynekやsz{mított╇やahonnanやt{vozvaやkezetやkellettやmosni╇やésやahov{やaやtemetésenやkív(l nem 

isや voltや szok{sや j{rni╆] Hi{baや beszél(nkや azonbanや tömegesや jelenségről╇や a v{rosiや ésや falusiや
pléb{niatemplomok╇や aや nagysz{múや kolostorや középkoriや temetőinekや egykoriや képéről, a 

földfelszínやfölöttiやtartozékaikrólやtud{sunkやmégisやigencsakやcsekély╇やannakやellenére╇やhogyや
azや utóbbiや m{sfélや évsz{zadや régészetiや kutat{saiや sor{nや aや K{rp{t-medenceや ter(leténや sok 

ezernyiや sírや t{rultや felや ezekbenや aや temetőkben╇や sz{mosや adatotや szolg{ltatvaや legal{bbや aや
temetkezésiやform{król╆7 

Amirőlや biztosabbや tud{ssalや rendelkez(nk╇や az csup{nや azや építészetiや környezet╆や
Elsősorban a templomép(letや maga╇8 amely köréや I╆や L{szlóや ésや (Könyves) K{lm{nや
törvényei╇や aや zsinatiや hat{rozatokや 〉Szabolcs╇や ｱｰｹｲ╉や Tarcal╇や ｱｱｰｰや kör(l╉や Esztergom╇や ｱｱｰｴ-

ｱｱｱｲのｱｳ《や szerintや aや becs(letesや keresztényeknekや 〉kivételtや jelentettekや azや öngyilkosok╇や
ki{tkozottak╇やgyilkosok《 temetkezni(kやkellett9 ｠ aやhívekやaやhalottaikatやazやegyh{zakhozや
temessék╇や akiや hanyags{gotや követや elや ebben╇や azや ｱｲや napigや kalod{ban╇や vízenや ésや kenyéren 

böjtöljön╇や ésや hasonlóanや bűnhődjékや az╇や akiや azや úrや szolg{j{t╇や vagyや azや aや falusiや bíró╇や akiや aや
szegénytや vagyや idegentや nemや temetiや azや egyh{zhoz╈ ╅Siや quisや 》╊] aut mortuos suos ad 

ecclesiam non sepellierit, XII dies in pane et aqua peniteat in cippo. Si dominus servi sui 

corpus, aut villicus pauperis hospitis vel villani ad ecclesiam non detullerit, tantumdem 

peniteat.を10 A keresztényekや eltemetéseや ugyanakkor ne a templomokban történjék╈や
╅Sepulture christianorum non nisi in atriis ecclesiarum fiantを.11 

Aや temetőkやm{sikや többé-kevésbéや{ltal{nosや építészetiや elemeやa sok esetben meg is 

maradt (651-ｶｵｲ╆や kép)╇や deや {sat{ssalや m{sholや isや gyakranや felt{rt╇や temetőtや övezőや kerítés╇や
körítőfal12 ｠ pl╆や aや ｱｳ╆や sz{zadiや nagybörzsönyiや Szentや Istv{n-templomや körítőfala╉13 

Kőv{góörsやhat{r{ban╇やazやｱｵｴｸ-banやelpusztultやEcsér-pusztaiや templomromやkör(liやov{lis╇や

                                                           
6 Digesta 11. 7. 2. 5.; angolやfordít{sa╈やSCOTTやｱｹｳｲ╆や〉ｱｱ╆やｷ╆やｲ╆やｵ╆《╉やCARROLLやｲｰｰｶ╆やｴ╇やｹ╆ 
7 Aやkoraiや[rp{d-korraやvonatkozóやösszefoglal{s╈やTETTAMANTIやｱｹｷｵ╉やAやkutat{siやfeladatokatやv{zoló╇や

programadóや helyzettanulm{ny╈や RITO2Kや ｲｰｰｴ╉や Aや középkorや egészや időszak{valや foglalkozó╇や
hézagpótló╇や műfaj{bólや adódóanや azonbanや mégisや csup{nや mozaikszerűや tanulm{nykötet╈や Templom 

körüliやtemetők 2005. 
8 Középkoriや falusiや templomainkról╈や MAROSIや ｱｹｷｵ╆や ｲｳ-ｳｸ╆╉や hasonló╇や ak{rや tudom{nyos╇や ak{r 

népszerűbbや összefoglal{sや aや v{rosiや templomépítészetrőlや azや {ltal{nosabbや építészettörténeti╇や
művészettörténetiや munk{kbólや gyűjthetőや ki╇や pl╆╈や Magyarorsz{giや művészet 1956; RADOS 1961; 

Magyarorsz{giやművészetやｱｹｷｳ╉やDERCSÉNYIやｱｹｷｳa╉やENTZやｱｹｷｴ╉やKatolikus templomok 1991; Reform{tusや
templomok ｱｹｹｲ╉やENTZやｱｹｹｴ╉やENTZやｱｹｹｶ╉やL8VEIやｱｹｹｸa╉やBUZ[Sやｲｰｰｱb╆ 

9 MAROSI 1975. 24.; Magyarorsz{gや története 1984. I/2. 921.; BALASSA 1989. 10-11.; Történetiや lexikon 

ｱｹｹｴ╆やｳｹｵ╆や〉J[NOSIやM╆《╉やRITO2Kやｲｰｰｴ╆やｱｱｶ╆ 
10 L{szlóやelsőやtörvénykönyvénekやXXV╆やpontja╈やZ[VODSZKYやｱｹｰｴ╆やｷｴ╇やｱｶｲ╆ 
11 K{lm{nやelsőやtörvénykönyvénekやLXXIII╆やpontja╈やZ[VODSZKYやｱｹｰｴ╆やｱｹｲ╆ 
12 Aやszok{sやkialakul{s{rólやrövid╇やdeやigenやinformatívやnemzetköziやkitekintés╈やRITO2Kやｲｰｰｴ╆やｱｱｶ╆ 
13 R. RATKAI 1972. 177. 
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kív(lrőlや t{mpillérekkelや erősítettや fal14 (653╆や kép)╉や aや ｱｳ╆や sz{zadiや alsódörgicseiや templomや
temetőkerítése15 (654╆や kép); a m{traszőlősiや rómaiや katolikusや templomや ｱｴ╆ sz{zadiや
edénytöredékekkelやkeltezett╇やk(lsőやoldal{nやt{mpillérekkelやerősítettやkőfala16 (655╆やkép); a 

nógr{ds{piや rómaiや katolikusや templomや középkoriや eredetűや kőkerítése17 (656╆や kép). 

Körítőfalra vonatkozóや legkor{bbiや írottや adatや Magyarorsz{gonや 1313-bólや ismert.18 A 

temetőkやkör(lやm{rやaやhonfoglal{sやkor{banやismert körítőや{rok övezhetteやaやtemplomやkör(liや
temetőketやis╇やesetenkéntやmégやaやｲｰ╆やsz{zadigやis.19 Aやv{rosiやpléb{niatemplomokやtemetőit is 

fallalや vettékや kör(l╇や így aや kassaiや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《や Szentや Erzsébet-templomや ésや aや tőleや
délreや esőや Szentや Mih{ly-k{polnaや kör(li╇や aや temetőtや isや övezőや kerítésや mégや aや ｱｸ╆や sz{zadや
utolsóやnegyedébenや isや {llt╆20 Aやｱｴ╆や sz{zadやutolsóやharmad{banや létesítettやbudaiやkarmelitaや
kolostornakやazやép(letegy(ttesやkeletiやoldal{nやhúzódóやtemetőjeやkerítésétやaやk(lsőやoldal{nや
felt{rtや cseréprétegや alapj{nや tetőや fedhette╇や kétや kapusz{rasや bej{rat{hozや pedigや előtetőや
csatlakozott.21 Aや körítőfalakや egyや részeや aや középkorや végén╇や aや törökや fenyegetésや hat{s{raや
védelmiや célbólや ép(lt╇やmintやpéld{ulやaやmecsekn{dasdiやSzentや Istv{n-templomやkör(lやaやｱｶ╆や
sz{zadや elején╆22 Haやaやkörítőfalakやazや ép(letegy(ttesやveszélyや eseténや sz(kségesやvédelmétや
elősegítőや kiegészítéstや ｠ lőrések╇や tornyokや stb╆や ｠ kaptak╇や m{rや erődtemplomrólや
beszélhet(nk╆23 IlyenekやEurópaやm{sや ter(leteinや isや előfordulnak╇やpéld{ulやKözép- ésやDél-
Németorsz{gban╆24 Aやlegnagyszerűbbやpéld{kやazonbanやErdélybenやtal{lhatók╇やaやsz{szs{gや
építkezésein╆ 

Aやtemetőやfallalやelz{rtやter(letétやaやlatinやcoemeterium 〉╅alvóやhelyを《やkifejezésやnyom{nや
magyarulや cinteremnekや nevezték╆や Aや németや Fried-hof 〉╅bekerítettや udvarを《や elnevezésや
egyenesenや aや kerítettségbőlや eredt╆25 Aや körítőfalak╇や azや {rkokや egyikや feladataや azや {llatokや
t{voltart{saや volt╇や hiszenや péld{ulや aや disznókや aや sírokatや isや feltúrhatt{k╇や deや igenや lényegesや
szempontや voltや aや szakr{lisや funkció╇や aや szakr{lisや védelemや｠ aや temetőや szenteltや földや volt╆ 

                                                           
14 KOPP[NYやｱｹｹｳ╆やｱｴｳ╆╉やｵｴ╆や{bra╆ 
15 ÉRI-KOPP[NYやｲｰｰｱ╆やｱｷ╇やｱｸ╆ 
16 VALTERやｱｹｷｴ╆やｱｵｶ╆╉やｸ╆やkép 
17 KOZ[Kやｱｹｷｰb╆やｲｱｸ-ｲｱｹ╇やｲｲｱ╆╉やｲｵｸ╆やkép╉やMAROSIやｱｹｷｵ╆やｳｲ╆╇やalaprajz╆ 
18 RITO2Kやｲｰｰｴ╆やｱｱｷ╆や〉hivatkozikやMagyarやK{rolyやｱｹｸｲ-benやkész(ltやszakdolgozat{ra《 
19 Mégやaやtemplomやkör(liやkeresztényやtemetőketやmegelőző╇やkoraiやköznépiやtemetőketやövezőや{rkokról╈や

SZAB2や ｱｹｷｰ╉や {rokkalや kör(lvettや templomokraや nyugat-dun{ntúliや péld{k╈や VALTERや ｲｰｰｴ╆や ｱｷｶ╆や
(Mesteri), 177. (Narda), 189. (Vasalja-Pinkaszentkir{ly《╇やｱｹｲ╆や〉Vasszentmih{ly《╇やｱｹｳ╆や〉Vasszilv{gy《╉や
Balatonszabadi-Pusztatorony 1683-banや aや törökökや {ltalや elpusztított╇や rom{nや koriや eredetűや
templomromj{nakやjelentősやméretű╇やｶやmやszéles╇やｳやmやmélyやtemető{rkaやalighanemやm{rやaやtörökやkoriや
erődítésやrészeやvolt╈やMAGYARやｱｹｸｴ╆ 

20 KRCHO 1990. 1-ｲ╆やkép 
21 BENDA 2005. 242-ｲｴｳ╆╉やｲ╇やｶ╆やkép 
22 G╆やS[NDORやｱｹｷｴ╆やｱ86-187, 192.; 176, 183-ｱｸｴ╆やkép 
23 TOLNAI 2001. 
24 DERWEIN 1931. 36-37. 
25 ANGENENDT 2008. 378. 
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Mintや ilyet╇や azや élőkや ésや holtakや középkoriや ╅egy(ttélésénekをや értelmében╇や ╅gyakranや
v{lasztott{kやjogiやésやszakr{lisやcselekvések╇やítélkezés╇やnyilv{nosやkihirdetések╇やprédik{cióやésや
vezeklésや kit(ntetettや helyszíné(lを╆26 Kész(lhettekや péld{ulや oklevelekや isや temetőben╈や
Viszokaiや Istv{nや közjegyző 1447-ben kétや oklevelétや isや z{gr{biや 〉Zagreb╇や Horv{torsz{g《や
kolostoriやtemetőbenや｠ ╅inやcimiterioやclaustriやsanctiやFrancisciをや｠ {llította ki.27 

Egyesや ausztriaiや ésや német╇や franciaや vagyや ak{rや it{liaiや v{rosiや temetőketや aや körítőfalや
belsőやoldal{hozやt{maszkodó╇やaやkolostoriやkerengőkhözやhasonlóanやfedettやfolyosókやöveztek 

〉ld╆や péld{ulや aやpléb{niaiや ésや temetésiや jogokkalや isや felruh{zottや salzburgiや St╆や Peter-kolostor 

maiや összképétや valój{banや csakや ｱｶｲｷ-benや elnyerőや temetőjét╇や aや Petersfriedhofot;28 a pisai 

CampoやSantót╉やaやp{rizsiやCimetièreやdesやInnocents m{rやkésőやközépkoriや{br{zol{sokbólや isやjólや
ismert╇や utóbbや azonbanやmegsz(ntetett egy(ttesét╇29 azや elvétveやmaや isや {llóや emlékekやközéや
tartozóや roueniや Saint-Clou- ésや blois-i Saint-Saturnin-temetőt╇や valamintや Montfort-
l‒Amauryや maや isや haszn{ltや temetőjét30《╆や Hasonló építményekrőlや nemや {rulkodnakや hazaiや
{sat{siや eredmények╇や pedigや ezekや falai╇や esetenkéntや padlófel(leteiや valóbanや alkalmasakや
lehettekやvolnaやnagyobbやsz{mú╇やigényesやanyagúやésやmegmunk{l{súやsírlap╇やepit{fium╇やaやfalや
előttやemeltやsíremlékやm{igやtartóやmegőrzésére╆ 

Aやkerítettségやaやhelyやkorl{tozottやvolt{valやj{rt╇やígyやsokやhelyenやvoltやsz(kségやazやújabbや
sírgödrökや ki{s{saや sor{nや előker(ltや csontokや elhelyezéséreや szolg{lóや csonth{zra, 

ossz{riumra (carnarium, ossarium) is. Ebbenや azや időbenや aや temetőkや túlnyomórésztや mégや
╅névtelenekや voltakを╇や b{rmilyenや sírjelekや isや {llhattakや esetlegや aや sírhantokon╇や ésや nemや isや
ígértekや örökや elhelyezéstや azや elhunytaknak. Azや ideiglenességや mutatkozottや megや m{rや aや
keresztényや temetőknek aや ｲ╆や sz{zadや végétőlや adatolhatóや coemeterium ｠ ╅alvóや helyをや ｠ 

elnevezésébenやis╇やhiszenやaz elhunytakやmaradv{nyaiやittやazやUtolsóやítéletreやv{rtak31 (ahogy 

egyébkéntや aや jelenkorや főlegやv{rosiや temetőiben╇や kolumb{riumaibanや isや {ltal{nosや aや 10, 25, 

ｴｰ╇や ｶｰや évesや ismételtや sírmegv{lt{sや intézménye)╆や [ltal{nosや voltや aや vélemény╇や hogyや azや
elhunytやlelkétやnemやsérti╇やhaやaやtestiやmaradv{nyokatやelt{volítj{kやaやsírból╇やésやaやcsontok ak{rや
szétやisやszóródhatnak╇やazやUtolsóやítéletやsor{n ugyanis nemやjelenthetやproblém{tやaやdarabokや
egyesítése╆32 Deや azや összegyűjtöttや csontok tov{bbraや isや a középkori temetőや központj{tや
alkotóや templomや ╅tartozékaiをや maradtak╈や aや halottakや eltemetéseや azや egyh{znakや jogokatや
adottや ésや kötelezettségeketや jelentett. Aや sírokや rendszeres felnyit{saや ésや újrafelhaszn{l{saや
ellenéreや aや halottakraや valóや ismételtや megemlékezésや kötelességeや megmaradt╈や aや

                                                           
26 ANGENENDT 2008. 378. 
27 CSUKOVITS 2008. 69. 
28 WALZ 1867-1875; TIETZE 1913. 166-198.; Fig. 256.; HERMANN 1982. 71-72.; KOCH 1982. 
29 Saints-Innocents é╆やn╆やｱｴ╇やｲｸ╆やkép 
30 ARIÈSやｱｹｸｴ╆やｲｴ╇やｲｵ╆╉やｳｰ╇やｳｶ╇やｳｷ╆やkép 
31 CAROLL 2006. 1-ｳ╆╈やaやtörvényekやszerintやszigorúanやaやtelep(lésekenやkív(lやelhelyezettやrómaiやtemetőkや

jelöléséreやaやnecropolis, sepulcretum╇やazやegyesやsírtやisやjelölőやsepulcrum volt╇やmígやaやcoemeterium kifejezésや
aやｲ╆やsz{zadやvégénやTertullianusn{lやésやｲｰｰやkör(lやHippolytusn{lやjelentやmegやelőször╆ 

32 K5TTINGやｱｹｸｴ╆やｷｴ╆ 
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személytelenや tömegekや eltemetéseや mindenesetre aや r{jukや valóや emlékezésや
személytelenségévelや t{rsult╇や amikor Clunyや ap{ts{g{ban 998-ban, Odiloや ap{tや 〉くｱｰｴｹ《や
idején╇やmajdやidővel azやegészやegyh{zban bevezettékやaやnévやszerintやnemやismertやelhunytak 

{ltal{nos, aやMindenszenteketやkövetőやhalottiやemléknapj{t.33 

Németorsz{giやírottやforr{sokbanやazやossz{riumokやléteやm{rやaやｱｲ╆やsz{zadtólやfogható, 

feltehetőenや azonbanや m{rや aや ｱｰ╆や sz{zadban isや létesíthettekや erreや aや célraや
ép(leteketのép(letrészeket╆34 Legdíszesebbや péld{ikや aや latinや eredetűや karner kifejezéstや isや
megőrzőやAusztri{banや {llnak╆やAやm{rや említett╇やp{rizsiやCimetièreや desや Innocents ｱｵ╆や sz{zadや
közepiや {br{zol{s{nや aや ｱｸ╆や sz{zadや végéigや aや kerítésや menténや fenn{llóや {rk{dsorや fölöttiや
alacsony╇や aや temetőや feléや megnyitottや emeletiや térbenや sorakoznakや azや egybegyűjtöttや
kopony{k;35 aや csontkamr{kや h{romや oldalrólや vettékや kör(lや aや temetőt╇や amelyや azや összesや
p{rizsiやtemetőやköz(lやaや╅legkedveltebbをやvolt╇やígyやazt{nやaやsírokatやazやújabbやtemetésekやmiattや
rövidや időnや bel(lや kiや kellettや hantolni╇や ésや aや csontokatや azや ossz{riumokbanや kellettや
felhalmozni.36 

A magyarorsz{giやfalusiや templomokやesetébenやazやossz{rium többnyireやaやtemplomや
északiやoldal{hozや{ltal{banやutólagやhozz{ép(ltやhelyiségやvolt╇やmintやpéld{ulやaやm{traszőlősiや
rómaiやkatolikusやtemplomn{l (655╆やkép).37 Ossz{riumやvoltやa mecsekn{dasdiやSzentやIstv{n-

templomや északiや oldal{hozや aや ｱｴ╆や sz{zadbanや ép(ltや helyiség╇38 aや veszprémfajsziや
templomromや északiや oldal{hozや tapasztottや térや 〉656╆や kép),39 aや Kőv{góörs-ecsériや
templomromn{lや 〉653╆や kép),40 aやberegdaróciや reform{tusや templomn{l,41 aや felvidékiやb{rcaiや
〉Barca╇やSzlov{kia《やrómaiやkatolikusやtemplomn{l42 ésやaやsajókazaiやreform{tusやtemplomn{l43 

aやsekrestyéhezやnyugatやfelőlやhozz{ép(ltやkisebb helyiség╆やAlsódörgicsénやaやszélesやnyugatiや
tornyotやnyugatやfelőlやmegt{masztó╇やaやｱｵ╆やsz{zadbanやemeltやt{mpillérやközétやrekesztettékやelや
egyや fallalや csonth{zやcélj{raや 〉654╆や kép).44 1509-bőlや sz{rmazóやkörmenet-leír{sbólやarraや lehetや
következtetni╇やhogyやvalaholやaやszentélyやkör(lや{llhatottやaやközépkoriやegriやszékesegyh{zhozや

                                                           
33 ANGENENDTやｱｹｸｴ╆やｱｸｰ╆╉やWOLLASCHやｱｹｸｴ╆やｲｲｲ╆╉やK5RNERやｱｹｹｷ╆やｹ╆╉やDI2Sやｱｹｹｸ╆やｵｴｹ╆ 
34 DERWEIN 1931. 41. 
35 Saints-Innocents é╆や n╆や ｱｴ╆や kép╈やminiatúraや Jacquesや JuvénalやdesやUrsinsや ｱｴｴｹや ésや ｱｴｵｷ╆や közöttや kész(ltや

misekönyvében╉やazや{br{zoltやépítménytやｱｷｸｶ-banやkész(ltやrajzやhitelesíti╈やuott╆やｲｸ╆やkép 
36 HUIZINGA 1976. 113. 
37 Azや ossz{riumや aや hajón{lや később╇や aや ｱｵ╆や sz{zadbanや ép(ltや m{sodikや szentélyや északiや oldal{hozや

kapcsolódó╇やazzalやegyidejűやsekrestyeやnyugatiやoldal{hozやcsatlakozó╇やfelt{r{sakorやnagyやmennyiségűや
csonttalやteliやhelyiségやvolt╇やamelybeやaやhajóやészakiやfal{nやtörtやnyíl{sonや{tやhelyezhettékやelやaやcsontokat╉や
1715-benやírottやforr{sやisやemlítetteやaやcsonth{zat╈やVALTERやｱｹｷｴ╆やｱｵｵ╆╉やｸ╆やkép 

38 G╆やS[NDOR 1974. 186, 192. 
39 TóthやS{ndorやfelt{r{s{ból╈やRITO2Kやｱｹｸｴ╆やｲ╆や{bra 
40 KOPP[NYやｱｹｹｳ╆やｱｴｴ╆╉やｵｴ╆や{bra 
41 Felt{rójaやBal{zsikやTam{sやvolt╈やBAL[ZSIKやｲｰｰｰ╆やｲｱｹ╆ 
42 BAL[ZSIKやｱｹｹｳb╆やｶ╆╉やｱｳ╆やkép 
43 SIMONやｲｰｰｲ╆やｱｱｰ╆╇やperiodiz{ciósやalaprajzやaやｱｰｸ╆やoldalon 
44 ÉRI-KOPP[NYや2001. 17, 18. 
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tartozóや ╅ossariumや seuや cimiteriumを.45 Aや soproniや Szentや Mih{ly-pléb{niatemplomや
kifejezettenや erődítésや jelleggelや körbefalazottや temetőjébenや aや ｱｳ╆や sz{zadや közepénや ön{lló╇や
nyolcszögやalaprajzúやkarnerやép(lt╇やaやmaやisや{llóやSzentやJakab-k{polna╉46 hasonlóやalaprajzúや
voltや azや azótaや részbenや {tépítettや temetők{polnaや aや szepességiや Podolinbanや 〉Podolinec╇や
Szlov{kia《╇47 ésやhatszögűやSzentmargitb{nyaや〉St╆やMargarethen╇やAusztria《やkarnere48 (658-

659╆や kép《╆や Aや kassaiや Szentや Erzsébet-pléb{niatemplomtólや délreや aや ｱｴ╆や sz{zadや harmadikや
negyedébenやemelt╇やhosszh{zas╇やimpoz{nsやSzentやMih{ly-k{polnaやisやkétszintes╈やalsó╇やföldや
alatti, boltozatos terei ossz{riumkéntや szolg{ltak╆49 Azや ilyesfajta╇や felsőや szintj(könや
k{poln{nak╇やalulやpedigやcsonth{znakやhelyetやadó╇やholやcentr{lis╇やholやhosszh{zasやrendszerű╇や
német-osztr{kやp{rhuzamokkalや jellemezhetőやkarnerekや főlegやaや történelmiやMagyarorsz{gや
nyugatiやhat{rszéle50 ésやaやFelvidékやtelep(lésein╇やnéh{nyやerdélyiやsz{szやv{rosban╇や jelentősや
mértékbenや németekや laktaや ter(letekenや vagyや telep(lésekenや ismertek╆やAzや újabbや {sat{sokや
eredményei╇やpéld{ulやaやközépkoriやtemplomやhelyénやép(ltやzalaegerszegiやpléb{niatemplomや
mellettや felt{rtや k{polnaや azonbanや aや somm{sや kijelentésekや tekintetébenや óvatoss{graや
intenek.51 

Kétや olyanや kőや fedlapや isや előker(ltや azや utóbbiや évekや magyarorsz{giや {sat{saiや sor{n╇や
amelyek a csontokやösszegyűjtéséreやszolg{lóやterekやnyíl{saitやz{rhatt{kやleやegykor╆やBud{nやaや
Víziv{rosや középkoriや {gostonosや kolostor{nakや ter(leténや építkezésや sor{nや tal{lt{kや aztや aや
körirat{tólやeltekintveや{br{zol{sやnélk(liやfaragv{nytや〉203╆やkép《╇やamelyetやaやfelirataやalapj{nやaや
néhaiや felségesや Lajosや kir{lyや ｠ I. (Nagy) Lajos ｠ idejénや éltや nemzedékeknekや emeltek╇や
feltehetőenやaやkolostorbanやfolytやépítkezésやalattやmegbolygatottやésやegy(véやtemetettやcsontokや
fölöttiや fedlapや gyan{nt╈や hic iacent ille g(e)n(er)acio[n]es qvi p(er) divina(m) gr(aci)am edvcti 

fvera(n)t p(er) serenissimu(m) rege(m) lodo(v)icv(m) 1455╆やAやfeliratbanやolvashatóやévsz{mやígyや
nemや hal{loz{siや évetや jelöl╇や hanemや mindenや bizonnyalや azや újratemetésnekや ésや aや kőlapや
készítésénekや évét╆やAや leletmentéstや követőや évekbenや aや faragv{nyや lelőhelyénekや közvetlen 

közelébenや t{rt{kや felや aや kolostortemplomや északiや oldalaや melléや ép(ltや temetők{polnaや
maradv{nyait╇やaやkör(lötteやelter(lőやtemetőやegyやrészévelやegy(tt╆やAやkeleteltやtemetők{polnaや
négyzetesやtérやvolt╇やfélkörívesやszentéllyel╇やalattaやaやföldbeやs(llyesztettやcsonth{zzal.52 

Aや m{sikや leletや Szegeden╇や aや v{rtemplomや ｠ aや középkoriや pléb{niatemplomや - 

hosszh{z{nakやdéliや fal{hozやép(lt╇や tégl{bólやfalazott╇やnégyやlépcsőfokonや{tやmegközelíthetőや
ossz{riumや betöltésébőlや ker(ltや elő╇や kisや darabokraや törve╇や ｲｰｰｰ-ben.53 Azや ossz{riumbanや

                                                           
45 Ordinarius 187.; NAGY 2004. 172. 
46 CSATKAI 1956. 408-412. 
47 VANČOやｲｰｰｰ╆やｱｳｵ-ｱｳｷ╆╉やROST[S╇やDr{v{ntúli 43. 
48 CSATKAI｠FREY 1932. 281.; Abb. 304-305, 308.; SCHMELLER-KITT 1976. 274. 
49 BAL[ZSIKやｱｹｹｳb╆やｸ╆╉やFARBAKYやｲｰｰｲ╆やｳｳ╆ 
50 Vö╆やBERGやｱｹｸｵ╆ 
51 V{ndorやL{szlóやfelt{r{sa╈やBAL[ZSIKやｱｹｹｳb╆やｷ╆ 
52 VÉGHやｱｹｹｷa╆やｱｰｳ╇やｱｰｴ╆╉やVÉGHやｱｹｹｸb╆やｱｶ╆ 
53 Horv{thやFerencやlelete╈やHORV[THやｲｰｰｳ╆ 
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mintegy 30 koponyaやvoltやaやhozz{jukやtartozóやcsontokkal╇やgondosanやösszerakva╆やAやvörösや
m{rv{nybólやfaragottやlapraやim{dkozóやférfialakotやvéstekや〉660╆やkép《╇やkezeiやköz(lやír{sszalagや
indul╇や felirataや foh{sz╈や Ave M[ari]a gratia pl[ena]╆や Aや lapや fel(leténや aや l{bや felőliや részenや
négyzetesや befarag{sや tal{lható╇や p{rjaや azや ír{sszalagや közelében╇や aや maや hi{nyzóや fel(letenや
lehetett ｠ aやkőlapやfelemeléséreやszolg{ltak╆やAやminuszkul{sやfeliratやnemやlehetやrégebbiやkb╆や
1360-n{l╇やazやalakやviseleteやaやｱｴ╆やsz{zadやm{sodikやfeléreやjellemző╆ 

A későや középkoriや ｠ főlegや v{rosiや ｠ temetőkや kerítésfal{raや vagyや m{rや említett╇や
{rk{dsorosや keretarchitektúr{jaや falairaや sz{mosや helyenや monument{lisや hal{lt{ncokatや
festettek vagy t{bl{konやf(ggesztettek. Azやikonogr{fiaiやelőzményekやaやｱｴ╆やsz{zadやvégéigや
vezethetőkや visszaや 〉Normandia╇や Caudebec-en-Crux, 1393).54 Aや legkor{bbi╇や 1424｠1425-

benや festett╇や típusteremtő p{rizsiや hal{lt{ncや a Cimitièreや deや Sts╆や Innocentsむben m{rや aや koraや
újkorban elpusztult, de Guyot Marchant 1485-ben nyomtatott fametszetsorozata 

alapvon{saibanやmegőrizteやésやegybenやszélesやkörbenやnépszerűsítetteやaやképeit.55 Baselben 

ｱｴｴｰや kör(lや kétや hal{lt{ncotや isや festettek╇や aや groJ-baseli domonkos kolostor temetőjénekや
fal{nや ｱｸｰｵ-igや l{thatóや ésや aや Klein-Basel klingelthali kolostora temetőjébenや ｱｸｶｰ-ban 

elpusztultや egy(ttest; az 1430, ｱｴｴｰや kör(lや t{bl{kraや festett londoni aや régiや Szentや P{l-
székesegyh{zやtemetőjétやövezőやkerengőbenや1549-ben pusztult el, Bruggeや〉Bruges《やfalképeや
csak 1449-esや említésbőlや ismert╇や többや m{sや franciaや példaや mellettや nemや maradtや fennや aや
Besançon-ban 1453-banや kész(ltや hal{lt{ncや sem; némelyikや alkot{sや aや legnagyobbや
művésznevekhezや kapcsolódott╇や ígyや a l(beckiやMarienkircheやmeglévőや falképét 1463-ban 

Bernt Notke festette, az 1660-banや elpusztultや bernitや ｱｵｱｶのｱｵｲｰや közöttやNikolausやManuelや
Deutsch, a luzerni fedett Kapellbr(ckeや ｱｶｲｶ-osや évsz{múや sorozataや (661-662╆や kép) pedig 

Holbein fametszeteire megy vissza.56 Maや isや megvanや aや franciaorsz{gi La Chaise-Dieu 

1460｠ｱｴｷｰや kör(lや kész(ltや hal{lt{nc-falképe╆57 Azや ｱｴｸｴ╆や éviや pestisj{rv{nyや nyom{nや aや ｱｵ╆や
sz{zadや végénや festettや berliniや hal{lt{ncや ｲｲ╇ｶや mや hosszúや s{vjaや aや Marienkircheや
előcsarnok{nakや északiや részénや maや isや l{tható.58 Aや K{rp{t-medencébenや középkoriや
hal{lt{ncrólや nincsや tudom{sunk╇や igenや későiや péld{k azonbanや említhetők╆や Mérgeskaや
〉Mérgesv{g{sa╇や Nov{や Polianka╇や Szlov{kia) 1961-benや elpusztult╇や görögや katolikusや
fatemplom{nakやfal{n egy 18. sz{zadiやhal{l-jelenet ｠ kétやfőúriやalakやközöttやegyやcsontv{zや｠ 

voltや l{tható,59 azや {gostonosや remetékや lékaiや 〉Lockenhaus╇や Ausztria《や templom{ban (ma 

pléb{nia- ésや búcsúj{rótemplom《や aや N{dasdyや csal{dや temetkezőhelyé(lや szolg{lóや kripta 
                                                           
54 MÂLEやｱｹｲｵ╆やｳｶｱ╆╉やMASNEやDEやCHERMONTやé╆やn╆やｸｶ╇やｱｰｴ╆や〉ｲ╆やjegyzet《 
55 MÂLEや ｱｹｲｵ╆や ｳｶｳ-368.; Figs. 200-ｲｰｴ╇や ｲｱｰ╆╉や KOZ[KYや ｱｹｴｴ╆や XXII-XXIII. t{bla╉や ROSENFELDや ｱｹｷｲ╆や

ｳｴｵ╆╉やｱ╆やkép╉やHUIZINGAやｱｹｷｶ╆やｱｱｱ╇やｱｱｳ╆╉やAPPLEFORDやｲｰｰｸ╆やｲｸｷ╆ 
56 MÂLEや ｱｹｲｵ╆や ｳｶｲ╇や ｳｶｹ-ｳｷｱ╆╉や KOZ[KYや ｱｹｴｱ╆や VII-VIII╆や t{blaや 〉Luzern《╉や KOZ[KYや ｱｹｴｴ╆や XXI╆や t{blaや

〉Bern《╇や XXIV╆や t{blaや 〉GroJ-Basel《╇や XXVII╆や t{blaや 〉L(beck《╉や ROSENFELDや ｱｹｷｲ╆や ｳｴｵ-347.; ｳ╆や kép╉や
LIEBMANN 1977. 52-ｵｳ╆╉やaやlondoniやegy(ttesrőlやlegutóbb╈やAPPLEFORDやｲｰｰｸ╉やHolbeinやfametszetei╈や
KOZ[KYやｱｹｴｱ╆やI-II╆やt{bla╉やHOLBEINやｱｹｷｷ╆ 

57 MÂLEやｱｹｲｵ╆やｳｷｱ-395.; Figs. 205-ｲｰｹ╉やKOZ[KYやｱｹｴｴ╆やXXI╆やt{bla╉やROSENFELDやｱｹｷｲ╆やｳｴｴ-345. 
58 KOZ[KYやｱｹｴｴ╆やXXI╆やt{bla╉やNICKEL 1979. 93-ｹｶ╇やｲｳｹ╆╉やｵｸ╆やkép 
59 KOZ[KYやｱｹｴｴ╆やXXI╆やold╆╉やXXVII╆やt{bla╇やｵ╆やkép╉やPUSK[Sやｲｰｰｸ╆やｱｶｰ╆や 
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pilléreire pedig ｱｷｷｱや t{j{n k(lönbözőや ruh{katや ésや orn{tusokatや viselőや csontv{zakatや
festettek60 (663-666╆やkép).61 

Aや középkoriや temetőkや kisや részébenや ｠ elsősorbanや aや jelentősebbや v{rosokban╇や
uradalmiやközpontokbanや｠ kegyúriやtemetők{poln{kkalやisやsz{molhatunk╈やilyennekやtartjaや
felt{rója╇やValterやIlonaやaやp{sztóiやpléb{niatemplomやmellettiやhatszögletűやép(letet╆62 A budai 

Nagyboldogasszony-templomや ésや M{riaや Magdolna-templom középkoriや temetőibenや
egyar{ntや {llottや egy-egyや Szentや Mih{ly-k{polnaや ｠ azや elsőや kegyuraや mindenや bizonnyalや
magaやBudaやv{rosaやvoltや｠, a Nagyboldogasszony-templomtólやdélreやfek(dtやezenやkív(lやazや
Ulvingusや isp{nや {ltalや ｱｳｳｴ-benや alapítottや ésや ｱｵｲｱ-igや lesz{rmazottaiや kegyuras{g{banや
maradtや Szentや L{szló- (a forr{sokbanや időnkéntや Szentや Imre-)k{polnaや is╆63 2bud{nや aや
k{ptalaniや templomやközelébenや ter(lhetettやelやazやaや temető╇やamelybenやegyやM{ria-k{poln{tや
emeltek.64 Pestenや aや 〉maiや belv{rosi《や pléb{niatemplomtólや délre╇や aや temetőや fal{hozや építveや
{lltやaやSzentやMih{ly-temetők{polnaや｠ egyやｱｴｸｱ╆やéviやadatやszerintやrector{nakやhetenkéntやegy 

misétやkellettやmondaniaやaz elhunytやhívekért╆65 1523-banやaや tordaiやSzentやMiklós-templom 

temetőjébenや ép(ltや Szenth{roms{g-k{polnaや 〉╅capelle beatissime trinitatis in cimiterio 

prefateやecclesieやbeatiやNicolajを《やszőlőjérőlやismertやadat╆66 SzentやMih{lynakやszenteltやk{polnaや
{llottや azや erdélyiや Beszterceや 〉Bistriţa╇や Rom{nia《 Szentや Miklós-pléb{niatemplom{nakや
temetőjébenや〉╅capelle sancti Michaelis archangeli in cimiterioやecclesieやparochialisを; 1527-

benや ésや ｱｵｳｳ-banやm{rや lebont{s{rólや esikや szó《╇67 Szentや Lőrincや titulusúや aや brassóiや 〉Bra<ov╇や
Rom{nia《や pléb{niatemplomや temetőjébenや 〉╅capella Laurentii martiris in cimiterio 

ecclesiaeや parochialisを).68 Aやdésiや 〉Dej╇や Rom{nia《や pléb{niatemplomや cinterménekや oldal{nや
1478 előttや ép(ltや Szentlélek-k{poln{tや 〉╅capelle Sanctispiritus in latere cimiterii nostre 

parochialis ecclesie fundateを) 1887-benやbontott{k le.69 Azやugyancsakやaやｱｹ╆やsz{zadやvégénや
lebontott, nagyszebeniや 〉Sibiu╇や Rom{nia) Szent Jakab-temetők{polnaや 〉╅capella sancti 

Jacobi apostoli sita in cimiterio ecclesiaeや parochialisや inや Cibinioを《や gótikusや ép(letérőlや
{br{zol{sや isや fennmaradt╆70 Aや ｱｴ╆や sz{zadや végén╇や ｱｵ╆や sz{zadや elejénや emeltや sz{szsebesiや
〉Sebe<╇や Rom{nia《や Szentや Jakab-temetők{polnaや azや egykoriや pléb{niatemplomtólや északraや

                                                           
60 SCHMELLER-KITTや ｱｹｷｶ╆や ｱｷｳ╆╉や SCH5BELや ｲｰｰｵ╆や ｳｴｵ╆╉や Abb╆や ｱｲ╉や aや lékain{lや lényegesenや jobbや

színvonalú╇や jobbや {llapotúや ésや nagyobbや szab{súや azや alsó-ausztriai Altenburgや bencésや kolostor{banや
1740｠ｱｷｴｵやkör(lやelkész(ltやkriptaやhal{lt{nc-jeleneteketやisやtartalmazóやkifestése╈やGAMERITHやｲｰｰｸ╆や 

61 Aやbarokkやhal{lt{ncokrólやld╆やSCHIRETZやｱｹｹｲ╆ 
62 VALTER 1987. 277-ｲｷｸ╆╉やBAL[ZSIKやｱｹｹｳb╆やｷ╆ 
63 ZOLNAYやｱｹｶｴ╉やGER8やｱｹｶｴ╉やKERNYやｱｹｸｷ╆やｳｵｸ╆ 
64 Budapest 1973. II. 11. 
65 RUPPやｱｸｶｸ╆やｲｴｲ╆╉やR2MERやｱｸｷｳ╆やｷｲ╆╉やBudapest ｱｹｷｳ╆やII╆やｱｳ╆╉やPATTANTYÚSやｱｹｹｸ╆やｲｲｴ╆ 
66 Kolozsmonostori konvent 1990. II. 411. (3920. sz.); ENTZ 1996. 488, 489. 
67 ENTZ 1996. 239-240. 
68 ENTZ 1996. 257. 
69 ENTZ 1996. 154, 269. 
70 ENTZ 1996. 64-ｶｵ╇やｸｷ╇やｱｷｷ╇やｴｰｲ╇やｴｰｵ╆╉やｷｸ╆やkép 
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maや isや {ll╆71 Ezeketや azや ép(leteketや keresztelők{polnakéntや éppúgyや haszn{lhatt{k╇や mintや
körmenetekや sor{n╇や valamintや aや temetőや haszn{lat{val╇や temetkezésiや funkciókkalや
összef(ggésben╆ Németや ter(letekenや aや legkor{bbiや ismertや temetők{polnaや aや fuldaiや
kolostorban 820-ban Hrabanus Maurus (780｠856)72 {ltalや emeltetettや Szentや Mih{ly-

k{polna╇や amelyetや építtetőjeや aや jeruzs{lemiや Szentや Sír-k{polnaや m{solat{nakや sz{nt╆73 A 

középkoriや németや temetők{poln{kや későbbや isや gyakranや kész(ltekや aや jeruzs{lemiや ép(letや
eszmeiや ésや formaiや követőiként╇や péld{ulや aや gelnhauseniや Szentや Sír-k{polna╇や amelyetや ｱｸｲｵ-

benや köveiや megsz{moz{s{valや bontottakや leや ésや építettekや Homburgbanや újraや felや
〉alapkövébenや egyや (vegcsétや tal{ltak╇や amelyや alighanemや aや Jord{nや vizétや tartalmaztaや
eredetileg).74 

Némelyikや egyh{zや temetőjénekや ter(leténや h{zakや ésや pincékや létezésérőlや isや vanや
tudom{sunk╆や T{piógyörgye｠Ilike-partや ismeretlenや nevű╇や aや tat{rj{r{sや idejénや elpusztultや
faluj{banや egyや időbenや v{ltや romm{や aや templom╇や valamintや aや kör(lötteや lévőや temetőbenや
annakや fenn{ll{saや idejénや azや egyh{zや északiや szomszéds{g{banや emeltや lakóh{z╆75 1411-ben 

Zsigmondやkir{lyやM{rtonやgragenaszentmiklósiやpléb{nosやkéréséreや{tírtaやI╆やLajosやｱｳｸｰ╆やéviや
oklevelét╇やamelyやszerintや többekやközöttやaやSzentやMiklós-egyh{zやrector{raやbíztaやazやegyh{zや
temetőjénekやésやaやbenneやlévőやh{zaknakやésやpincéknekやkorm{nyz{s{t╆76  

 

 

4.2. Temetőkereszt╇やmécsesfülke╇やbűnb{natiやkereszt╇やk{lv{ria 
 

Aや K{rp{t-medence 19｠ｲｰ╆や sz{zadiや falusiや temetőibenや központiや helyzetbenや {llóや
temetőkeresztekや 〉╅középkeresztを77; 667-669╆や kép) középkoriや előzményeirőlや biztosや
adatokkalやnemやrendelkez(nk╇やb{rやaやnyugat-európaiやtemetőkbenやismertやkereszt{llít{sok 

alapj{nや nemや kétséges╇や hogyや ilyesfajtaや keresztek Magyarorsz{gonや isや létezhettekや aや
középkori temetőkben╆ 

M{rや aや ｸｲｰや kör(lやm{soltや SzentやGallen-i kolostorterv78 temetőや ésや gy(mölcsöskertや
megjelölésűやrészénekやközepénやisやnagyméretűやkeresztetやjelölやaやrajz╇やaやf{khozやhasonlóanやaや
legjellemzőbbや fel(letや elvénekや megfelelőenや azや {braや síkj{raや fektetve╆や Aや középreや {llított 

keresztや aや reményや jeleや voltや élőkや ésや holtakや sz{m{raや egyar{nt╆79 A kereszt egyben 
                                                           
71 VARGA 1984. 77.; 21-ｲｲ╇やｱｰｶ╆やkép╉やENTZやｱｹｹｶ╆やｵｱ╇やｴｵｶ╆╉やｵｸ-ｵｹ╆やkép 
72 Fuldaiや ap{t╇や mainziや p(spökや majdや érsek╇や aや ｹ╆や sz{zadや elsőや felénekや legnagyobbや hat{súや tudósa╈や

BOZ2KYやｱｹｷｵ╆ 
73 DERWEIN 1931. 44. 
74 DERWEIN 1931. 43-44. 
75 DINNYÉS 2007. 
76 Zs.O. III. 87-88. (75. sz.) 
77 BALASSA 1989. 52, 53. 
78 REINHARDT 1952; MAROSI 1972b. 28-ｲｹ╆╉やｶ╆やkép╉やCONANTやｱｹｷｸ╆やｵｵ-ｵｹ╆╉やｱｷ╆やkép╉やANGENENDTや

2008. 460-462.; 81-ｸｲ╆やkép 
79 Ld╆やrészletesebbenやaや╅Aやmegv{lt{sやjeleや｠ keresztやaやsíronをやcíműやfejezetben╆ 
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emlékeztetett aや temetőや felszentelésénekや rítus{ra╇や amelynekや sor{nや m{rや aや Karolingや
időszakbanや ötや keresztetや {llítottakや felや keresztや alakban╇や egyet-egyetや mindenや égt{jや felé╇や
középen pedigや egyや nagyobbat╇や ésや aや szenteléstや végzőや p(spökや gyerty{tや gyújtottや aや
keresztekや csúcs{n╇や későbbや mindkétや oldalsóや keresztsz{ron.80 Azや ötや keresztや ugyanúgyや
Krisztusや sebeitや jelképezhette╇や ahogyやaや jeruzs{lemiやkeresztやegyやnagyobbやésやnégyやkisebbや
keresztje is,81 egybenや azonbanや aや temetőや térbeliや kiterjedésétや isや jelezhették82. A 

k{nonjog{szや Durandus╇やMende p(spökeや 〉くｱｲｹｶ《 {ltalや össze{llított pontificale szerint a 

temetőszentelésnélや ötや embernagys{gúや fakeresztetや 〉╅quinqueや ligneeや cruces╇や alteや ad 

hominisやstaturamを《やkellettや{llítani╇やazやelsőtやésやlegnagyobbatやközépenや〉╅unaやinやmedioやqueや
fitやaltiorを《╇やaやm{sodikatやkeletenや〉╅aliaやadやortumやsolisを《╇やaやharmadikatやnyugatonや〉╅tertiaや
adや occasumを《╇や aや negyediketや északonや 〉╅quartaや adや septentrionemや siveや adや aquilonemを《╇や
mígやazやötödiketやdélenや〉╅quintaやadやaustrumやsiveやmeridiemを《╆83 Aやkeresztekやeleinteやf{bólや
kész(ltek╇やlegkésőbbやaやｱｳ╆やsz{zadbanやazonbanやmegkezdődöttやaやsokkalやtartósabbやkő-╇やsőtや
vaskeresztekやalkalmaz{saやisや〉aやPontificale Romanum szerintや╅etやhabeanturやVやcrucesやligneeや
》╊『や etや siや lapideaや essentや velや ferreaや meliusや essetを84). Amennyibenや aや p(spökや egyや
alacsonyabbやrangúやpapotやbízottやmegやaやszenteléssel╇やcsup{nやegyやkeresztetや{llítottak╆85 

Kerek, négyszerやlépcsőzöttやtalapzatonや{lló╇やorrtagosやkeresztやjelenikやmegやegyやaやｱｵ╆や
sz{zadや elsőや felébőlや sz{rmazóや franciaや miniatúraや temető{br{zol{s{n╆86 Lépcsőzetesや
talapzatonや{lló╇やmagas╇やkarcsúやoszlopやvagyやpillérやtetejéreやhelyezett╇やdíszes╇やkésőiやgótikusや
kőkeresztekや{llnakやmaやisやSpanyolorsz{gやkolostorainakや〉pl╆やPobletやciszterciやap{ts{ga, 670. 

kép《やésやszékesegyh{zainakやép(letegy(tteseiben ｠ aやtarragonaiやszékesegyh{zやszentélyétőlや
délkeletreや péld{ulや egy ciprusok alkotta sírkertben (671╆や kép《╆や Azや alsó-bajororsz{giや
Abensbergや karmelitaや templom{bólや sz{rmazó ún╆や Babo-triptichon középsőや t{bl{j{nや f{sや
t{jképiや h{ttérや előttや korpusztや hordozó╇やmagasや keresztや kétや oldal{nや aや Baboや csal{dや tagjaiや
térdelnek╇やaやkeresztやelőttやp{ncélosやalakotや{br{zolóやsírlappal╇やamelynekやkörirataやazやｱｰｲｰ-

ban elhunyt╇や keresztnévvelや nemや jelzettや csal{diや ősrőlや emlékezikや meg╇や aや festményや

                                                           
80 DERWEIN 1931. 31.; BAUERREISS 1938. 74. (3. jegyzet) 
81 Keresztényや művészet ｱｹｸｶ╆や ｱｶｹ╆╉や KIRSCHBAUMや ｱｹｷｰ╆や ｵｷｰ╆╉や Hasonlóや szimbolikusや képiや vil{gotや

jelenítettやmegやUtrechtbenや aや dóm╇やmintや középpontやkör(lや aやnégyや égt{jや ir{ny{banやBernulfやp(spökや
{ltalやaやｱｱ╆やsz{zadban alapítottやtemplomokやegy(ttese╆ 

82 SLADECZEK 1999. 259, 268-ｲｶｹ╆や〉ｳｰ╇やｳｲ╆やjegyzet《╈やaやtemetőkereszteknekやeztやaやfunkciój{tやm{rやｱｰｳｰ-

banや meghat{rozt{kや aや Samurや mellettiや Saintや Florentや temetőjében╇や ésや megtal{lhatóや azや ｱｴｵｶ╆éviや
lausanne-i visitatio-szab{lyzatbanやis.  

83 SLADECZEKや ｱｹｹｹ╆や ｲｵｹ╆╇や hivatkozik╈や ANDRIEU╇やM╆╇や Leや pontificalや romainaや uや moyenや âgeや ｲ╈や Leや
pontifical de la curie romaine au XIIIe siècle╆や Citt|や delや Vaticanoや ｱｹｴｰ╆や 〉Studieや Testiや ｸｷ《や ｵｰｵ╆╇や
amelyetや idéz╈や FABIAN╇や G╆╇や Spätmittelalterlicheや Friedhofscrucifixiや und Kalvarienberge im 

Rheinland und in Westfalen. Diss. Bonn 1983, Bonn 1986. 49-50. 
84 SLADECZEKやｱｹｹｹ╆やｲｵｹ╆╇やhivatkozik╈やANDRIEUやｱｹｴｰ╆やi╆やm╆やｵｰｵ╆╇やamelyetやidéz╈やFABIANやｱｹｸｶ╆やi╆やm╆や

50. 
85 DERWEIN 1931. 31. 
86 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｰｹ╇やｱｳｶ╆╉やｱ╆やkép 
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készítésénekやｱｵｶｲ-esやévsz{m{t isや felt(ntetve (ANNO DOMINI 1020 STARB DER EDEL 

GESTRENGE VND WOLGEBORNE HER BARO GRAF VND HER VON ABENSPERG 

DEM GOT GENEDIG SEI AMEN 1562).87 

A Babo-triptichonon {br{zolthozや hasonló╇や ak{r életnagys{gn{lや isや nagyobb 

korpusszalや egybefaragottや kőkeresztekや szabadbanや fennmaradtや koraiや péld{iや aや ｱｵ╆や
sz{zadbólや sz{rmaznak ｠ aや korpusznakや ésや aや keresztや törzsénekや egyetlenや kőtömbbőlや
történőやkifarag{s{tやaやstatikaiや{llóképességやtetteやsz(kségessé╇やKrisztusやkarjaitやesetenkéntや
azonbanやk(lönや faraghatt{k╇やaや fakereszteknélやmegszokottやmódon.88 4｠ｵやméteresやmagasや
lehetettや aや berniや szoborleletや 〉IV╆《や Heinrichや vonや Bubenbergや címerévelや díszített╇や festettや
fel(letű╇や ｱｴｶｰや t{j{nや faragott╇や monument{lisや kőkeresztje╇や amelyや aや berniや M(nsterや
temetőjébenや{llhatottやegykor╆89 Aやl{bazattalやegy(ttやsz{mított ｵ╇ｴやméteresやmagass{g{valや
mégやaやbernitやisやmeghaladóやméretű╇やtípusteremtőやalkot{sやNikolaus Gerhaerts von Leyden 

1467-benや szign{ltや ésや dat{lt╇や Baden-Badenbenや maや isや {lló temetőkeresztje (672╆や kép).90 

Követhetetlen(lやsokやközvetítőnやkereszt(lやérvényes(lőやhat{saやleegyszerűsítettやform{banや
ottや érződikや mégや aや Dun{ntúlonや aや fakereszteketや szórv{nyosanや aや ｱｸ╆や sz{zadや m{sodikや
felétől╇やnagyobbやsz{mbanやｱｸｰｰやt{j{tólやfelv{ltó╇やkorpusszalやegybefaragottやkőkeresztjein is, 

temetőkben╇やtemplomkertekben╇やutakやszélén (667, 673-677╆やkép).91   

1081-benやSzékesfehérv{rやv{r{banやegyやkeresztbeやvill{mやcsapottや〉╅cruxやDominiやqueや
Albeや constitutaや fuerat╇や percussaや estや aや fulgureを《╇92 ezや éppúgyや lehetettや szabadonや {llóや
kereszt╇や mintや aや v{rhozや tartozó╇や aや Kralov{nszkyや Al{nや {ltalや aや maiや székesegyh{zや előttや
felt{rt╇やnégykaréjosやép(lettel93 azonosíthatóやSzentやPéter-templomやtartozéka╉やaやtemplomや
mellettやmindenesetreやm{rやaやkoraiやidőbenやlehetettやtemetőやis╆ 

Mezőcs{t｠Csicskeや [rp{d-koriや templom{nakや ésや temetőjénekや felt{r{saや sor{nや aや
templomtólや nyugatra╇や aや temetőや sírokbanや legsűrűbbや részénや aや sírokや {s{sakorや gondosan 

                                                           
87 MADER 1922. 60.; Fig. 39.; a triptichon az Aventinus-Museumbanや tal{lható╇や vö╆や

PAOLA｠LIEDKE｠RIND 1992. 25. 
88 SLADECZEK 1999. 259. 
89 SLADECZEK 1999. 255-271.; Abb. 279 
90 OHNMACHT, M., Das Kruzifix des Niclaus Gerhaert von Leyden in Baden-Baden von 1467. 

Typus, Stil, Herkunft, Nachfolge. Bern｠Frankfurt 1973; LIEBMANN 1982. 165-166, 510. (63. 

jegyzet《╉やｷｴ╇やｷｶ╆やkép╉やSLADECZEKやｱｹｹｹ╆やｲｵｷ╆╉やAbb╆やｲｸｶ╉やGEPPERTやｲｰｰｶ╆やｳｰｵ-307.; 1-ｴ╆やkép╉やｱｹｶｷ-ig 

aや szabadbanや voltや aや régiや temetőや 〉Alter Friedhof《や ter(letén╇や azótaや aや baden-badeni Stiftskirche 

szentélyébenや{ll╆ 
91 Aや fakeresztekrőlや aや kőkeresztekreや történőや v{lt{siや folyamatról╈や L8VEIや ｲｰｰｴd╆や ｱｴｱ╆╉や Nikolausや

Gerhaertsや keresztjénekや hat{saや aや ｱｷ╆や sz{zadigや egészや sorや Felső-Rajnaや vidékiや keresztenや
megmutatkozik (pl. Molsheim, Maulbronn, Hagenau: OHNMACHT 1973. i. m. 3, 101 skk.). A 

hosszú╇や vékony╇や inasや test╇や aや hangsúlyosanや l{ttatottや bord{k╇や azや erősenや félrefordítottや fej╇や azや igenや
tagolt╇や hull{mzóや {gyékkendőや hat{saや erősenや érződikやmégや egyや tal{nや S(megenや dolgozóや kőfaragóや
s(megiやtemetőkeresztjénや〉ｱｷｸｱ-esやévsz{mmal《やésやzalagyömörőiやútmentiやkeresztjénや〉L8VEIやｲｰｰｴd╆や
képekやaやｱｳｶ╆やoldalon《╆ 

92 GY5RFFYやｱｹｸｷ╆やII╆やｳｶｵ╇やｳｷｷ╆ 
93 KRALOV[NSZKYやｱｹｸｳ╆ 
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figyelembe vett, vagyis azokや{ltalやnemやmetszett╇やmintegyやｷｰやcmや{tmérőjűやlyukやker(ltやelő╇や
amelyetや legink{bbや egyや bele{llítottや ésや azや {llékonys{gや érdekébenや betömedékeltや keresztや
helyénekや lehetや tartaniや 〉678-679╆や kép).94 A 1ｴ╆やsz{zadやutolsóやharmad{banやlétesített budai 

karmelita kolostornakやazやép(letegy(ttesやkeletiやoldal{nやhúzódó temetőjében╇やaやkerítésenや
nyílóや kapuépítményや vonal{ban agyaggalや kitapasztott╇や kövekkelや erősítettや cölöplyukatや
t{rtakや fel╇や ugyancsakや keresztや {llhatottや benne.95 Aや felvidékiや Ducóや 〉Ducové╇や Szlov{kia《や
temetőjénekや koraや újkoriや 〉ｱｵｶｰ｠ｱｷｰｵ《や periódus{banや aや magaslatや szélénや mélyや gödörbeや
{llított╇や nagyobbや kövekkelや rögzítettや fakeresztや magasodhatott╇や amelyetや fokozatosanや
sírokkalや vettekや kör(l╆96 A nagy keresztek ilyesfajta╇や faや ékekkelや ésや kövekkelや történőや
kit{maszt{siや módj{rólや többや ｱｶ｠ｱｷ╆や sz{zadiや {br{zol{sや isや tanúskodik╇や péld{ulや egyや
Sylvesterや J{nosやmagyarや nyelvűやÚjszövetség-fordít{s{banや tal{lhatóや fametszet╇やGelethfy 

Petronellaや 〉くｱｶｰｰ《や epit{fiumaや aや berzeviceiや 〉Brezovica╇や Szlov{kia《や rómaiや katolikusや
templomban, vagy Johann Daniel Ther Porten 1661-esや nagyszombatiや K{lv{ria-

metszete.97 Faや ékekや rögzítikや aや keresztetや aや klosterneuburgiや {gostonosや kanonokrendiや
kolostor Verduni-olt{r{nakやｱｳｳｰやkör(lやkész(ltやh{toldaliやKeresztrefeszítésやjelenetén╆98 A 

kőrak{sosやkeresztaljbaやékekkelやerősített╇やalulやcsakやaやfa{gaktólやnyersenやlecsonkolt╇やmajdや
kanellúr{zottや talpú╇や h{romkaréjosや sz{rvégződésűや keresztenや f(ggőや korpuszや előttや
térdepelや Wolfgangや Tenkや építőmesterや alakjaや azや ｱｵｱｳ-asや évsz{mú╇や vörösや m{rv{nyや
epit{fium{n aやfelső-ausztriaiやSteyrやpléb{niatemplom{banや〉680-681╆やkép).99 

Aやmagyarorsz{giや néprajziや szakirodalombanや szereplőや legkor{bbiや ismertや temetőiや
kőkereszt egy 1661-esやévsz{múやj{szberényiやemlék╇100 amely eredetileg a Nagytemplom 

mellettiや cinterembenや {llt╇や ésや azや alsó részénや olvashatóや évsz{mn{lや éppenや sz{zや évvelや
későbbや helyeztékや {tや azや akkorや újonnanや létesített╇や maや isや haszn{ltや Fehértóiや temetőbe╆101 

Csakや azや alsóや részeや ilyenや régi╇や keresztje a korpusszal 1712-bőlや való,102 deや azや alsóや részや
tetejénや aやGolgotaやhegyétや jelképezőやkőrak{sや aや kopony{valや arraやutal╇や hogyや eredetilegや isや
keresztや {lltや fölötte╇や valószínűlegや f{ból╆や A Sopronや megyeiや Markotabödögeや ｱｹ╆や sz{zadや
végénや megújítottや temetőkeresztjétや ｱｶｸｱ-benや {llított{k╇103 aや fertőhomokiや aや ｱｸ╆や sz{zadや

                                                           
94 SZAB2やｲｰｰｶa╆やｵｰ╇やｵｱ╆╉やｱ╇やｱｸ╆や{bra 
95 BENDAやｲｰｰｵ╆やｲｴｳ╆╉やｲ╆やkép 
96 RUTTKAY 2005. 34. 
97 M{ty{sやörökségeや2008. I. 135. (III-8. kat. sz., STEMLERや[╆《╉やｱｷｲ-173. (V-ｲｴ╆やkat╆やsz╆╇やMIK2や[╆《╉やｱｵｵ-

156. (IV-ｲｶa╇やb╆やkat╆やsz╆╇やG5D5LLEやM╆《 
98 Gotik ｲｰｰｰ╆やｵｳｶ╆や〉ｲｷｴ╆やsz╆╇やTRATTNER╇やI╆《╉やｲ╆やképやaやｴｶｸ╆やoldalon╇やｱｵ╆やképやaやｲｶ╆やoldalon 
99 OFNERやｱｹｸｳ╆やｱｱ╆╇やképpel 
100 BANNER 1914.; BALASSA 1989. 72. 
101 SUG[RNÉやKONCSEK 2006. 7, 8-ｹ╆や〉képpel《 
102 SUG[RNÉやKONCSEKやｲｰｰｶ╆やｸ-9. 
103 CSATKAI 1956. 554. 
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elejénや kész(lt╆104 Aや magyarcsan{diや kőkeresztや közelébenや ｱｶ╆や sz{zadiや temetőや sírjaiや
ker(ltekやelő╇105 deやazやisやlehet╇やhogyやaやfaragv{nyやbűnb{natiやkeresztやvolt╆106 

Aや kőkeresztekや {llít{s{n{lや természetesenや sokkalや egyszerűbbや voltや fakeresztekや
létesítése╇や ezekや azonbanや mégや kevésbéや maradhattakや megや 〉erősenや kétséges╇や hogyや ak{rや
csakや ｱｹ╆や sz{zadiや darabokや isや fellelhetők-eやmég╇や aや gyorsabbanやpusztuló╇やmindigやújabbraや
cseréltやkeresztekやhelyeやazonbanやhosszúやidőnや{tやugyanazやmaradhatott《╆やVeszprémやmegyeや
P{paや környékiや falvaibanや egyや sorや viszonylagや koraiや mészkő-keresztや mégや aや talapzatra 

{llítottや fakeresztekや form{itや őrziや 〉Lov{szpatona╇や ｱｸｰｳ╉や Bakonyszűcs╇や ｱｸｰｶ╇や ｱｸｱｹ╉や
Bakonyszentl{szló╇や ｱｸｰｷ╉や Ugod╇や ｱｸｰｷ╇や ｱｸｱｹ╉や Bakonyszentiv{n╇や ｱｸｱｴ╇や ｱｸｳｱ╇や ｱｸｳｶや stb╆《, 
némelyikenやmégやmaや isやaや fakeresztekreや jellemzőやpléhやKrisztusや f(gg╇やdeやamelyikenやm{rや
öntvényreやcserélték╇やottやisやmegvannakやazやeredetiやfelerősítésiやhelyei╆やFenyőfőnやegy 1799-

esやévsz{mú╇やfelfeléやsudarasodóやsz{rú╇やaやföldbeや{sottやfakeresztekhezやhasonlóanやtalapzatや
nélk(liやkőkeresztやmégやarchaikusabb╇やnémetやfelirat{nakやfurcsaやgótやbetűitやisやmégやminthaや
f{baやmetszettékやvolnaや〉682-683╆やkép).107 

Aや soproniや SzentやMih{ly-templomや kör(liや legrégebbiや temetőや középenや homorúanや
kiv{jt╇や négyszögletesや pillérreや helyezett╇や gúlasisakkalや fedettや tabern{kulumotや hordozóや
keresztjének108 típusaや aや ｱｷ╆や sz{zadbanや terjedtや elや aや környéken╇109 b{rや azや alapformaや
középkoriや eredetű╇や ésや összef(ggésbenや {llや azや oszlopokraや(ltetettやmécsesf(lkékkel╇やmintや
amilyenやmaや isや l{thatóや Sopronbanや 〉Pék-kereszt, 1484; 684-685╆や kép),110 Nagymartonban 

(Mattersburg, Ausztria; ╅Halterkreuzを╇や ｱｴｴｶ╉や 684, 686-687╆や kép),111 M{rcfalv{nや 〉Marz╇や
Ausztria╉や ｱｵ╆や sz{zad╉や  688-689╆や kép),112 Rétfalubanや 〉Wiesen╇や Ausztria╉や Wetterkreuz),113 

Lajtaszentgyörgyönや 〉St╆や Georgen╇や Ausztria╉や Hotterkreuz, 1467)114 ésや Fertőszéleskútonや
〉Breitenbrunn╇やAusztria╉やｱｵｰｰやkör(l《115╆や》M{sやjellegűやésやkor{bbiやaやPihenő-kereszt Sopron 

hat{r{ban╇や féloszlopokkalや tagoltや pilléreや homlokoldaliや féloszlop{nakや tetejénや kisや
mécsesf(lkévelやésやazやegészやpillérreやvalószínűlegやaやｱｷ╆やsz{zadbanやr{(ltetett╇やgúlasisakkalや

                                                           
104 CSATKAI 1956. 512. 
105 TROGMAYER 1984. 91-95. 
106 Ld╆やal{bb 
107 L8VEIやｲｰｰｴd╆やｱｴｱ╆╉やképekやaやｱｴｲ╆やésやｱｴｳ╆やoldalon 
108 PERGERやｱｹｹｳ╆やｳｶｲ╆╉やｶ╆やkép 
109 CSATKAI 1956. 412. 
110 K. W. 1857. 321.; Fig. 3.; CSEMEGI 1941b. 185, 192-ｱｹｳ╆╉や ｳ╆や {bra╉やCSATKAIやｱｹｵｶ╆や ｴｳｱ╆╉や ｴｰｶ╆やkép╉や

PERGER 1993. 361-ｳｶｲ╆╉や ｴ╇や ｷ╆や kép╉や Aや Pék-keresztや eredetilegや aや v{rosや hat{r{ban╇や útや mellettや {llt╇や
jelenlegやaやSoproniやMúzeumやőrzi╆ 

111 K. W. 1857. 321-322.; Fig. 4.; SCHMELLER-KITT 1993. 351-352.; 539-ｵｴｱ╆やkép 
112 SCHMELLER-KITTやｱｹｹｳ╆やｳｱｴ╆╉やｴｷｴ╆やkép 
113 SCHMELLER-KITTやｱｹｹｳ╆やｵｱｹ╆╉やｸｳｹ╆やkép 
114 CSATKAI-FREY 1932. 275.; Abb. 302.; SCHMELLER-KITT 1976. 271. 
115 CSATKAI｠FREY 1932. 194.; Abb. 224.; SCHMELLER-KITTや ｱｹｷｶ╆や ｴｶ╆╉や felmérésiや rajza╇や Stornoや

Miksa╇やｱｹｱｳ╈やK5HやTervt{r╇やK╆やｱｴｲｶ╆ 
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fedett╇や nagyméretűや tabern{kulummal (ｶｸｴ╆や kép).116『や Aや középkoriや temetőkbenや isや
sz{molhatunkやilyesfajtaやhalotti mécsesf(lkékkelや｠ Ausztriaやter(leténやsz{mosやtemetőbenや
{llnakや maや is.117 A tabern{kulum-keresztek szabadbanや mégや {llóや középkoriや péld{ja 

Sopronbanや〉Lén{rt-kereszt╇やｱｵ╆やsz{zadやközepe╉118  684, 690╆やkép) ésやm{rやújkoriやv{ltozata 

ugyanittや 〉Fehér- vagyや M{riacelli-kereszt, 1670-esや évek╉119 691╆や kép) azonbanや útszéliや
keresztekhezや kapcsolódóや vagyや azokhozや hasonlóや funkciójúや képoszlop (╅Bildstockを).120 

Mégやink{bbやigazやezやaやSopronやkörnyékén ésやaやKisalföldön tal{lhatóやkésőbbi╇やaやközépkoriや
eredetet esetenkéntや élszedéssel╇や csúcsívesや vagyや szam{rh{tívesや nyíl{slez{r{ssalや isや mégや
mutató╇やaやbarokkやstíluselemeketやésやmotívumokatやcsakやfokozatosanやalkalmazó emlékekreや
(amelyekenやesetenkéntやm{rやcsakやdomborműves╇やmélyítettやt(krökやtal{lhatókやazやegykoriや
tabern{kulumや has{bj{n) ｠ ezekや gyakranや aや telep(lésekや hat{r{tや jelezték╇や deや esetenkéntや
j{rv{nyokやidejénやkeletkezettやsz(kségtemetőkやjelzéséreやisやszolg{lhattak.121 Ilyenやtal{lható 

Vimp{conや 〉Wimpassing╇や Ausztria╉や ｱｶ｠ｱｷ╆や sz{zad《╇122 Cinfalv{nや 〉Siegendorfや imや
Burgenland, Ausztria; 1626; 692╆や kép),123 Siklósdonや 〉SigleJ╇や Ausztria╉や Olram-Kreuz, 

1630),124 Fraknóv{ralj{nや 〉Forchtenau╇や Ausztia╉や ｱｶｳｶ╉や 693╆や kép),125 Bezenyénや kettőや isや
(1637),126 Fraknón{dasdonや 〉Rohrbach╇や Ausztria╉や ｱｶｴｵ《╇127 Selegdenや 〉Stöttera╇や Ausztria╉や
1662),128 Kisboldogasszonyban (Kleinfrauenhaid, Ausztria; 1665; 694╆や kép),129 

Szentmargitb{ny{nや 〉St╆や Margarethen╇や Ausztria《や a 1ｸ╆や sz{zadiや Kreuzkapelleや mögöttや
(1694; 695╆や kép《╇や Pinkafőnや 〉Pinkafeld╇やAusztria╉や aやM{ty{sや kir{lyや ésや III╆や Frigyesや csapataiや
{ltalや vívottや csataや ｱｷ╆や vagyや ｱｸ╆や sz{zadiや emlékkeresztje),130 Kóph{z{nや 〉Flóri{n-kép《,131 

Héderv{ron132.133 Aやtípusやegyikやfennmaradtやemlékeやaやlajtapord{nyiや〉Leithaprodersdorf, 

                                                           
116 K. W. 1857. 320.; Fig. 1.; CSEMEGI 1941b. 185, 191-ｱｹｲ╆╉やｱ╆や{bra╉やCSATKAIやｱｹｵｶ╆やｴｳｰ-ｴｳｱ╆╉やｴｰｵ╆やkép╉や

PERGER 1993. 359, 360.; 1-ｲ╆やkép 
117 CSEMEGI 1941b. 188.; HULA 1970. 7, 13-15. 
118 K. W. 1857. 320-321.; Fig. 2.; CSEMEGI 1941b╆やｱｸｵ╇やｱｹｲ╆╉やｲ╇やｴ╆や{bra╉やCSATKAIやｱｹｵｶ╆やｳｵｲ╆╉やPERGERや

1993. 360-ｳｶｱ╆╉やｳ╇やｸ╆やkép 
119 CSATKAIやｱｹｵｶ╆やｳｵｲ╆╉やｳｱｰ╆やkép╉やPERGERやｱｹｹｳ╆やｳｶｲ╆╉やｵ╆やkép 
120 A képoszlop elnevezésrőlやésやazやépítménytípusról╈やPERGERやｱｹｹｳ╆やｳｵｷ-359. 
121 ASKERCZ 1993. 385.; PERGER 1993. 377-378. 
122 CSATKAI｠FREY 1932. 313. 
123 CSATKAI｠FREY 1932. 290.; SCHMELLER-KITT 1976. 285. 
124 SCHMELLER-KITTやｱｹｹｳ╆やｵｰｵ╆╉やｸｱｰ╆やkép 
125 SCHMELLER-KITTやｱｹｹｳ╆やｱｹｰ╆╉やｳｰｰ╆やkép 
126 PERGER 1993. 369.; 10-ｱｱ╇やｱｳ╆やkép 
127 SCHMELLER-KITT 1993. 445-ｴｴｶ╆╉やｷｰｹ╆やkép 
128 SCHMELLER-KITT 1993. 532╆╉やｸｶｱ╆やkép 
129 SCHMELLER-KITT 1976. 148.; SCHMELLER-KITTやｱｹｹｳ╆やｵｷｶ╆╉やｹｴｰ╆やkép 
130 SCHMELLER-KITT 1974. 364. 
131 PERGERやｱｹｹｳ╆やｳｶｹ╆╉やｹ╆やkép 
132 PERGERやｱｹｹｳ╆やｳｶｹ╆╉やｱｲ╆やkép 
133 Hasonlóやészak-csehorsz{giやpéld{k╈やSCHEYBAL｠SCHEYBALOV[やｱｹｸｵ╆やｲｰｹ-216. 
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Ausztria《や ún╆や Győri-kereszt (Raaber-Kreuz), amelyet 1595-benや {llítottakや Győrや elesteや
alkalm{ból╇や ésや amelynekや h{toldal{raや ｱｵｹｸ-banや felker(ltや azや aや szövegや is╇や amelyetや aや II╆や
RudolfやnevébenやRuprechtやStotzingen╇やAlsó-Ausztriaやhelytartójaやrendeltやmindenやalsó- ésや
felső-ausztriaiや községや kőkeresztjeinや kifaragni╇や Győrや töröktőlや valóや visszavételénekや
emlékére╆134 Azやilyesfajta╇やkereszttelやösszekapcsoltやgúlasisakkalやell{tott╇やmagasやoszloponや
{llóや tabern{kulum╇や mécsesf(lke╇や képoszlopや stiliz{ltや {br{zol{s{tや őrizteや meg egyや Rév-

Kom{romiやP{l győriやegyh{zmegyeiやklerikus╇やapostoliやközjegyző {ltalやｱｵｱｹ-benやki{llítottや
oklevélenやaやjegyzőやsaj{tosやkézjegyeや〉696╆やkép).135 A képoszlopokやｱｸ｠ｱｹ╆やsz{zadi╇やm{rやnemや
kőbőlや faragott╇や hanemや falazottや ésや vakolt╇や erősenや leegyszerűsítettや formaképzésűや péld{iや
részbenやmégや ugyancsakや aや középkoriや ar{nyrendszertや mutatj{k╇や aや szélesや has{bokや felsőや
f(lkésやrészeやfölöttやgúlasisakkalやésやannakやcsúcs{nやkereszttel.136 

Tabern{kulumosや keresztekや {llhattakや aや nagyobbや telep(lésekenや kív(liや
vesztőhelyekenやis╇やaや╅szegényやbűnösökやkeresztjeをや〉Armsünderkreuz╇やpoorやsinners‒やcross《や
Európ{banや m{igや fennmaradtや nemや túlや nagyや sz{múや péld{j{nakや leggyakoribbや formaiや
megold{sakéntや 〉pl. Bamberg; Galgenkreuz, Zwettl).137 Aや nyilv{nや eredetilegや isや sokkalや
ritk{bb╇やmonument{lis╇やgazdagやszobordíszűやkeresztépítményやlegpomp{sabbや{llóやpéld{jaや
aやbécsiやmagisztr{tusや{ltalやｱｴｵｱ-ben megrendelt Spinnerin am Kreuz╇やamelyやaやv{rosfalやdéliや
kapuj{tólやötやmérföldや t{vols{graやaやv{rosや joghatós{g{nakやvégétや jelölte╇やeredetilegやszorosや
közelségbenやaやtelep(lésやbitóf{ivalや〉╅Bildseulやbeimやgerichtを╇やｱｵｲｹ《╆138 

A gótikusや mécsesf(lkékや temetőiや fel{llít{s{hozや hosszúや útや vezetett╆や Aや középkoriや
gondolkod{sbanや a fényや azや Isten╇や aや teremtésや szimbóluma╆や A temetőbenや gyújtottや fényや
szerepeやh{rmas╈やegyrésztやaやhalottnakやvil{gítやaやsötétやúton╇やm{srésztやazやélőtやóvjaやaやhalottや
visszaj{róや lelkétől╇や harmadrésztや pedigや azや örökや életや szimbóluma139 ｠ aや halottakértや
mondott miseやelső╇やmajdやkésőbbやmegismételtやmondata szerint: ╅Requiem aeternam dona 

eis, Domine: etや luxやperpetuaや luceatや eis‶を140 〉Adjや neki╇やUram╇や örökやnyugodalmat╇や ésや azや
örökやvil{goss{gやfényeskedjékやneki‶《やAやszentekやésやm{rtírokやsírj{nやgyújtottやfényekrőlやm{rや
meglehetősenやkoraiやadatokやszólnak╆141 Egyesやsírokonやgyújtandóやmécsesekreやvonatkozóや
l{mpaalapítv{nyokや〉Grablicht, Grableuchte) is m{rやaやｹ╆やsz{zadtólやismertekやaやnémet, majd 

                                                           
134 MOHL 1913. 75-77. (tov{bbi╇やbécsiやésやalsó-ausztriaiやgyőriやkeresztekやfelsorol{s{val《╉やSCHMELLER-

KITTやｱｹｷｶ╆やｱｷｰ╆╉やaやGyőri-keresztekやproblematik{j{rólやújabban╈やPERGERやｱｹｹｳ╆やｳｶｵ-ｳｶｸ╆╉や ld╆やmégやaや
bécsiやSpinnerin am Kreuz helyre{llít{saやkapcs{n╈やDAHM｠KOLLER 1991. 15-16. 

135 ÉRDÚJHELYI 1899. 147. 
136 Pl╆や R{baszentmih{ly╇や Pinnyéd╇や Lébény╇や Mosonszentmiklós╇や Hegyeshalom╇や Bezenye╇や Dunakiliti╇や

GyarmatやésやTak{csiやközött╇やGyőrszemereや〉ｱｸｲｹ《╈やPERGERやｱｹｹｳ╆やｳｷｰ-376.; 14-15, 19-ｲｳ╆やkép 
137 TIMMERMANN 2007. 362-363. 
138 DAHM｠KOLLER 1991. 9-19.; Abb. 3; TIMMERMANN 2007. 363-364. 
139 HULA 1970. 19-20. 
140 DERWEIN 1931. 38-39.; TRAEGER 1980. 61. 
141 DERWEIN 1931. 38. 
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azやosztr{kやter(letekやforr{saiban.142 Aやtemetőkbenや{llított╇やesetenkéntやaやtemplomokやfal{baや
beép(lt╇ valamennyiや halottや emlékétや szolg{ló╇ oszlopokraや {llítottや vagy architektonikus 

keretelésűや mécsesf(lkékや azonban csak későbbや jelentekや meg. B{rや azや újや halottkultusz 

intézményes(léseやm{rやaやkeresztényやhalottakやOdiloやclunyiやap{tや{ltalや998-ban bevezetett 

emléknapj{val143 megtörtént╇や de a ╅kollektivit{sをや gondolata, miszerint aや mécsesや
valamennyiや halottértや égjen╇や csak aや Krisztusや keresztjénekや kultusz{tや ｱｱｳｸ｠ｱｱｴｱや közöttや
szerzettや vitairat{banや népszerűsítőやPetrus Venerabilis clunyiや ap{tn{lや (く1156) tűntや fel.144 

Azや őや leír{s{bólや ismertや egyや Charlieuや ap{ts{g{nakや temetőjébenや {llítottや halottiや l{mp{s╇や
amelynekや kőszerkezeteや 〉╅structuraを《や tetejénや egyや l{mp{stや lehetettや elhelyezni╆145 Nem 

csoda╇やhogyやaやmécsesf(lkék haz{jaやis Franciaorsz{g╇やaholやｱｲ｠ｱｳ╆やsz{zadi╇やrom{nやstílusúや
｠ Európ{banやlegrégebbiや｠, monument{lis╇やoszlop- ésやpillérszerkezetű péld{ikや{llnakやmaや
is╇やaやPassióやfelolvas{s{raやszolg{ló╇やolt{rmenzaszerűやemelvényekkelやösszekapcsolva.146 A 

Franciaorsz{gonやkív(lや legkor{bbiや ismertやdarabやaやsalzburgiやSzentやPéter-temetőbenやｱｲｰｰや
kör(lreや keltezhető╆147 Karlstadtや amや Mainや pléb{niatemplomaや szabadonや {lló╇や rom{nや
stílusú╇や karcsú╇や négyzetesや has{bj{nakや oldalainや két-két╇や egym{sや fölöttiや nyíl{ssalや
megnyitottやf(lkéjeやaやｱｳ╆やsz{zadやelsőやfelébőlやvaló╆148 Aやregensburgiやszékesegyh{zやegykoriや
temetőjénekや oszloponや {lló╇や fi{le-szerkesztésűや f(lkéjétや aや ｱｴ╆や sz{zadや elsőや felébenや
{llított{k╆149 Aやklosterneuburgiやkolostortemplomやelőttiやegykoriやtemetőやdomborművekkelや
gazdagonや díszítettや temetőiや l{mp{s{tや ｱｳｸｱ-benや emelték╇や felirataや szerintや röviddelや aや
pestisj{rv{nytやkövetőenや〉╅moxやpostやpestilenciamを《╆150 Azやoszlopra╇やpillérre {llítottやf(lkékや
megemeltやhelyzeteやaztやaやcéltやszolg{lta╇やhogyやminélやmesszebbrőlやl{tszódjonやaやfény151 ｠ a 

f(lkeやelérésétやlépcsőやszolg{lhattaや〉péld{ulやaやtrieriやszékesegyh{zやkerengőjénekやfalaやelőtt╇ 
697╆やkép). Aやhalottiやmécsesf(lkék╇や l{mp{sok maやhaszn{latosやnémet neve ｠ Totenleuchte, 

Friedhofsleuchte ｠ egyébkéntや aや ｱｹ｠ｲｰ╆や sz{zadiや műemlékiや topogr{fi{kや adtaや terminusや
technicus╉や aや régiや forr{sokbanやmintや ewig liecht, ewig nachtlicht, steynen luchtin, lucern, a 

latinや nyelvűekbenや mintや lumen, luminaria, lampadas fordulnak elő╇や régiや franciaや

                                                           
142 KövérやK{rolyやlorschiやalapítv{nyaやｸｸｴ-ben╇やaやII╆やHenrikやhercegやbécsiやsírj{raやvonatkozóやalapítv{nyや

1209-ben╇やaやSzentやRuprechtやsalzburgiやtumb{j{n{lやgyújtandóやmécsesやalapítv{nyaやｱｲｳｸ-ban: HULA 

1970. 8. 
143 ANGENENDTや ｱｹｸｴ╆や ｱｸｰ╆╉や WOLLASCHや ｱｹｸｴ╆や ｲｲｲ╆╉や K5RNERや ｱｹｹｷ╆や ｹ╆╉や DI2Sや ｱｹｹｸ╆や ｵｴｹ╆╉や

részletesebbenやld╆やkor{bbanや╅AzやÉletやKönyveや｠ sírjelやésやfeliratをやcíműやfejezetben 
144 HULA 1970. 20. 
145 TRAEGER 1980. 61. 
146 DERWEIN 1931. 38-ｳｹ╆╉やmécsesf(lkékや aや VienneやmegyeiやAntignyや ésや Journetや egykoriや temetőiből╈や

ARIÈSやｱｹｸｴ╆やｲｴ╆╉やｳｱ-ｳｲ╆やkép 
147 HULA 1970. 9-14. 
148 TRAEGER 1980. 61.; Abb 33 
149 TRAEGER 1980. 61.; Abb 35 
150 Gotik 2000. 361-362. (108. sz., SCHULTES, L.) 
151 DERWEIN 1931. 39. 
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elnevezés(kや aや lanternes des morts.152 Egyや Nagys{rosonや 〉Veľk?や Šari:╇や Szlov{kia《, az 

{gostonosや remetékや kolostor{nakやmaradv{nyaiや között előker(lt╇や aや ｱｳ╆や sz{zadやm{sodikや
feléreやkeltezhető sírkövönやaやkeresztやmellettやegyやhosszú╇やcsavartやsz{rú╇やégőやgyertyaや(698. 

kép) aや sírkeresztや melléや helyezettや gyertyaや gyújt{s{nakや középkoriや magyarorsz{giや
hagyom{ny{tや illusztr{lja,153 ahogyや Dr{gonや 〉Dragu╇や Rom{nia《や isや egyや azótaや elveszettや
sírkövönやkeresztやmellettやkétやgyertyaやvoltやl{tható154. 〉Azやégőやgyertyaやm{sやösszef(ggésben 

Krisztustやisやjelképezheti╇やmintやaやvil{gやvil{goss{g{t╈やaやgyertyaやisやmegsemmis(l╇やmiközbenや
fénytや ad╇や ahogyや Krisztusnakや isや megや kellettや halniaや azや emberiségや megv{lt{saや
érdekében╆155) 

A Heidelbergや közelébenや fekvőや Eberbachban╇や azや Itterや folyóや hídj{n{lや {lló╇や
nagyméretű╇や vörösや homokkőや kereszt felsőや részébeや vasr{ccsalや z{rtや mécsesf(lkétや
mélyítettek╇やalattaやcímerpajzsやl{tható╇やaやkör(lött(kやszabadonやmaradtやfel(letetやpedigやegyや
1416-banやtörténtやvíziやbalesetや{ldozat{raやemlékezőやfeliratやtöltiやki╈やIn dem cccc xvi iar an dem 

nec》h『stenや tagや ╊や sandや Andreeや istや derや erba》r『や conteや Kobelや vergangenや i〉n《や wasserや no》t『.156 

Salzburgや környékénや isや tal{lhatóや olyanや középkoriや kereszt╇や amelynekや felirataや jelziや
{llít{s{nakや indok{tや 〉vörösやm{rv{nybólや szépenや faragottやkeresztやPuchやközelében╇やHie ist 

erschoschen warden Michael lambacher umb Unschuld Anno dni MCCCCxlvi dem got genad 

felirattalやésやcsal{djegyesやcímerrel157). Hasonlóやfelirattalやell{tottやemlékkő╇やemlékkeresztやaや
középkoriやMagyarorsz{gや ter(leténやugyanやnemや ismert╇やdeやnéh{nyやegyszerűや form{l{sú╇や
középkorinak tartott kőkeresztetや azや egykoriや Sopronや v{rmegyeや maや burgenlandiや
ter(leteinや ｠ Darufalv{nや 〉DraJburg╇や Ausztia╉や 699. kép),158 Dar{zsfalv{nや 〉Trausdorf╇や
Ausztria; 700-ｷｰｱ╆や kép),159 M{rcfalv{nや 〉Marz╇や Ausztria╉ 702╆や kép),160 B(döskútonや
(Steinbrunn, Ausztria; 703-704╆や kép),161 valamint egy 1945-benや elveszettや péld{nytや
Sz{razv{monや 〉M(llendorf╇や Ausztia《162 ｠ bűnbocs{natiや keresztkéntや 〉Sühnekreuz) tart 

sz{monやaやszakirodalom╆やFőlegやnémetやter(letekenやnemcsakやhasonlóやkeresztek {llnakやmaや
isや telep(lésekenや vagyや ak{rや aや lakottや ter(lettőlや t{vol╇や deや aや r{jukや vonatkozóや bírós{giや
hat{rozatok╇や fogadalmakや 〉ún╆や Sühnebrief-ek) is megmaradtak. Ezek szerint egy 

gyilkoss{gやhelyszínénやazやelkövetőnekやkeresztetやkellettや{llítania╇やvalamintやaやmeggyilkoltや
                                                           
152 HULA 1970. 8. 
153 MIROŠŠAYOV[｠KARABINOŠやｲｰｰｵ╆やｲｰ-21. 
154 FIN[LYやｱｹｰｴ╆やｲｴｶ╆╉やVERNEI-KRONBERGER 1939. 14. 
155 Keresztényやművészet 1986. 109, 168. 
156 NEUMÜLLERS-KLAUSER 1970. 48. (81. sz.) 
157 BUBERLやｱｹｲｷ╆やｲｲｹ╆╉やPAULやｱｹｷｵ╆やｳｸ╆╉やｳｴ╆やkép 
158 PAUL 1975. 43. (64. sz.); 40. kép╉やSCHMELLER-KITT 1976. 60.; SCHMELLER-KITT 1993. 128.; 208. 

kép 
159 PAUL 1975. 44-ｴｵ╆や〉ｶｸ╆やsz╆《╉やｴｳ╆やkép╉やSCHMELLER-KITT 1976. 304. 
160 PAULや ｱｹｷｵ╆や ｴｳ╆や 〉ｶｵ╆や sz╆《╉や ｴｱ╆や kép╉や SCHMELLER-KITT 1976. 190.; SCHMELLER-KITT 1993. 314.; 

ｴｷｳ╆やkép 
161 PAUL 1975. 44. (67. sz╆╉やNeufeldや└やLajtaújfaluやalatt《╉やｴｲ╆やkép╉やSCHMELLER-KITT 1976. 296. 
162 PAUL 1975. 44. (66. sz.) 
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csal{dj{nakや f{jdalomdíjatや kellettや fizetnie╆163 Azや említett burgenlandi keresztekkel 

kapcsolatbanやilyenやforr{sやnemやmaradtやfenn╇やígyやmegítélés(kやnemやegységes╇やakadやolyan 

véleményや péld{ul╇や hogyや ezekや valój{banや hat{rjelek;164 azや összehasonlíthatatlanulや
nagyobbやsz{mbanやfennmaradtやcsehやésやmorvaやkeresztek165 közöttやmindenesetre hasonlóや
típusúakや isやakadnak╇やésやaやnémelyik(könやolvashatóやújkoriや feliratokやésやévsz{mokやmégやaや
nyugat-magyarorsz{giや darabokや némelyikénekや középkoriや eredetétや isや némilegや
bizonytalann{や tehetik. Bűnb{natiやkeresztや{llít{s{ról azonban ismertやközépkoriや forr{sや is 

Sopronやkörnyékéről. 1455-benやPhaffやEgyedやsérciや〉Sch(tzenやamやGebirge╇やAusztria《やlakos 

megígérte╇やhogyやmiut{nやaやsoproniやDrescherやPéter agyon(téseやmiattやsúlyosanやmegやkellettや
volnaやőtやb(ntetni, aやb(ntetésやelengedéseやfejébenやtöbbekやközöttやaやgyilkoss{gやhelyszínén 

egyやkőkeresztetや{llíttatやfel╈や╅Ich, Phaff Gilig╇やalsやainやschuldigerや》ésやm{sok『やvonやGschies╇や
》ésや m{sok『や bekennenや offennlichや mitや demや brieffや f(rや vnsや vndや allや vnserや erbenや
vnuerschaidenlich, als dieやerbernやThomanやDrescherやvndやseinやfrewntschaftやzeや5denburgや
mich vorgenannten Phaff Giligen vonや Gschiesや inや derや ersamen╇や weBsen des 

burgermaister╇や richtërや vndや ratesや daselbensや zeやOdennburgや vënkn(ssや vndや straffや gehabtや
haben von solhs mords vnd todslags wegen weilent Petern des Drescher, darvmb ich an 

meinemや leibや swërlichや zuや straffenや wërや gewesen╇や derselbenや vënnknussや vndや straffや sewや
mich zeuor vmb Gotes willen vnd darnach von frummer lewte bete wegen ledig gesagt 

vnd im leben lassen haben in solcher maBnung, das ich an derselben stat, do der benant 

PeterやDrescherやermörttやistやworden╇やmachenやsolやlassennやainやstaBneinsやkrëwcz╆を166 

Aや n{polyiや S╆や Croceや alや Mercatoや templomや rómaiや eredetű╇や vörösや gr{nitoszlopraや
helyezett╇やfehérやm{rv{nybólやfaragottやkeresztjétやfelirataやｱｳｵｱ-ben kész(ltnekやmondja╇やés a 

v{rosiや történetiや hagyom{nyや a Hohenstauf-dinasztiaや utolsóや tagja╇や azや Anjou I. K{rolyや
n{polyiや kir{lyや {ltalや kivégeztetett Konradinoや 〉くｱｲｶｸ《 hal{l{nakや helyszínénや {llítottや
bűnb{natiや keresztkéntや tartjaや sz{mon╉や azや Anjouk uralmaや idejénや kész(ltや alkot{sや alighaや
lehetettや azや uralkodóiや csal{dや elleniや politikaiや demonstr{cióや eszköze╇や a Konradino 

emlékéhezや köthetőや bűnb{natiや keresztkéntや valóや interpret{l{s{raや csakや később╇や
legkor{bbanや azや Aragóniaiや h{zや trónraや lépésétや követőenや ker(lhetettや sor╆167 A legenda 

azonbanや ígyや isやmutatja╇や hogyや aや bűnb{natiや keresztやműfajaや It{li{banや isや ismertや volt ｠ a 

régebbiや oszlopraや helyezett╇や korpusszalや ell{tottや bűnb{natiや keresztや típus{nakや egy{ltal{nや
nemや ezや azや egyetlenや it{liaiや péld{ja╇や mag{banや N{polybanや isや ismertや p{rja╇や aや S╆や Eligio-

templomban.168 

                                                           
163 PAULや ｱｹｷｵ╆や ｱｱ╆╉や aや Drezda╇や Königstein╇や Pirnaや v{rosiや jogkönyveibenや tal{lható╇や bűnbocs{natiや

keresztekや{llít{s{tやmegkövetelőやítéletekről╈やTORKEやｱｹｹｰ╆やｱｳ-15.; Abb. 1, 75 
164 PAUL 1975. 10-16. 
165 URFUS｠VÍT｠WIESER 1997. 
166 H[ZIやｱｹｲｱ｠1943. I/4. 73-74. (94. sz.); CSATKAI 1956. 430. 
167 MICHALSKY 2000. 365-367.; Abb. 102 
168 MICHALSKY 2000. 367.; Abb. 103 
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Aや középkoriや bűnb{natiや keresztekや szok{saや tov{bbや éltや azや újkorbanや is╆やAやNógr{dや
megyeiや Szokoly{nや ｱｷｶｸ-banや egyや tanúや aztや vallotta╇や hogyや ╅Raj Simont, Szalkai lakost 

fi{valや edgy(ttやmeghや öltékや légyenや aや R{czokや aや tegnapiや naponやmeghやmutatottや helyenを╇や
ahol a tanúや╅sokszorやkeresztetやl{tottやmindやegy╇やmindやm{sやfel(lやkiやv{gvaやf{n╇やsやmintやaやkétや
faやközöttやmegやöletettやRajやSimonを.169 

Aや középkoriや Epszőや 〉EpceuのEpzu《や telep(lésや 〉nevétや aや Tokodtólや délnyugatiや
ir{nybanやfekvő Ebszőnyやpuszta őrzi170) hat{rleír{s{banやazやegyikやhat{rpontotやmintや╅╊やadや
Seyrkevや╊を adt{kやmeg abban az 1193-banやkiadottやoklevélben╇やamelybenやIII╆やBélaやkir{lyや
felsoroltaや azokatや aや birtokokat╇や melyeketや anyja╇や Eufrozinaや kir{lynéや adottや aや johannitaや
ispot{lyosokやMartiriusやesztergomiやérsekや{ltalやalapítottや székesfehérv{riやh{z{nak.171 Egy 

1467. november 6-{nやkeltやoklevélやszerintやazやIstv{nやpilisiやap{tnakやaやHontやmegyébenやfekvőや
sz{ntóin ésやap{tmarótiやbirtok{n lefolytatottやhat{rj{r{sやsor{nや╅in eadem valle eundo non 

longe locum mete Kewkoporsoや vocatumや demonstrassentを.172 Aや kétや szomszédosや faluや
〉SantovkaやésやOpatovceやMoravce╇やSzlov{kia《やkör(lやésやközöttやdombh{takやtal{lhatók╇やezekや
ter(leténや lehetettや aや Kőkoporsó nevűや hat{rpontotや tartalmazóや völgy╆や Alighanem egy a 

felszínenや mutatkozóや kősírrólや ｠ sírkőről′や ｠ lehetettや szó╇や amelyや mindenや valószínűségや
szerintやközépkoriやvolt╆173 Aやhat{ronやfekvőやsírjelekreやvonatkozóやadatokやal{t{maszthatj{k, 

hogyやaやnemやaや temetőbenやeltemetettや latrok╇やbűnözők╇や esetenkéntやbalesetbenやelhunytak╇や
gyilkoss{gや {ldozat{v{や v{ltakや sírj{nakや jelölésérőlや ismertや újkoriや adatokや aや középkoriや
szok{sokrólや isや tanúskodhatnak╆や Azや ilyenや halottakatや m{rや aや középkorbanや isや gyakranや
temettékやelやaやhat{rra╇やígyやnemやcsoda╇やhogyやsírjukやjelöléséreやaやhat{rjelkéntやaやközép- ésやazや
újkorbanや egyar{ntや gyakranやhaszn{latos╇や aや törzsbeやvésettやkereszttelやmegjelöltや f{khoz174 

hasonlóanやaやlegközelebbiやf{tやhaszn{lt{kやabbanやazやesetbenやis╇やhaやnemやhat{rraやker(ltやaやsír╈や
ígyや Becsvölgyénや ｱｷｰｷ-benや egyや elfogat{saや helyénや kivégzettや lótolvajや sírj{n{lや aや temetéstや
végrehajtóや ╅aや melletteや lévőや Tölyや f{nや 》╊『や körösztötや v{gottを╇や mivelや ╅szok{sや légyenや azや
halottakや fejénélやkeresztnekや lenniを.175 Andreやpozsonyiやpolg{r╇やHansやPinterや fiaや1442-ben 

kelt végrendeletébenやpénztやhagyottやarraやaやcélra╇やhogyやaやsz(lőfaluja╇やSchönbachやmellettや
folyóや patakocskaや közelében emléketや {llítsanakや azや azonや aや helyenや megöltや apj{nak╇や

                                                           
169 TAK[CSやｱｹｸｷ╆やｶｲ╆ 
170 GY5RFFYやｱｹｸｷ╆やII╆やｲｳｶ╆╉やvö╆やHORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 19ｷｹ╆やｳｲｷ╆や〉ｲｲのｸ╆やsz╆やlelőhely《 
171 Dl╆やｲｷ╆╉や╅Seyrkerをやolvasat╈やFEJÉRやII╆やｲｸｷ╆╉や╅seijrkevを╈やKNAUZやｱｸｷｴ╆やｱｴｵ╆╉や╅seyrやkevを╈やSZAMOTAや

1902｠ｱｹｰｶ╆やｸｴｷ╆╉や╅seyrkevを╈やGY5RFFYやｱｹｸｷ╆やII╆やｲｳｶ╆ 
172 MOL╇やDl╆やｲｰｶｰｸ╆╈やBÉKEFIやｱｸｹｱ╆やｴｴｹ╆╉やSZAMOTAやｱｹｰｲ｠1906. 530.; BALASSA 1989. 54. 
173 Aや ter(letや ugyanや kív(lや esettや aや rómaiや Pannoniaや provinci{n╇や azonbanや éppenや aや közeliや Zselízや

〉Želiezovce《や középkoriや templom{nakや rómaiや szarkof{gbólや kész(ltや olt{raや mutatja╇や hogyや aや rómaiや
limestőlや nemや túlや t{voliや környékenや aや középkorbanや ideや sz{llítottや rómaiや szarkof{gokkalや isや lehetや
sz{molniや - Zselizigや ezや víziや útonや isや megoldahatóや volt╉や völgyekbenや ╅elhagyottを╇や felhaszn{latlanや
darabokrólやazonbanやmégsemやlehetettやszó╆ 

174 ╅Metaやdeclinatや》╆╆╆『やadやarboremやscilfaやcruceやsignatamを╈やｱｲｳｲ╇やSMIČIKLASやIII╆やｳｷｱ╆╇やvalamintや╅Arborや
abietisやcreceやsignateを╈やｱｲｷｸ╇やSMIČIKLASやVI╆やｲｷｴ╆╇やvö╆やLexicon Latinitatis II. 1991. 429. 

175 TAK[CSやｱｹｸｷ╆やｶｲ╆ 
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mégpedigや egy felemeltや kezűや emberや magass{g{igや felfalazottや kisや építményt╇や benneや
kereszttel╈や╅ItemやsoやhatやderやoftgenantやAndreやSchonpachやgeschaftやviiiやtal╆やwiener den. zu 

ainem gemawerten gehews╇や dazや solや alsや hochや sein╇や alsや einや 》╊『や manや mitや ainemや
ausgerakten arm gelanngen mag, darin sol dan ain chreucz sten, vnd dasselb gehews sol 

manやmaurnや lassenや aufやderや gawmelbsやwisenやvierや oderや sechsや g》╊『やvonやainemやpachleinや
gegen dem Kere ze Schonnpach vber, vber dasselb pechel man get vber ettlich stain, vnd 

findt durch dieselbig wis da sein vater seliger gemordet ist worden zu ainer ewigen 

gedechtnus╆を176 Mindezや jólやmegfelelや annak╇やhogyやazや egyh{zjog{szやDurandusや 〉ｱｲｳｰのｳｱ-

1296)177 aや keresztényekや valamilyenや okbólや nemや aや temetőbenや létesítettや sírjairaや fejtőlや
{llítandóやkeresztetやkötelezőnekやmondta╇やhogyやtanúsítsaやazやeltemetettやkeresztényやvolt{t╇や
valamintや t{volや tartsaや aや keresztや jelétőlや irtózóや ördögöt╈や ╅Etや inや quocunqueや locoや extraや
coemeterium Christianus sepeliatur, semper crux capiti illius apponi debet, ad 

notandum, illum Christianum fuisse, quia hoc signum diabolus valde veretur et timet, 

accedereやadやlocumやcrucisやsignaculoやinsignitum╆を178 

Aや f{hozや temetésや legendaképzőやvonatkoz{s{valやmégやaや ｱｹ╆や sz{zadやelsőや felébenや isや
tal{lkozni: aやbakonyiやbety{rやSobriやJósk{t Tolnaやmegyében╇やutolsóやk(zdelmeやhelyszínén╇や
miut{nやmag{tや egyや nagyや h{rsfaや alattや agyonlőtte╇や aや faや alattや temettékや el╆や Eötvösや K{rolyや
leír{saやszerint╈やidővelや╅Sobriやf{j{t aやl{pafőiやhat{rbanやnéh{nyやévやelőttやkiv{gt{kやsやkör(lötteや
a csalitotや isや kiirtott{k╆や ‒Sobriや f{ja╆‒や Igyや nevezteや aや nép╆や Aや melynekや oldal{hozや utolsóや
harcz{banやpusk{j{tや t{masztotta╉やaやmelynekや{rnyék{banやmag{tやagyonlőtte╉やsやaやmelynekや
tövébenやszépや fiatalや testétやeltemették╆やAzやarraやmenőやmeg{lltやaや f{n{lやsやegyやsóhajjalやvagyや
egyや{ld{ssalやgondoltやarra╇やaやkiやottやporladozik╆やEgy(gy(やléleknekやm{rやezやaやtermészete╆を179 

Lényegében a fentebbや v{zoltや gondolkod{sや élやmaや isや azや orsz{gutakやmellettや autó- 

vagy motorbalesetben elhunytak ｠ deや m{rや nemや ottや eltemetettekや ｠ emlékéreや a 

csal{dtagokや{ltalやnagyやsz{mbanや{llítottやkeresztekや〉623-624, 705-708╆やkép《やvagyやemlékjelek 

(709╆やkép) h{tterében. Néholやf{hozやkapcsolj{kやazやemlékkeresztetや〉710╆やkép), esetlegやújやf{tや
isや(ltetnekやaやhelyszínenや 〉711╆や kép), m{sholやcsakやaや legközelebbiや faや törzséreやerősítikや felやaや
megemlékezésやvir{gaitや(712-713╆やkép)╇やésやéppúgyやakadやsp{rg{valやösszekötöttやkét fa{gbólや
{llóや ╅kódiskeresztをや 〉623╆や kép《╇や mintや aや temetőiや sírjeleketや ut{nzó╇や dr{gaや emlékműや is.180 

V{rosiや környezetbenや aや f{tや aや legközelebbiや villanyoszlopや isや helyettesíthetiや 〉714╆や kép). A 

szok{sやtermészetesenやnemやmagyarorsz{giやspecifikum╇やésやnemやisやcsakやaやK{rp{t-medence 

(715-717╆や kép《や vagyや ak{rや csakや Európa181 orsz{gairaや korl{tozódik╇や ak{rや 2ce{ni{bólや isや

                                                           
176 SZENDE 2004. 206, 274.; MAJOROSSY 2006. 103-104. 
177 DI2Sやｱｹｹｶ╆ 
178 DURANDUS╇や Rationaleや divinorumや officiorum╇や VII╇や ｳｹ╇や idézi╈や DERWEINや ｱｳｱ-132., 189. (156. 

jegyzet) 
179 E5TV5Sやｱｹｰｸ╆やII╆やｱｰｶ╇やｱｱｰ╆ 
180 KOV[CSやｱｹｹｰ╆やｴ-5, 8-11.; Hal{ljelek 1990; LISZKA 1995. 34-35. 
181 M(nchenやkörnyékénやazやｱｹｵｰ-esやévekbenやmégやcsakやegyformaやfakereszteketや{llítottak╇やnévやésやd{tumや

nélk(l╇やegy-egyやkanyarbanやak{rやｱｵやisや{llhatottやbelől(kや｠ nemやemlékművekként╇やmégやcsakやnemやisや
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idézhetőや｠ mindやaやkereszt{llít{sra╇やmondやaやf{kやhaszn{lat{raやvonatkozóや｠ péld{ja (718. 

kép)╆やElőfordul╇やhogyやazやemlékhelyやrészétやalkotjaやaやj{rműやösszetörtやalkatrésze╇やesetleg az 

elhunytや bukósisakjaや 〉706, 717╆や kép). Légiや balesetbenや elhunytakや emlékéreや isや {llíthatnakや
emlékkeresztetやaやkollég{k╇やpéld{ulやaやpesthidegkútiやvitorl{zórep(lő-térやszélénや 〉719-720. 

kép). AやMagasやT{tr{banや〉Szlov{kia《やaやPopr{di-tóやmellettやOtakarやStaflやcsehやfestőművészや
javaslat{raや szimbolikusや temetőtや 〉Symbolick?や cintorín《や hoztakや létreや aや hegym{szó-

balesetbenやelhunytakやemlékére╆ 
Aや temetőbenや eltemetettや halottや erőszakosや hal{l{nakや vagy hal{losや balesetének 

helyszínénや emeltや emlék ellentététや jelentiや aや csal{diや sírhelyen╇や aや や közösségや temetőjébenや
{llítottや jelや olyanや halottnak╇や akitや valój{banやhal{l{nakやhelyszínénやvagyや annakやközelébenや
temettek el ｠ haやegy{ltal{nやeltemettékやvalahol╆やPaulusやDiaconusや írtaや leやaや langobardokや
történetében╇やhogyやhaやvalakiやh{borúbanやvagyやm{sやokbólやaやt{volbanやhaltやmeg╇やaやrokonaiや
aやcsal{diやsírhelyreやp{lc{tやtűztek╇やtetejénやegyやf{bólやfaragottやgalambbal╇やamelyやarraやnézett╇や
aholや azや illetőや elhunyt╇やhogyやmindenkiや tudja╇やmerreやvan az igazi nyughelye.182 Azやelsőや
vil{gh{borútや követőenや sz{mosや falubanや kialakítottや szimbolikusや temetőkや névt{bl{kkalや
ell{tottや sírjeleiや valój{banや aや t{voliや csatamezőkönや elhunytakraや ésや ottや elや isや temetettekreや
emlékeznek╇やésやaやholokauszt nyomtalanulやeltűntや{ldozatai köz(lやisやsokakやneveやolvashatóや
péld{ulやaやsz(lőkやsírkövéreやvésve╆  

Aや dar{zsfalviや ésや aや b(döskútiや bűnb{natiや keresztekや (700-701, 703-ｷｰｴ╆や kép) 

form{j{hozや {llや közelや azや aやMagyarcsan{donやvízfoly{sやmellettや {llóや kőkereszt╇や amelyetや aや
helyiやhagyom{nyやholや IV╆や 〉Kun《やL{szlóやkir{lyや 〉くｱｲｹｰ《╇やholやpedigやazやegyébkéntやbiztosanや
Székesfehérv{ronや eltemetettや II╆や Ul{szló183 (くｱｵｱｶ《や síremlékekéntや tartottや sz{mon╆や
Elképzelhetőや bűnb{natiや keresztや volta╇や deや nemや lehetetlen╇や hogyや aや közelbenや tal{lt╇や ｱｶ╆や
sz{zadiやsírokやkeltezteやtemetőやtartozéka volt.184 

Aやműemlékvédelmiやszakirodalombaやlegújabbanやker(ltやbeやegyやa Kassaやközelébenや
fekvőやTeh{ny 〉Ťahanovce╇やSzlov{kia《やk(lter(leténや{lló╇やidőj{r{stólやmegviselt kőkereszt╇や
amelynekやmindやfunkciója╇やmindやkeltezéseやbizonytalan╈やhal{lesetやemlékköveやisやlehet╇やde 

helyzeténélや fogvaや hat{rkőや voltaや semや kiz{rt╇や ésや létezésénekや legkor{bbiや bizonyítékaや
csup{nやegy 1857/58-banやkész(ltや térkép.185 Aやtemetőktőlや t{volや{lló efféleやkőkeresztekやésや
keresztesや t{bl{kや aや K{rp{t-medenceや ter(leténや meglehetősenや ritk{k╇や deや eredetilegや
bizony{raや lényegesenやgyakoribbakやvoltakやmindやaやközépkorやkésőiやsz{zadaiban╇やmindやaや

                                                                                                                                                                                            
azや elhunytértやmondottや im{raや valóや felhív{skéntや jelentekやmeg╇や csup{nや figyelmeztetőként╉や csakや azや
1990-esやévektőlやalakultakや{tやengedélyやnélk(lやemeltやkisやemlékművekké╈ Kreuz 2005. 272-273. (Kat.-

Nr. V.5., STEINER, P. B.) 
182 DERWEIN 1931. 128. 
183 ENGEL 1987. 625. 
184 PALUGYAI 1855. 303.; Borovszky 1897. 611.; TROGMAYER 1984. 91-95.; POLNER 1984. 64. 
185 BUGANOV[やｲｰｰｶ╆ 



 192 

koraや újkorban╆186 Cseh- ésや Morvaorsz{gban╇や azや osztr{kや ésや dél-németや ter(letekenや
mindenesetreや nagys{grendekkelや többや ilyenや emlékや maradtや megや napjainkra (721-724. 

kép).187 

Nyugat-Európ{banやaやｱｵ╆や sz{zadやm{sodikや felétőlやkezdődőenやegyreや többやk{lv{riaや
maradt fenn m{ig╇やnagyobbやrésztやazonbanやcsakやtöredékesenや〉leggyakrabbanやaやkeresztやaや
korpusszal╇や vagyや csakや szobortöredékek) ｠ templomok mellett, kolostor-egy(ttesekや
ter(letén╇や illetveや aや templomokatや kör(lvevőや temetőkbenや is. Gazdag csoportjuk ismert 

péld{ulや aや németや vidékekや legnyugatibbや s{vj{ban, Saarbr(ckentőlやTrierenや ésやWestf{li{nや
kereszt(lやL(beckigや(725╆やkép).188 Ezeknekやaやkoraiやk{lv{ri{knakやazや{llít{sa gyakran szoros 

                                                           
186 KristínaやMarku:ov{やszívesやközléseやszerintやmégやaやnéhaiやHelenaやHaberlandov{やemlítetteやneki╇やhogyや

aやPozsonybólやAusztri{baやvezetőやútやmellett╇やközvetlen(lやaやhat{rやelőttやisや{lltやegykorやegyやkőkereszt╆ 
187 Gyakranや komolyや felkész(ltségrőlや tanúskodóや összegyűjtés(k╇や katalogiz{l{suk╇や azや írottや ésや képiや

forr{sokkalや valóや összevetés(kや legink{bbや aや helytörténetや t{rgykörébeや tartozik╆や Aや szinte 

{ttekinthetetlenや mennyiségű╇や gyakranや aligや hozz{férhetőや helytörténetiや publik{ciókbanや
megjelentetettや feldolgoz{sokraや néh{nyや példa╈や Ausztria╈や PAULや ｱｹｷｵ╉や Cseh- ésや Morvaorsz{gや
emlékanyag{nakや katalógusa╈や URFUS｠VÍT｠WIESERや ｱｹｹｷや 〉aや közöltや ezernélや többや emlékや közöttや aや
r{jukや vésettや feliratokや ésや évsz{mokや alapj{nや nemや kevésや azや újkori╇や vagyや azや újkorbanや megújítottや
darab《╉や Drezdaや ésや Sz{sz-Sv{jcや körzeténekや emlékeiről╈や TORKEや ｱｹｹｰ╉や Felső-Pfalz (Regensburg 

környéke《╈やSCHMEISSNERやｱｹｷｷ╆ 
188 L(beckbenやmeglehetősenやkor{n╇やm{rやｱｴｶ8-banやberendeztékやaやmégやviszonylagやkisméretűやjelenetekや

alkottaや ╅Jerusalembergをや keresztútj{tや 〉KARRENBOCKや ｲｰｰｴ╆や ｴｷ╆《╆や Dortmundiや műhelybenや ｱｴｷｰや
kör(lやkész(lhetettやaやl(dinghauseniやSt╆やFelizitaskircheやk{lv{ri{ja╇やamelybőlやcsup{nやaやkorpuszやésやaや
Krisztus keresztjénekや talapzat{ulや szolg{ló╇や aや keresztlevételや eszközeivelや ésや [d{mや kopony{j{valや
megrakottや Golgotaや vanや megや 〉aや templomや oldal{banや maや m{rや m{solatや helyettesíti╇や aや restaur{ltや
eredetiや aや havixbeckiや Sandsteinmuseumbanや tal{lható╉や KARRENBOCKや ｲｰｰｴ╆《╇や mag{nakや
Dortmundnak 1500-banや aや templomkertbenや fel{llított╇や többrészesや Passió-ciklussalや bővítettや
k{lv{ri{jaや viszontや kölniや munkaや 〉középsőや keresztjeや ésや kétや szoborcsoportjaや maradtや csakや fenn╉や
KARRENBOCKや ｲｰｰｴ╆や ｴｷ╆《╆や Trierbenや aや St╆や Martinや bencésや ap{ts{gbólや egyed(lや fenn{llóや nyugatiや
kolostorsz{rnyや végénélや ｱｴｹｸ-banや {llított{kや aや maや isや meglévő╇や monument{lisや k{lv{ria-csoportot 

〉eredetijeやｱｹｶｸやótaやaやSt╆やPaulus-templombanやtal{lható╇やazやeredetiやhelyszínenやm{solat{tや{llított{kやfelや
(ｷｲｵ╆や kép《╉や DEHIOや ｱｹｸｴ╆や ｱｰｵｷ╇や ｱｰｶｷ╆《╆や Aや saarbr(ckeniや keresztútや 1519-esや évsz{motや hordozóや
keresztjénekやalsóや sz{r{t╇や egyやugyancsakやévsz{mos╇や töredékesやst{cióreliefjét╇やvalamintやKrisztusやésや
Dismasやfejétやmúzeumbanやőrzikや〉Saarlandmuseum╇やjelenlegやaやSchlosskircheやki{llít{s{n《╆やWestf{liaや
ter(leténや aや ｱｶ╆や sz{zadや elejérőlや többやm(nsteriや készítésűや k{lv{riaや isや ismert╇や ígyや Joestや vanやVordenや
ｱｵｱｰやt{j{nやkész(ltやalkot{saやMetelenben╇やaやSt╆やCorneliusやésやCyprianusやegykoriやap{ts{giやtemplomn{lや
〉maやm{rや aや templomやbelsejébenや őrzik《╇や illetveや ｱｵｱｷ-esやműveやMeppenbenやaやpréposts{giや templomや
előtt╇や valamintや aやBerndや ésや JohannやBuneckemanやműhelyébenやｱｵｲｰやkör(lや faragott╇や aや coesfeldiや St╆-
Jakobikircheやoldal{banやfel{llítottやk{lv{riaや〉aやII╆やvil{gh{borúbanやelpusztultややalkot{srólやfényképekやésや
néh{nyや szobortöredékや adや maや m{rや csakや sz{mot《╉や Joestや vanや Vordennekや attribu{lhatóや aや Weselや
v{roskapujaや előttや ｱｴｹｳや ésや ｱｴｹｷや közöttや fel{llított╇や Krisztusや ésや aや kétや latorや keresztjeiや alkotta╇や maや
Dinslakenbenや tal{lhatóや k{lv{riaや isや 〉KARRENBOCKや ｲｰｰｴ╆や ｴｷ╆╉や KARRENBROCKや ｲｰｰｵ╆や ｹｴ-95, 99-

100.; Abb. 23, 24, 29-ｳｰ╆《╆や Aや m(nsteriや Evertや vanや Rodenや készítette╇や ｱｶ╆や sz{zadや elejiや k{lv{ri{bólや
újabbanやker(ltekやelőやszobortöredékekやaやhollandiaiやZuidbroekやPetruskerkjébenや》Die Brabender 2005. 

298. (Kat.-Nr╆や ｱｱｳ╇や KARRENBROCK╇や R╆《『╇や őtや bízt{kや megや aや kőや keresztrefeszítésや jelenetekや
elkészítésévelやaやWiedenbr(ckやmellettiやLangenbergben╇やvalamintやWarburgbanやésやHorstmarbanやis╇や
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kapcsolatbanや {lltや aや szentföldiや zar{ndoklatokkal╈や aや visszatérőや zar{ndokokや besz{molói╇や
majdやpéld{ulやolyanやútiやleír{sok╇やmintやaやSzentföldetやｱｴｷｴやésやｱｴｸｳやközöttやbeutazóやJohannや
von Breidenbach kanonok 1486-banやmegjelentやműve╇や szolg{ltakや alapul.189 Aやkialakulóや
{br{zol{siや rendszereketや ésや típusokatや későbbや egyreや többや helyenやm{solt{k╆や Aや k{lv{ri{kや
esetenkéntや összekapcsolódhattakや aや jogszolg{ltat{ssalや is╆や Ígyや aや Golgotaや h{romや
életnagys{gúや keresztjétや Krisztusや kínszenvedésénekや egyesや eszközeivelや 〉arma Christi) 

tettékや szemléletesebbéやN(rnbergや falainや kív(l╇や aや v{rosh{z{tólや aや vesztőhelyreや vezető╇や aや
nézőkや erkölcsiや nevelésétや isや szemや előttや tartóや kivégzésiや menetekや egyikや fontosや
{llom{saként╇や ahogyや aztや Hartmannや Schedelや n(rnbergiや krónik{j{nakや fametszeteや aや ｱｵ╆や
sz{zadやvégiやv{rosképやelőterébenや{br{zolja╆190 

B{rや középkoriや magyar zar{ndokokや jeruzs{lemiや útjairólや ír{sosや adatokや jólや
ismertek,191 k{lv{ri{k╇や keresztekや ennekや nyom{nや történtや {llít{s{rólや Magyarorsz{gonや
nemhogyや {llóや emlékek╇や deや konkrétや forr{sokや semや tanúskodnak╆や Aや ╅H{romや keresztをや
elnevezésやmindenesetreやk{lv{ri{raやvonatkozhatやSopronban 1537-ben╇やilletveやaやｱｷ╆やsz{zadや
elején╆192 Aやlegkor{bbiやrészletesebbやadatokやk{lv{ri{kやmagyarorsz{giやkeletkezésérőlやaやｱｷ╆や
sz{zadや közepérőlや sz{rmaznak╇や ésや aや temetőkや ésや aや k{lv{ri{kや összekapcsolód{saや ink{bbや
csakやaやｱｹ╆やsz{zadraやv{ltやgyakorlatt{╆193  

 

 

4.3. Sírjelek╇やsírkövek╇やsírkeresztek 
 

Aやtemplomやk(lső fal{n{lやvagyやannakやközelében╇やaや templomやkör(li temetőや ter(leténや｠ 

gyakranや azonbanや aや templomや oldalaや menténや emeltや kerengőbenや ｠ eltemetett halottra 

utalhatottや aや falazatや kv{derkövébeや vésettや feliratや is╆や Ennekや említhetőkや péld{iや It{li{ban╇や
péld{ulやArezzóbanやaやdómやdéliやhomlokzat{nakやaやkapuやésやaやszentélyやközéやesőやszakasz{n╇や
tov{bb{や aや szentélyや falszakaszainや is, valamint Bariban a San Nicola-templomや k(lsőや

                                                                                                                                                                                            
ésやk(lönlegesenやgazdagやkialakít{súやk{lv{ri{iや{llnakやazやosnabr(ckiやdómn{lやésやaやwerliやpréposts{giや
templombanや 〉KARRENBOCKや ｲｰｰｴ╆や ｴｷ╆《╆や Azや északnyugat-németや vidékekや legjelentősebbや későや
középkoriや szoborműveiや közéや tartozottや aや Heinrichや Brabenderや {ltalや ｱｵｲｰ-ｱｵｳｰや közöttや tal{nや aや
m(nsteriや dómや déliや oldal{nや fel{llított╇や ｱｵｳｴ-benや aや fanatikusや anabaptist{kや {ltalや szétvert╇や
töredékeibenや aや ｱｹ╆や sz{zadや végénや aや v{rosや erődítésfalaibanや megtal{ltや Passió-jelenetsor 

[KARRENBOCK 2004. 47.; Die Brabender 2005. 193-200. (Kat.-Nr. 49-52, WEIGEL, T.)], amelyhez 

gazdags{gbanや tal{nや egyed(lや aや xanteniや ún╆や Berendonck-k{lv{riaや voltやmérhető╇や egyや németalföldiや
szobr{szや ｱｵｲｵや ésや ｱｵｳｶや közöttや faragott╇や későbbや tov{bbiや jelenetekkelや kiegészítettや alkot{saや
(KARRENBOCK 2004. 47.). A Babender-műhelybőlや ker(ltekや kiや azや ｱｵｳｰ-asや évekbenや aや
benninghauseniやésやaやmarienfeldiやkeresztreやfeszítésやcsoportokやisや〉KARRENBOCKやｲｰｰｴ╆やｴｷ╆《╆ 

189 SZIL[GYIやｱｹｸｰ╆やｱｰ-ｱｱ╆╉やKARRENBOCKやｲｰｰｴ╆やｴｷ╆╇やtov{bbiやszakirodalommal╆ 
190 Liber chronicarum Nuremberg. 1493｠1496. 99v｠ｱｰｰr╇やvö╆やTIMMERMANNやｲｰｰｷ╆やｳｶｲ╆╉やAbb╆やｳ 

191 CSUKOVITS 2003. 
192 CSATKAI 1956. 430. 

193 SZIL[GYIやｱｹｸｰ╆やｱｱ╇やｲｱ╆ 
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homlokfel(letein194 (726-728╆や kép)╆や Azや ilyenや feliratokや nemや ritk{k németや nyelvter(leten 

sem╇や így az erfurti Peterskirchénや｠ azやｱｳｸｲ╆やéviやpestisj{rv{nyやtömegsírj{raやemlékeztetőや
felirat (729╆や kép) ｠ vagyや azや alsó-ausztriai Klosterneuburg {gostonosや
kolostortemplom{nakやdéliや szentélyfal{nや 〉730╆や kép《や isやmegtal{lhatók. Dinkelsb(hlやSzentや
György-templom{nakやkv{dereinやegészやsorやfeliratやésやaやhozz{jukやtartozóやcímerpajzsやőrziやaや
ｱｶ╆や sz{zadやelsőや felébenやelhunytak╇やközött(kや többやkehellyelや isや jelzettやpapやemlékétや 〉731-

ｷｳｳ╆やkép). Az 1339-benやfelszenteltやn(rnbergiやSt╆やKlaraやap{cakolostor{nakやkerengőjeやésやazや
ap{c{kやtemetőjeやegykoriやelhelyezkedésérőlやaやKlarakircheやnyugatiやhomlokzat{nakやvésettや
feliratai ｠ nagyméretűや majuszkul{kや alkotta monogrammok ｠ tanúskodnak╆195 A 

w(rttembergiやMurrhardtbanや aやWalterichskircheや toronyszentélyénekや keletiや k(lsőや fal{nや
kétや kv{dertや töltや kiやWalterや pléb{nosや 〉くｱｳｷｲ《や sírfelirata.196 Azや ugyancsakや délnémet Bad 

Herrenalbやkolostortemplom{nakやelőudvar{nや〉atrium《やazやészakiやfalやközépsőや{rk{djaやalattiや
kétやfedkőやBVRKHART STEINMETZ (く1300) sírirat{tやhordozza╇やésやaやközelébenやtov{bbiakや
isや tal{lhatókや 〉WernerやNarr╇や く1434; Jakob Narr, く1526).197 Az ebrachi kolostortemplom 

szentélykör(lj{rój{nakやk(lsőやfalfel(leténやkétやkv{dersorやösszesenやötやkv{dereやhordozzaやaや
Holzschuherや csal{dや ｱｳｳｹ-ben, 1365-benや ésや ｱｳｷｰ-banや elhunytや tagjainakや összesenや nyolcや
sornyi╇や egységesenや nyilv{nや azや utolsóや hal{loz{siや évsz{motや követőenや bevésettや
sírfeliratait╆198 Aや bencésekや ésや ciszterciekや jellegzetesや helyzetű╇や aや kolostortemplomtólや
keletreやlétesítettやszerzetesiやtemetőiやegyikやpéld{j{tやjelentő╇ w(rttembergiやBebenhausenbenや
aや közelbenや eltemetettekや emlékéreや ｱｳｰｰや kör(lや aや szentélyや k(lsőや falfel(leteireや véstekや
feliratokat.199 DietrichやLapicideやdiakónusやszerzetesや〉くｱｴｰｵ《やkv{derbeやvésett╇やh{romsorosや
sírfelirataやaやhildesheimiやSt╆やGodehardやdéliやoldalkapuj{nakやegykorやaやkerengőやterébeやesett╇や
felsőやl{bazatiやszegélyénやhúzódik╆200 

Ennek a hol csak egy, m{skorやtöbbやkv{derkövetやisやfelhaszn{ló sírjelölésiやmódnakや
magyarorsz{giやjelenlétéreやcsup{nやkevésやemlékやutal. M{rtonやkőfaragó rendszerintやcsup{nや
a felirattal (MARTINVS RAVEGV LAPICIDA IACET HIC《や borítottや részleténekや
reprodukciój{valや közzétett╇や ｱｳ╆や sz{zadや elejiや kalocsaiや emlékköve201 (242╆や kép《や valój{banや
nemやolyanやkicsinyやfeliratosやt{bla╇やmintやM{rkやp(spökや〉くｱｲｶｲ《やn{l{n{lやvalamivelやkésőbbi╇や
szegediや sírlapocsk{jaや 〉255╆や kép),202 hanemや domborúanや íveltや fel(leteや alapj{nや aや kalocsaiや

                                                           
194 Néh{nyやfeliratやszövegétやld╆やkor{bban╇や╅AzやÉletやKönyveや｠ sírjelやésやfeliratをやcíműやfejezetben╆ 
195 KAMMEL 2007. 15.; Abb. 15 
196 DR5S｠FRITZ 1994. 11-12. (15. sz.); Abb. 8 
197 NEUMÜLLERS-KLAUSER 1992. 10-ｱｱ╆や〉ｱｵ╆やsz╆《╉やAbbやｷ╇やvalamintやｴｳ╆や〉ｸｸ╆やsz╆《やésやｹｹ╆や〉ｲｰｳ╆やsz╆《╉やAbb╆や

60 
198 KLOOS 1980. 170.; Taf. V, 2 
199 DERWEIN 1931. 129. 
200 WULF 2003. 1. Abb. 57; 2. 360. (128. sz.) 
201 HENSZLMANN 1873. 75-ｷｹ╆╉や ｱｹ╆や kép╉や GEREVICHや ｱｹｳｸa╆や ｷｱ-ｷｲ╆╉や TAK[CSや ｲｰｰｰ╆や ｳｱｴ╇や ｳｳｴ╆や 〉ｵｸ╆や

jegyzet) 
202 TROGMAYER 1992. 145-146.; TROGMAYER 1994. 9-10. 
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m{sodik╇や gótikusや székesegyh{zや ívesや apszisfal{bólや sz{rmaztatható╇や jelentékenyやméretűや
(22x102x18｠ｲｵや cm《や kv{derkő╆や A székesfehérv{riや kir{lyiや bazilikaや déliや oldal{hozや
csatlakozóやkerengőやészakiやsz{rny{nakやfelt{r{saやsor{n kider(lt╇やhogyやaやkerengőfolyosótや
ésや azや udvarや előtteや húzódóや s{vj{tや isや temetkezésreや haszn{lt{k╆や A kerengőや udvariや
homlokzat{nakや mellvédjétや fedő╇や jórésztや durvaや fel(let-megmunk{l{sú╇や vörösや m{rv{nyや
lapokやközöttやkétやszomszédosやdarabnakやaやfel(leteやcsiszolt╇やfölött(kやegykorやtörpepillérrelや
osztottや nyíl{sや volt╆や Azや egyikや lapや kerengőudvarや felőli sark{n egyや vékonyや vonalú╇や deや
karcol{sn{lや erősebb╇や alighanemや aや sírokや egyikéhezや kapcsolható vésetや tal{lható╇や egyや
majuszkul{sやU betűや〉valószínűlegやegyやszemélynévやkezdőbetűje《やésやegyやkereszt (734-735. 

kép).203 Kolozsv{rや 〉Cluj╇や Rom{nia《や v{rfal{ból╇や eredetiや elhelyezésébőlや bontott{kや kiや
Martinusや Schindlerや 〉くｱｵｸｳ《や sírkövét╇や előtte╇や ｲ-ｲヅや méterや mélyenや kétや csontv{zatや isや
tal{ltak╆204 Eredetiや helyzet(kbenや fennmaradt╇や hasonlóや jellegűや emlékekや ｠ nagyobb 

méretű╇や szab{lytalanや terméskőlapokや sírfelirattalや｠ jóvalや későbbiや időkből╇や aや ｱｸ╆や sz{zadや
közepérőlやemlíthetőkやJ{szap{tiban╇やaやpléb{niatemplomやegykoriやtemetőjeやkör(liやfalやbelsőや
oldal{n (736-237╆や kép).205 Nemや ebbeや aや körbeや tartoznakや viszontや aや templomfalakbaや
m{sodlagosanやbefalazott╇やkv{derkővéや{tfaragottやsírkövek╇やmintやpéld{ulやaやboroskrakkóiや
〉Cricau╇やRom{nia《や reform{tusや templomやszentélyeやk(lsőや falsíkj{banや tal{lható╇やVLRICVS 

ésやMARIA neveketやhordozó╇やｱｳ╆やsz{zadinakやtartható darab (738╆やkép). 

Aや templomokや k(lsőや falfel(leteireや elhelyezett╇や díszesebbや epit{fiumokkalや isや
sz{molniや lehet╇や b{rや ilyenekや aや K{rp{t-medenceや ter(leténや nemや maradtakや fenn╆や Aや
n(rnbergiや Sebalduskircheや délnyugatiや sark{n{lや {llóや lépcsőtoronyや fal{banや tal{lható╇や
ｱｳｹｳのｱｳｹｵや kör(lや kész(ltや ╅Pömeretitaphをや aや csal{dや közelbenや fekvő╇や temetőiや sírhelyéhezや
kapcsolódott╇やaやdomborművűやkőt{blaやalatt aやPömerやcsal{dやelhunytやtagjairaやutaló╇やvésettや
feliratokやolvashatókやaやkv{dereken╇やésやaやtemplomhajóやegyやszomszédos╇やtöbbekやközöttやｱｴ╆や
sz{zadiや csal{dtagokatや {br{zolóや ablak{tや ｱｵｲｰや kör(l╇や lovagg{や (téseや alkalm{bólや Wolfや
Pömerや〉くｱｵｲｰ《やkészíttette╆206  

A főlegや v{rosi temetőiや sírjelekや v{ltozatosや form{l{sraや ésや anyaghaszn{latraや utalóや
típusairaや néh{nyや későや középkoriや forr{sadatや vonatkoztatható╆や P{sztóiや Jakab╇や ｱｴｲｸ-ban 

keltやvégrendeletébenやkétやlovatやhagyottやaやp{sztóiやap{tra╇やazzalやaやkikötéssel╇やhogyやlegal{bbや
egy fakerítésselや vegyékや majdや kör(lや a ciszterciや ap{ts{gや ter(leténや létesítendő sírj{tや
〉valamintやaや lovakや{r{bólや javíttass{kやkiやaや templom SzentやPéter-olt{ra fölöttiやboltozatot《╈や
╅ut puta palefridus Vereszegh et equs magnus Zegh dicti. Et palefridus reliquatur 

domino abbati tali ratione, quod idem dominus abbas, si non potest aliter, ad minus 

ligneo cancello sepulcrum meum premunire teneatur, et etiam boltam supra altare 

                                                           
203 KöszönettelやtartozomやBiczóやPirosk{nak╇やhogyやｲｰｰｶ╆やéviやleletétやmegismertetteやvelem╆ 
204 Aや követや aや M{riaffy-h{zや lebont{sakor╇や aや v{rfalや Bocskayや térや felőliや k(lsőや oldal{bólや emeltékや kiや ésや

helyeztékやelやaやkőt{rban╈やENTZ╇やLapidarium 
205 T5R8CSIKやｲｰｰｴ╆ 
206 WEILANDT 2007. 118.; Abb. 99-102 
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sancti Petri de precioや eusdemや reformareや teneaturを.207 Sopronや Szentや Mih{ly-

pléb{niatemplomaや temetőjénekや képérőlや nyújtや némiや inform{ciótや néh{nyや levélt{riや
bejegyzés╆や Haberleiterや Miklósや sírj{raや unok{inakや gy{mja╇や Joachimや Jakabや {llíttatottや
síremléketや｠ egyやDetreやnevűやbécsiや festőや ｵｰや solidusやdén{rértやképetや festett╇や aや lakatosやｲｴや
dén{rértや erősítetteや aztや fel╇や ésや aや ｷｵや dén{rértや v{s{roltや zsindelybőlや ésや szögbőlや azや {csや ｳｲや
dén{rértやkészítettやtetőtやföléje╈や╅ItemやvmbやdasやtattenteffelやpanやderやpergebnuJやdedyやdemや
Diettrich maller von Wien L sol.den., dem schlosser auffzwmachenn 2-o 4 den., ydem 

per schynttelholcz vnd nagel LXXV den. vnd dem zymerman 3-o den., facit VI 1/2 1b. 

LXXIやden╆を.208 WetzerやFarkasやpléb{nosやvégrendeletébenやaやtemetőbenや{ltalaやelkészíttetett╇や
azやOlajf{kやhegyétや{br{zolóやepit{fium{tやemlítette╇やugyanakkorやsírkövénekやköltségére 10 

akóやbortやhagyom{nyozott╈や╅schaff ich mein sell dem almachtigen Gott vnd den leichnam 

cristennlicherや begrbnuJや beyや SandやMichelsや pharrkchirichenや auffや demや freythoff╇や doや ichや
das epithauium mit dem olperg machen hab lassenn. Auch schaff ich auff mein grab 

ainen stain, den zw machen von meinem gelassenn guetteren als mit ainem vassel wein 

mitや Xや emerを.209 Palltramや Andr{sや végrendeletébenや utasítottaや feleségétや vagyや örököseit╇や
hogyや sírj{raやnemesiや címerétや 〉pajzs{tや ésや sisakj{t《や {llíts{k╇や zöld╇や feketeや ésや s{rgaや színekreや
festve╈や╅beiやmeinerやbegrebnuJやdurchやmeinやhausfrawen Veronica oder vnnser erben mir 

schilld vnd helbm mit den farben gruen, schwartz vnd gelb, wie in dem wappen 

befundenやwirdet╇やauffzurichten╆を210 KuntzやFrankやpozsonyiやpékmesterやｱｵｰｵ╆やdecemberやｳ-

{nやkeltやvégrendeletébenやmeghagyta╇やhogyやaやSzentやM{rton-templomやtemetőjében╇やaやSzentや
Egidius-temetők{poln{valやszemköztiやmellszoborn{lやhelyezzékやnyugalomba╇やésやsírj{raやaや
faragottやcímerévelやékesやsírkövetやfektessenek╇やazやutóbbiraやｱｶやdén{rfontotやhagyva╈や╅schaf 

mein leichnamb nach meinem verschehen auf sand Merten pharkirchen freithof bej dem 

prustpild entgegen der kapellen zubegraben darauf ain grabstain mit meinem wappen 

ausgehawenやxviやlb╆den╆やwerdやzulegenを.211 

A fejezetや elejénや említett elef{ntiや temetőや viszont tipikus falusiや temetőnekや
tekinthető╇や amilyenekbenや teh{tや aや ｱｴ╆ sz{zadbanや m{rや egyar{ntや voltakや kőbőlや ésや f{bólや
kész(ltやsírjelek╇やésやsz{mítaniやlehetettやilyenekやjövőbeliや{llít{s{raやis╆やEbbőlやaやszempontbólやaや
p{rhuzamや adott╇や azや ar{nyokatや tekintveや igenや csekélyや mennyiségűや fém╇や főlegや vas╇や
valamintや elenyészőや sz{múや terrakottaや síremlékや kivételévelや ugyanisや azや újkoriや｠ 18｠19. 

sz{zadiや｠ temetőkやsírjaitやisやf{bólやésやkőbőlやkész(ltやsírjelekやjelöltékのjelölik╆やMégisやkérdéses, 

                                                           
207 MOLや Dlや ｴｳｷｷｱ╇や idézi╈や VALTERや ｱｹｸｲ╆や ｱｶｸ╆╉や VALTERや ｱｹｸｷ╆や ｲｷｷ╆╉や FÜGEDIや ｱｹｹｱ╆や ｵｶ-57, 65. (139. 

jegyzet) 
208 JoachimやJakabやsz{mad{sa╇やｱｴｸｳ╆やaug╆やｲｰ╆や- ｱｴｹｵ╆szept╆やｱｲ╆╇やSopronやV{rosiやLevélt{rやｳｳｶｲ╆やsz╆╈やH[ZIや

1921｠ｱｹｴｳ╆やIIのｴ╆やｳｶｸ╆╉やH[ZIやｱｹｳｹ╆やｱｲｱ╆ 
209 ｱｵｳｴ╆や jan╆や ｱ╆╇や SopronやV{rosiや Levélt{rや ｳｱｹｶ╆や sz╆╈やH[ZIや ｱｹｲｱ｠ｱｹｴｳ╆や IIのｲ╆や ｶｷ╆╉やH[ZIや ｱｹｳｹ╆や ｱｲｱ╇や ｱｶｷ╉や

CSATKAI 1956. 389. 
210 ｱｵｴｱ╆や jan╆や ｱｸ╆╇や Sopronや V{rosiや Levélt{rや ｳｲｲｹ╆や sz╆╈や H[ZIや ｱｹｲｱ｠ｱｹｴｳ╆や IIのｲ╆や ｱｳｹ╆╉や H[ZIや ｱｹｳｹ╆や ｱｲｱ╆╉や

CSATKAI 1956. 389. 
211 SZENDE 2004. 289.; MAJOROSSY 2006. 91. (114. jegyzet), 103, 109. 
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hogyや milyenや mértékbenや tarthatjuk a 18｠19. sz{zadiや falusiや temetőketや aや középkoriakや
analógi{j{nak. 

Azやaやmaやm{rやaやmaiやMagyarorsz{gやkatolikusやtemetőibenやkivételesenやérintetlennekや
mondható╇や későや ｱｹ╆や sz{zadiや temetőkép╇や amelyetや aや Veszprémや megyeiや Olaszfaluや
temetőjénekやközépsőやrészeやmutatや〉739╆やkép), 1900-banや{llítottやkőkeresztやkör(lやkereszttelや
koron{zottや kőt{bl{kkal╇212 valószínűlegや csup{nや újkoriや fejlemény╇や haや aや t{gabbや környékや
egy-kétや tal{nや középkori╇や keresztesや {br{júや 〉deや nemや kereszttelや koron{zott‶《や t{bl{jaや aや
Balaton-felvidékenやfekvőやPécselyenや〉740╆やkép《やésやPaloznakonや〉559╆やkép) meg is engedheti 

azや ilyesfajtaや sztélé-sírkövekや m{rや öt-hatsz{zや évvelや kor{bbiや megléténekや feltételezését╆ 
Hasonló, ╅középkoriasをやbeoszt{súやdarabokやismertekやazonban aやｱｹ╆やsz{zadbólやisやmindやaや
környéken (741-ｷｴｲ╆や kép《╇や mindや pedigや t{volabbや 〉ｷｴｳ╆や kép), gyakorinak azonban nem 

mondhatók╆ 
Szab{lyosabbanやfaragottやform{j{val ésやkeresztesや{br{j{val╇やlatinやnyelvűやfelirat{valや

semmiképpenや nemや egyszerűや falusiや sírjelや Ferencや fiaや J{nosnakや aや Makóや mellettiや
Szentgyörgyönや előker(lt╇や durv{bbanや megmunk{ltや alsóや felénekや tanús{gaや szerintや
eredetilegや földbeや {llítottや sírt{bl{ja╇や nemや annyiraや aや közlőjeや {ltalや feltételezettや ｱｵｴｴ-es,213 

mintや ink{bbや ｱｶｴｴ-esや hal{loz{siや évsz{mmal╆や Síronや {llóや kőkeresztetや Kom{rombanや
mindenesetreやm{rやｱｵｷｳ-banやemlítやegyやforr{s╆214 

Aや pécselyi╇や paloznakiや ésや m{sや hasonlóanや egyszerűや {br{júや ésや durvaや farag{súや
darabokkal kapcsolatban hangsúlyozniやkell╇やhogyやazや{br{zol{sやrégiesやjellegeやésやaやkivitelや
technik{j{nakや egyszerűsége nemやfeltétlen(lや jelentやközépkoriやeredetet╈や aやmai Beszterce-

Naszódやmegye 〉Rom{nia《や ter(letéreや eső╇や valamikoriやVărareaや faluや egykoriや temetőjénekや
ter(leténや nagyや sz{mbanや felt{rt╇ kisméretű╇や részbenや vagyや egészbenや szab{lytalanや
körvonalú╇やaやföldbeや{sottやvégénやmégやkevésbéやmegfaragott╇やvésettやvonalasやrajzúやkőt{blaや
(744-755╆や kép《や aや sírokや közöttや tal{ltや cserépleletekや alapj{nや aや ｱｸ╆や sz{zadraや keltezhető╆215 

Hasonlóや módon╇や sztéleszerűenや aや sírや végénや {llított{kや felや aや többや Balatonや környékiや
reform{tusや temetőbenや 〉Balatonkenese╇や Szentkir{lyszabadja╇や Vörösberény╇や Alsóörs《や
{ltalamやmegfigyelt╇やaやｱｹ╆やsz{zadやelsőやfelébenやkész(lt╇や╅terméskőを sírköveketやis╇やamelyekや
többnyireやm{rやnéh{nyやbetűnyiやfeliratotやésやhal{loz{siやévsz{motやisやhordoznakや〉33-38╆やkép), 

b{rや Alsóörsönや teljesenや (resenや hagyottや sírjeleketや isや őrizや aや temetőや 〉32╆や kép).216 Lapos, 

faragatlan╇や aや földbeや {llított╇や azonbanや aや Veszprémや megyeiや darabokn{lや lényegesenや
hosszabbや feliratotや hordozóや sírköveketや rajzolt le Kósや K{rolyや Sóv{radonや 〉Sărăţeni╇や

                                                           
212 Aや Veszprémや megyeや újkoriや temetőireや vonatkozó╇や aや fejezetbenや elszórtanや hivatkozott 

megfigyeléseim╇や megjegyzéseimや aや megyeや műemlékiや topogr{fi{j{nakや gyűjtőmunk{lataiや sor{nや
sz(lettek╆ 

213 TROGMAYERやｱｹｸｴ╆やｹｳ╆╉やképやaやｹｴ╆やoldalon 
214 BALASSA 1989. 53. 
215 ROSKA 1924. 34-ｴｷ╆╉や aや sírkőegy(ttesreや ésや aや publik{cióraや Adrianや Andreiや Rusuや hívtaや felや a 

figyelmemet. 
216 L8VEIやｲｰｰｴd╆やｱｴｵ╆ 
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Rom{nia《 1836-bólや ésや ｱｸｶｰ-ból╇や azや ilyenや felirattalや ell{tott╇や laposや ún╆や patakkövekや azや
erdélyiや Sóvidéken╇や Homoródmelléken╇や Erdővidékenや ésや Kalotaszegenや egyar{ntや
megtal{lhatók,217 ahogy rövidebb-hosszabb feliratokkal, 18╆や sz{zadや végi╇や ｱｹ╆や sz{zadiや
hal{loz{siやévsz{mokkalやMarosszékenやaやKis-K(k(llőやésやaやNy{r{dやmenteやtemetőiben218 is. 

Aや R{ckeveiや Múzeumや egyや szab{lytalanや körvonalú╇や nagyoltや fel(leténや csup{nや vésett╇や
kiszélesedőやsz{rúやkeresztetや{br{zolóやkőfaragv{ny{t╇やhosszú╇やkeskeny voltaやésやkisやméreteや
alapj{nや eredetilegや feltehetőenや aや földbeや {llított{k╇や ésや valószínűlegや újkoriや temetőや sírjeleや
volt (756╆やkép《╉やkeresztjénekやform{jaやaやmúzeum╇やilletveやazやortodoxやtemplomやkertjeやm{s╇や
gondosabban faragott, feliratos, 18｠ｱｹ╆や sz{zadiや sírkövénや köszönや visszaや 〉757╆や kép). A 

faragatlanや terméskövekや egyszerűや sírkőkéntや valóや felhaszn{l{s{raや m{rや aや rómaiや korbólや
ismertekや péld{k╈や azや észak-it{liaiや Cispadanaや régióや ｵｷ-ｱｲｷや cmや hosszú╇や szab{lytalanや
sírköveinやcsakやaやhalottやnevétやtartalmazz{kやaやrövidやfeliratok╆219 Terméskőやdarabraやvésett, 
ｹ╆やsz{zadi héberやsírfeliratやker(ltやelőやBarcelon{ban a Montjuich egykoriやzsidóやtemetőjébőlや
(ｷｵｸ╆やkép).220 

Franciaorsz{gbanや aや ｶ｠ｷ╆や sz{zadiや Meroving temetőkbenや sz{mos╇や többség(kbenや
kereszttelやvagyやrozett{valやdíszítettやsírsztélétやtal{ltak╆やNémelyikやdarabotやmégやeredeti╇や{llóや
helyzetébenや t{rt{kや felや aや földや al{や kőszarkof{gbanや vagyや kőlapokkalや kirakottや sírbanや
eltemetettや halottや fejや felőliや oldal{n.221 Aや bajororsz{giや Epoldingbanや egyや aや kalandozóや
magyarokや {ltalや aや ｱｰ╆や sz{zadや elsőや harmad{banや elpusztítottや fatemplomや kör(liや sírokや fejや
felőliや részénや nagyや görgetegkövekや ésや primitívや sírsztélékkéntや fel{llítottや mésztufat{bl{kや
voltak.222 Amígや azonbanや aや franciaや vidékekenや egyesや Merovingや temetőkや ter(leténekや aや
középkoronやisやtúlnyúló╇やfolyamatosやhaszn{lat{tやigazolj{kやaやfelt{r{sok╇やmegengedveやazt╇や
hogyや esetlegや bizonyosや sírjeltípusokや isや tartósanや tov{bbéljenek 〉péld{ulや aや kétやdeszk{valや
h{ztetőszerűenやlez{rtやfaやsírkeresztek223)╇やaddigやaやkoraやközépkori╇やnyugat-európaiやform{kや
ésやegybenやszok{sokやsokやévsz{zaddalやkésőbbi╇やmagyarorsz{giやhat{saやnehezenやképzelhetőや
el. Ann{lや isやkevésbé╇やmivelやaや f(ggőlegesenや{llóやzsidóやsírt{bl{któlやeltekintveやnemcsakやaや
K{rp{t-medenceやemlékanyag{banやbizonytalanやazやilyesfajtaやsírkövekやközépkoriやeredete╇や
aや sírhalomraや f(ggőlegesやhelyzetbenや fel{llítottや sírkövek középkoriやésやkoraやújkori péld{i 
{ltal{noss{gbanやisやkivételes ritkas{gnakやtarthatók.224 Aやsírsztéléknélやlényegesenやkésőbbiや
típusnakや tűnnekや aや sírokraや {llítottや kőkeresztek╇や amelyekや péld{ulや aや Rajnaや ésや aや Moselや

                                                           
217 BALASSAやｱｹｸｹ╆やｶｹ╇やｷｰ╆╉やｳｰ╇やｳｰ╆a╆やkép 
218 PÉTERFYやｲｰｰｵ╆やIV╇やXXI╆やt{bla╉やｳｳ╇やｵｰ╇やｱｱｳ-ｱｱｵ╇やｱｲｹ╇やｱｵｴ╆やkép 
219 CARROLL 2006. 97.; Fig. 36 
220 Museoや deや Historiaや deや laや Ciudadや deや Barcelona╇や m{solataや aや toledóiや Sinagogaや deや Elや Tr{nsitoや

ki{llít{s{n 
221 ARIÈSやｱｹｸｴ╆やｲｲｸ╆╉やｳｰｹ╆やkép 
222 DERWEIN 1931. 128. 
223 Részletesebbenやld╆やal{bb 
224 KOHN 2005. 22. 
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vidékénや aや ｱｶ╆や sz{zadや elejétőlや foghatók╆225 Biztosanや újkori fejleményや aや magyarorsz{giや
reform{tusや temetőkやkörívesや lez{r{súや t{bl{kや soraiや {ltalやmeghat{rozottや hagyom{nyos╇や aや
ｱｹ╆や sz{zadra╇や ｲｰ╆や sz{zadや elsőや feléreや jellemzőや képe╇や amelynekや p{rhuzamaitや Anglia ésや
egykori amerikai gyarmatai ugyancsakやaやreform{cióやgondolatvil{gaや{ltalやmeghat{rozottや
temetői226 jelentik.  

Amiやebbőlやaや szempontbólやvalój{banやegyed(lやbiztos╇やazやaやközépkoriやésやazやújkoriや
zsidóや temetőkやsírt{bl{kやalkottaや temetőképénekや lényegiやegyezése╈やBalassagyarmatや 〉759-

760╆や kép《╇や Pilisvörösv{rや 〉761╆や kép《╇や Lovasberény (762╆や kép)╇や Nagyv{zsonyや 〉763╆や kép), 

Csabrendek, Baja (764╆や kép), Lakompak227 (Lackenbach, Ausztria) 18｠ｱｹ╆や sz{zadi╇やvagyや
mégや kor{bbról╇や m{rや aや ｱｷ╆や sz{zadtólや kezdődőenや Kismartonや 〉Eisenstadt╇や Ausztria《や
kőkerítésselやövezett╇やfeliratosやmész- ésやhomokkőやt{bl{kやalkottaやtemetője228 (765-766╆やkép) 

nemや sokbanや k(lönbözhetettや Buda (172-ｱｷｳ╆や kép), Sopron (ｹｶ╆や kép), Szakolca (Skalica, 

Szlov{kia《や(196╆やkép) hasonlóやform{l{súやközépkoriやsírkövekkel229 hitelesítettやtemetőjétől╆や
Bud{nや aや V{rhegyや nyugatiや l{b{n{lや elter(lő╇や kronológiailag 1278-nakや ésや ｱｴｹｲ-nek 

megfelelőや hal{loz{siや évsz{múや sírkövekkelや behat{roltや egykoriや zsidóや temetőや néh{nyや
sírköve egyenesenや eredeti╇や {llóや helyzetébenやker(ltや előや aや ｱｹ╆や sz{zadやvégénや aやhegyoldalや
krisztinav{rosiや l{b{n{l╇や azや Alagútや közelébenや ｠ aや sírokbanや csontmaradv{nyokraや isや
leltek.230 

Aや félkörívesや vagyや egyenesや felsőや lez{r{sú╇や feliratosや sírsztélékや Magyarorsz{gonや
ugyanúgyや aや zsidós{gや németや rítustや követőや ún╆や asken{ziや {g{nakや gyakorlat{tや követték╇や
mintやazやAlpoktólやészakraやEurópaやm{sやter(leteinekやemlékeiやis.231 [A dél-európaiやszef{rdや
zsidóや népességや későや középkoriや temetőire ugyanakkor ｠ péld{ulや Dubrovnikbanや ésや
Splitben232 ｠ azやibériaiやeredetű (459-460, 767╆やkép)╇やnyeregtetővelやfedett╇やfekvőやsírkövek233 

〉╅koporsókövekを《やvoltakやjellemzők╉やmegやkellやazonbanやjegyezni╇やhogyやazやIbériai-félszigetや

                                                           
225 DERWEIN 1931. 135. 
226 ARIÈSやｱｹｸｴ╆やｲｴｱ╆╉やｳｲｸ-ｳｲｹ╆やkép 
227 SCH5BELやｲｰｰｵ╆やｲｳｷ╆╉やAbb╆やｲ 
228 CSATKAY｠FREY 1932. 166. 
229 SCHEIBER 1983. 110-173. 
230 KAUFMAN 1895a; KAUFMANN 1995b; SCHEIBER 1983. 110-113.; ZOLNAY 1987. 7-8. 
231 STEINESやｲｰｰｶ╆や ｱｵ╆╉や Ilyenや temetőkやｲｰ╆や sz{zadやelejénや isや élő╇やkelet-európaiやhagyom{ny{tやörökítetteや

megやMarcやChagallや többや vityebszkiや festményénや is╈や ╅Aや temetőkapuを╇や ｱｹｱｷ╇や valamintや ╅Aや temetőを╇や
1911, mindkettő╈やMuséeや nationalやd‒artやmoderne╇やCentreやGeorgesやPompidou╇やP{rizs╈やHARSHAVや
2006. 79-ｸｰ╆やkép 

232 Jews in Yugoslavia 1989. 33. 
233 Pl╆や aや katalóniaiやGeronaのGironaや kőt{r{nakや gazdagや emlékanyaga╈や LLORENSや IやRAMSやｱｹｹｴ╆や ｱｱ-13, 

18., amely hivatkozik CANTERA｠MILL[Sやｱｹｵｶやspanyolorsz{giやhéberやepigr{fiaiやkatalógus{ra╉やaや
jórésztや azや ｱｳｴｹ╆や éviや pestisj{rv{nyや {ldozat{ulや esettや toledóiや zsidókや ╅koporsóköveinekをや ki{llít{saや
l{thatóやaやtoledóiやSinagogaやdeやElやTr{nsitoやudvar{nや〉459-ｴｶｰ╆やkép《╇やld╆やpéld{ul╈やMIR2やｲｰｰｵ╆やｱｰｳ╆や〉ｶｷ╆や
sz.); aや╅koporsókövekやkapcs{nやvalamivelやrészletesebbenやld╆やal{bb╇や╅Aやtemplomiやsíremlékekやtípusaiや
aやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
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koraiや emlékanyag{banや egy{ltal{nや nemや ismeretlenや mégや aや keretezetlenや vagyや
szalagkerettelや övezettや sírt{bla (370, 768-770╆や kép).234] Hasonlóや sírsztélékや tal{lhatókや pl╆や
Wormsban╇や aや németや ter(letekや legkor{bbiや fennmaradtや zsidóや temetőjében╇や amelyetや azや
1034-benやépítettやzsinagógaやpost quem keltez╇やésやamelybenやmintegyやtucatnyiやｱｱ╆やsz{zadiや〉aや
legrégebbiや ｱｰｷｶのｷｷ-nekやmegfelelő hal{loz{siや évsz{mmal《や ésや félsz{zやｱｲ╆や sz{zadiや sírt{blaや
tal{lhatóやmaやis (ｷｷｱ╆やkép).235 Mainzbanやmégやezeknélやisやkor{bbinakやtűnő╇やaやｱｱ╆やsz{zadやelsőや
feléreやkeltezhetőやsírkőやisやismert.236 Sziléziaやlegkor{bbiやépやzsidóやsírköveやｱｲｰｳ-bólやvaló╇やaや
boroszlóiや 〉Wrocław《や székesegyh{zや alapfalaibólや ker(ltや elő╇や tov{bbiや darabokや ismertekや aや
13｠ｱｴ╆やsz{zadból╇やｱｳｴｵ-igやbez{róan╇やésやvanやolyanやtöredék╇やamelyrőlやaやｱｲ╆やsz{zad utolsóや
harmad{bólや valóや eredetetや tételeznekや fel╆237 Baselbenや Sv{jcや legkor{bbiや zsidóや
gy(lekezeténekやközelやfélsz{znyiやsírköveやésやsírkőtöredékeやker(ltやeddigやelőやv{rosszerte, a 

legkor{bbiakや ｱｲｲｲ-re, 1224-re ésや ｱｲｲｶ-raや {tsz{mítható hal{loz{siや évsz{mmal╆238 

Regensburgbanや azや ｱｵｱｹ╆や éviや progrom idejénや mintegyや ｴｲｰｰや sírkövetや sz{ml{lóや
temetőből239 1230-nakや megfelelőや évsz{múや darabや 〉Mirjamや asszony╇や Efraimや le{nya《や a 

chamiやv{rosh{z{banやl{thatóやbefalazva240. Koraiやemlékやazやalsó-bajororsz{giやKelheimbenやaや
v{rosiや gyógyszert{rや ép(letébeや befalazottや sírkőや isや 〉Orgiaや asszony╇や Jesudや rabbiや le{nya╇や
く1249).241 Aや brandenburgiや Cöllnや ésや Berlinや környékénや aや ｱｳ╆や sz{zadtólや éltや zsidókや
Spandaubanや béreltや egykoriや temetőjébőlや tizenh{rom╇や ｱｲｴｴや ésや ｱｳｴｷや közéや keltezhetőや
sírkőtöredékや l{thatóや aや spandauiや citadellaや falaiban.242 Frankfurtban a Szent Anna-

székesegyh{zや olt{r{hozや haszn{ltakや felや kétや ｱｲｸｴ-raや {tsz{míthatóや évsz{múや sírkövet╇や aや
kölniや v{rosh{zaや alattや pedigや ｱｳｰｲ-nekや ésや ｱｳｲｳ-nakや megfelelőや hal{loz{siや évsz{múや
sírköveketや tal{ltak╆243 Trierbenやm{sodlagosanやkereszttéや {tfaragottや sírsztéleや ismertや 〉512. 

kép). Pr{gaやelsőやzsidóやtemetőjeやmégやaやｱｱ╆やsz{zadbanやlétes(lt aやv{rやközelében╉やaやm{sodik╇や
azや Újv{rosbanや II╆や Ottok{rや {ltalや alapított╇や a ｱｳ╆や sz{zad közepeや t{j{tólや ｱｴｷｷ-igや haszn{ltや
╅Zsidóや kertを (Hortus Judaeorum, Judengarten《や sírkőanyag{ban aや magyarorsz{giakkalや
teljesenや egyezőや jellegűや töredékek fordulnakや elő╇や aや Régi-újや zsinagógaや mellettや nyitottや
harmadik, 1787-igや haszn{lt╇やmaや isや létezőや ╅régiや zsidóや temetőを (772-773╆や kép) legkor{bbiや
                                                           
234 Pl╆や R╆や S{muelや ｱｱ╆や sz{zadや végiや 〉ｱｰｹｷ《╇や töredékesや sírköveや ésや egyや m{sik╇や hasonlóや korúや töredék╇や

MonzónやdeやCamposや〉Palencia; ｷｶｸ╆やkép《╉やｱｲ╆やsz{zadiや〉ｱｱｰｰ╇やｱｱｳｵ《やt{bl{k╇やPuenteやCastroや〉León╉や770. 

kép《╉や ｱｱ╆や sz{zadiや lucenaiや sírkőや 〉ｳｷｰ╇や ｷｶｹ╆や kép《╉や valamennyiや aや toledóiや Sinagogaや deや Elや Tr{nsitoや
ki{llít{s{nや 

235 B5CHERやｱｹｷｹ╉やemlítiやaやRajna-vidékやközépkoriやzsidóやsírköveinekやfeldolgoz{s{t: RAPP｠B5CHERや
1961/62. 

236 GIDAL 1988. 33.; Bernward 1993. 1. 226.; Abb. 91 
237 ŁAGIEWSKIやｱｹｹｱ╆やｲｹ-32.; 25-ｲｸ╆やkép 
238 BAER 1941. 36-ｴｰ╆╉やGUTHやｱｹｸｸ╆やｱｵ╇やｲｰ╆╉やｱｵ╆やkép 
239 ANGERSTORFER 2007. 23-24, 28. 
240 ANGERSTORFER 2007. 25-26. 
241 PAOLA｠LIEDKE｠RIND 1992. 192, 193. 
242 ETZOLD｠KIRCHNER｠KNOBLOCH 1980. 9. 
243 SCHEIBER 1983. 105. 
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sírköveやpedigやｱｴｳｹ-bólやsz{rmazik╆244 Br(nnbenや〉Brno《やfeltételezhetőenやｱｲｸｶ-osやévsz{múや
aや legkor{bbiや zsidóや sírkőtöredék╆245 Cseh- ésやMorvaorsz{gやm{sや telep(léseirőlや aや ｱｳ｠14. 

sz{zadbólや ismertekや aや legrégebbiや zsidóや sírkövek╇や szinteや kiz{rólagや építőanyagkéntや valóや
m{sodlagosや felhaszn{l{sból╆246 Bécsújhelyや (Wiener Neustadt) legkor{bbiや zsidóや sírköveや
1252-esや évsz{mú╇や aやm{sodlagosや felhaszn{l{sbólや előker(ltや mintegyや tucatnyiや középkoriや
darabやfelétやaやv{rosfalbaやfalazvaやmutatt{k be.247 Bécsbenやaやlegrégebbi fennmaradt, 1298-

asやévsz{múやtöredékhezやképestやjóvalやkor{bban╇やazやｱｲｲｰ-as, 1230-asやévekbenやlétes(lhetettや
azや elsőや zsidóや temető╉や helyén╇や azや egykoriや Kärntnertorや előterében╇や aや maiや Goethegasseや
térségébenや épや sírköveketや isや tal{ltak╇や mindenholや m{sholや aや v{rosbanや ép(letalapokból╇や
falakból╇や azや erődítményekや bont{s{ból ker(ltekや csakや előや azや ausztriaiや zsidóや közösségekや
1420｠14ｲｱ╆やéviやfelsz{mol{s{tやkövetőenやdarabokraやtört╇やm{sodlagosanやbeépítettやsírkövekや
(774-777╆や kép).248 AやKremsやésやSteinやközöttや fek(dtやzsidóや temetőtや isやmégやaやｱｳ╆やsz{zadbanや
hozhatt{kやlétre╇やb{rやsírköveiやcsakやaやｱｴ╆やsz{zadやm{sodikやfelébőlやismertek╉やúgyやtűnik╇やhogyや
aや sírkövekや egyや részétや m{rや aや temetőや fenn{ll{saや idejénや ellopt{k╇や hogyや építőanyagkéntや
haszn{lj{kやazokatやfel╆249 Aやvall{siやszab{lyokやkövetkeztébenやaやlehetőségやszerintやmindig a 

telep(lésenや kív(lや létes(ltや zsidóや temetőkや fallalや valóや bekerítéseや azや újkorbanや teljesenや
{ltal{nosや volt╇や deや m{rや aや középkorbanや isや ígyや lehetett╈や péld{ulや Wormsbanや Jochebedや
asszony (くｱｲｸｷ《やsírköveやazやelhunytatやmintやazやｱｲｶｰやut{nやemeltや╅szépを körítőfalやépíttetőjétや
nevezi meg.250 

A középkoriやMagyarorsz{gや ter(letérőlや ismertや zsidóや sírkövekや aや feliratonやkív(lや aや
semmilyenや díszítéstや nemやmutatnak ｠ azや asken{ziや rítusúや emlékekや köz(lや aや legkor{bbiや
díszített darabやSpeyerbőlやismert╇やｱｳｶｵ-reや{tsz{mítható hal{loz{siやévsz{mmal╆251 

A keresztényやtemplombanやtörténőやtemetkezés252 aやkésőやközépkorraやmindennapos 

gyakorlatt{やv{lt253 ｠ aやnemやegyh{ziakやsz{m{raやszolg{lóやengedélyやekkorやm{rやlényegébenや
csak aやtemplommalやvalóやt{mogatóiやkapcsolattól╇やilletveやazやelhunytやésやcsal{djaやpénz(gyiや
                                                           
244 VILÍMKOV[や ｱｹｹｰ╆や ｱｴｳ-183.; Pr{ga╇や Židovskéや muzeum╇や Inv╆-Nr╆や ŽMPや ｱｷｷ╆ｷｱｰ╇や ｱｷｷ╆ｷｱｳ╈や Prague 

2005. 210-211. (cat. no. 77, MANN, V. B.), valamint Karl IV. 2006. 287-288. (Kat.-Nr. 103.a-b, 

MANN, V. B.) 
245 MR[ZEKやｱｹｹｳ╆やｱｰｱ╆╉やｳｰ╆やkép 
246 EHL｠PAŘÍK｠FIEDLER 1991. 6. 
247 KOHN 1998. 314-316.; LOHRMANN 2006. 75, 82. 
248 LOHRMANNや ｲｰｰｶ╆や ｸｰ╆╉や többや darabや szerepelや aや Bécsiや Zsidóや Múzeumや ╅J(dischesや Wienや imや

Mittelalterをや című╇や aや Judenplatzや alattや bemutatottや középkoriや zsinagóga-lelettelや összekapcsoltや
ki{llít{s{n╇や sz{mosatや pedigや aや bécsiや Seegasseや ｱｷ｠ｱｸ╆や sz{zadiや zsidóや temetőjénekや kerítésfal{baや
falaztakやbeやmúzeumiやőrzőhelyként╆ 

249 LOHRMANN 2006. 82. 
250 B5CHERやｱｹｷｹ╆やｴ╆ 
251 STEINES 2006. 15. 
252 Ld╆や al{bbや ╅Aや holtakや jelenléteや ｠ templomi temetkezésekや aや középkoriや Magyarorsz{gonをや címűや

fejezetben. 
253 Aや telep(lésenや kív(liや koraや középkoriや temetkezésiや gyakorlattólや aや templomokbanや valóや eltemetésや

{ltal{noss{やv{l{s{igやtartóやfolyamatrólやösszefoglalóanやl{sdやpl╆╈やHÜPPIやｱｹｶｸ╆やｵｹ-72. 



 202 

lehetőségeitől f(ggött╆や Azや időbenや visszafeléや haladvaや azonbanや egyreや k(lönlegesebb, 

egyreやritk{bbanやelőfordulóやjogやvoltやaやtemplomやép(letébenやtörténőやeltemetés╆やAやvisegr{diや
Sibrik-dombon╇やazやisp{niやv{rtólやkeletreやfelt{rt╇やaやｱｱ╆やsz{zadやm{sodikやfelébenやemelt╇やaやｱｲ╆や
sz{zadや m{sodikや felébenや m{rや elpusztult╇や esperesiや templomkéntや azonosítottや ép(letや
belsejébenやpéld{ulやcsup{nやegyetlenやkisméretű╇やfaragottやkövekkelやkifalazottやsírやker(ltやelő╇や
ésや azや ép(letや kör(l felt{rtや többiや sírbanや tal{ltや liturgikusや eszközökや ésや aranyékszerekや aztや
mutatj{k╇や hogyや ekkorやmégや azや egyh{ziakや ésや aや gazdagや előkelőkや isや aや templomonや kív(l╇や
csup{nやaやfalakやközelébenやtemetkeztekや〉aやszentélyやkeletiやvégfalaやelőttやegyやónbólやkész(ltや
kelyhetや ésや patén{tや rejtőや sírや egyenesenや aや templomや egyikや esperesénekや sírjaや lehetett《╆や Aや
temetőやegyikやleggazdagabbやsírjaやfölöttやegyやhossz{banやkettéやhasítottやrómai oszlop egyik 

darabj{tやhelyeztékやelやsírkőやgyan{nt (778╆やkép).254 Azやisp{niやv{rhozやtartozó╇やaやtat{rj{r{skorや
elpusztultやv{raljaやtelep(lésやkisméretűやtemplomaやfeltehetőenやaやｱｱ╆やsz{zadやvégénやép(lt╇やaや
kör(lötteやlévő╇やigenやzsúfoltやtemetőやlegkor{bbiやpénzleleteiやaやｱｲ╆やsz{zadやelejéreやutalnak╇やaや
legkésőbbiekや IV╆や Bélaや koriak╆や Aや temetőや ter(leténや aや felt{róや Kovalovszkyや Júliaや leír{saや
szerint ╅néh{nyや sírkőや isや előker(lt╆や Aや szab{lytalanや alakú╇や nagyméretűや laposや köveketや aや
sírokraやfektették╆やValószínűlegやsírjelkéntやalkalmazt{kやaztやaやkétやrómaiやkoriやkőfaragv{nytや
is ｠ egyや sírkőや töredékétや ésや egyや csaknemや teljesenや épや olt{rkövetや ｠╇や amelyetや szinténや aや
sírokraやfektetveやtal{ltunkやmeg╆を255 

Aや visegr{diや faluや temetőjénekや {sat{s{tや megelőzőや évtizedekや főlegや szlov{kiaiや
temetőkutat{saiやfigyelemreやméltó újやadatokatやhoztakやnapvil{graやaやközépkoriやtemetőkやkőや
sírjeleireやvonatkozóan╉やharmincn{lや többや temetőbenや többやsz{zやolyan╇やaやｱｱ｠ｱｴ╆や sz{zadraや
keltezhetőや sírtや t{rtakや felや aや régészek╇や amelyeketや aや j{rószintreや helyezett╇や aligや vagyや
legfeljebbやdurv{nやmegmunk{ltや kőlappalやvagyやmegmunk{l{sやnélk(liや kőtömbbelや fedtekや
le╇や péld{ulや Petőszinyénや 〉Svinica╇や Szlov{kia╉ 779-782╆や kép《╇や Ducónや 〉Ducové╇や Szlov{kia╉や
783-784╆や kép)╇や Dévényben (Devín╇や Szlov{kia╉や ｷｸｵ╆や kép《╇や Zobordar{zsonや 〉Dar{zsi╉や
DraDovce╇やSzlov{kia╉やｷｸｶ╆やkép) ｠ aやkőanyagok sz{rmaz{siやhelyeiやaやgeológiaiやvizsg{latokや
alapj{nや aや szóbanや forgóや telep(léstőlや szekérrelや egyや napや alattや bej{rhatóや körönや bel(lや
maradtak.256 Aや petőszinyeiや temetőや kétや sírkőtömbjénや vésett╇や egyenlősz{rúや keresztや isや
volt.257 

Célir{nyosや régészetiや kutat{sokkalや alighanem valamivelや többや ╅sírkövesをや temetőや
megismerhetőやlenneやaやmaiやMagyarorsz{gやter(leténやis╆やOlyanやszéleskörű╇やtemplomやkör(liや
temetőfelt{r{sok╇や mintや amilyenekや Szlov{ki{banや történtek╇や aやmagyarorsz{giや középkoriや
régészetや programj{banや eddigや mindenesetreや nemや szerepeltek. Ennek oka lehet a 

                                                           
254 SZ8KEやM╆╇やVisegr{d-V{rkert╇やM╆N╆Bankや(d(lő╆やFőesperesiやtemplomやkutat{sa╆や[sat{siやnaplóやｱｹｷｸ╇や

M{ty{sやKir{lyやMúzeum╈やｱｷｹ╆やsz╆やsírや》ismeretéértやköszönettelやtartozomやSzőkeやM{ty{snak『╉やSZ8KEや
ｱｹｷｹ╆やｱｰｵ╆╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｵ╇やｲｰｶ╆ 

255 KOVALOVSZKY 1995. 74. 
256 5sszefoglalóや közlemények╈や HANULIAK ｱｹｷｷ╉や HANULIAKや ｱｹｷｹ╆╉や HABOVŠTIAKや ｱｹｸｵ╉や

Petőszinye╈やČAPLOVIČ｠HANULIAK 1979. 
257 ČAPLOVIČ｠HANULIAKやｱｹｷｹ╆やｱｹｴ╆╉やｵ╆やsz╆やazやｵ╆や{br{n 
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kutat{sokやalkalmazottやvoltaやis╈やaやműemlékvédelemやszervezeteやpéld{ul╇やamelynekやrégészや
munkat{rsaiやazやelmúltやfélévsz{zadやalattやalighanemやtöbbやközépkoriやtemplomやvizsg{lat{tや
végeztékや el╇やmintや azや összesや többiやmagyarorsz{giや intézményや egy(tt, egyetlen templom 

kör(liや teljesや temetőや felt{r{s{valや semや dicsekedhet╈や aや szűkenや vettや ép(let-
helyre{llít{sokhozや többnyireや aや lehetőや legkorl{tozottabbや tereprendezésや ésや földmunk{kや
j{rultakや csak╇や azや ezzelや ar{nyosや felt{r{siや lehetőséggel╆や Pedigや csakや nagysz{mú╇や aや lehetőや
legfigyelmesebbenやelvégzettやsír- ésやtemetőfelt{r{sやszolg{ltathatやnémiやbizonyoss{got╆やAzや
egykoriや temetőkや felszínや felettiや jelenségeinekや nyomaiや fél-egyや évezredや múlt{nや csakや
k(lönlegesやesetekbenやmutatkozhatnakやmeg╆ 

Mindenesetre a maiや Magyarorsz{gや ter(leténや is╇や mindや azや Északi-
középhegységben╇やmindやaやDun{ntúlonやker(ltekやelőやaやszlov{kiaiやter(letekéihez hasonlóや
emlékek╈やdíszítésやnélk(liやvagyやszab{lytalan╇やvésettやkereszttelやjelzett╇やdurvaやkidolgoz{súや
〉nagyj{bólや esetlegやhas{bや form{raやalakított《やvagyやak{rやmegmunk{l{sやnélk(liやkőtömbökや
ésやkőlapok258 pl╆やSzendrő｠Gacsalon (787╆やkép《╇やaやközépkoriやSzentmiklósやfaluやugyancsakや
Szendrőや ter(letéreや esőや egykoriや temetőjében╇や Edelénybenや aや borsodiや földv{rや környékénや
(788-789╆や kép), Egerben (790-ｷｹｲ╆や kép), Feldebrőn╇やKisn{n{nや 〉793. kép), Gyöngyöspat{n╇や
Homokterenyénや 〉ｷｹｴ╆や kép), V{conや 〉795╆や kép), illetveや aや Dun{ntúli-középhegységbenや aや
középkoriや Gercseや faluや templom{n{lや Budapest｠Hidegkúton (796╆や kép)╇や Visegr{don╇や
Esztergomban (797-800╆やkép)╇やD{gon╇やPaloznakon (558-ｵｵｹ╆やkép), Aszófő｠Kövesden (801. 

kép), Felsődörgicsén (802-803╆や kép)╇や Kőv{góörs-Ecsérenや 〉804-805╆や kép), valamint a 

Somogyi-dombvidékenやLengyeltótiban (806╆やkép)╇やaやVasやmegyeiやEgyh{zashollósonや〉807. 

kép《や ésや aや Soproni-hegységや közelébenや fekvőや Hidegségenや 〉560-562╆や kép).259 Eredeti 

hely(kön╇やközépkoriやtemetőbenやaやlegutóbbiやévekigやcsakやnéh{nyやdarabotやtal{ltakや〉aやm{rや
említettや Visegr{donや kív(lや aや maや Esztergomや ter(letéreや eső╇や középkoriや Kov{csiや ésや
Szentistv{nや falvakや egykoriや temetőiben《╇や aや többségや bolygatottや helyzetbenや vagyや
m{sodlagosやbeépítésbenやbukkantやelő╆やNéh{nyやdarabn{lやaや templomonやbel(liやelhelyezésや
valószínűsíthető╇や aや nagy többségや azonbanや aや templomや kör(liや temetőkや sírjaihozや

                                                           
258 Aや maiや Magyarorsz{gや ter(leténや aや templomや kör(liや temetőkや [rp{d-koriや sírköveinekや elsőや

részletesebbやt{rgyal{sa╈やRITO2Kやｱｹｹｷ╆ 
259 A teljességや igényévelや történtや összegyűjtés(kや Ritoókや [gnesnekや köszönhető╈や RITO2Kや ｱｹｹｷ╆や ｲｰｵ-

ｲｱｳ╆╉や Szendrő｠Gacsal╈やWolfやM{riaや leleteや｠ szívesや segítségétや köszönöm╈やBODN[R｠WOLF 2002. 

ｱｱｴ╆╉や Szendrő｠Szentmiklós╈や leletmentésや ｱｹｵｵ-ben╈や Miskolc╇や Hermannや Ottóや Múzeumや Régészeti 

Adatt{rや ｷｵｰ-ｶｹ╆╉や BODN[R｠WOLFや ｲｰｰｲ╆や ｱｰｹ╆╉や Edelény╈や aや kőlapokatやWolfや M{riaや azonosítottaや aや
pléb{niatemplomやkörnyékénや〉WOLFやｲｰｰｵ╆やｱｳｴ╆《や｠ szívesやsegítségétやköszönöm╆やAやfehérrelやerezett╇や
sz(rkeやszínűやkőやaやSzendről{dやhat{r{bólやsz{rmazóやún╆や╅meszesiをやkő╇やaやsz{llít{siやt{vols{gやmintegyや
tízや kilométerや volt╆╉や Kisn{na╈や PAMERや ｱｹｷｰ╆や ｳｱｲ╆や 〉ｲｴ╆や jegyzet《╉や VARGA｠L8VEIや ｱｹｹｰ-92. 158. (7. 

jegyzet《╉や ｵ╆や kép╉やPAMERやｲｰｰｴ╆や ｱｶｰ╇や ｱｶｲ╇や ｱｶｳ╆╈や ｳ╆や sz╆╉やÚjabbanやszemやeléやker(lt╇やnagyj{bólや téglalapや
alakú╇や díszítésや nélk(liや kőlapや tal{lható aや néh{nyや éveや helyre{llítottや gercseiや 〉Budapest｠Hidegkút《や
pusztatemplomや nyugatiや falaや előtt╆╉や Esztergom╇や aや középkoriや Kov{csiや faluや ter(lete╈や
HORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 179, 180. (138, 142. jegyzet); Esztergom, Helemba-sziget: 

KOVALOVSZKY 1989. 77, 82, 91. (2ｲ╆やjegyzet《╉やｱｲ╆や{bra 
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tartozhatott ｠ FeldebrőnやKovalovszkyやJúliaやegyenesenやazやereszrőlや lecsöpögőやcsapadékや
eróziósやnyomaitやisやfelismerteやaやkőfel(leten╆260 2004-benやésやｲｰｰｶ-banやaやveszprémiやLaczkóや
DezsőやMúzeumやmunkat{rsaiやigenやjelentősやeredményekkelやj{róやtemetőfelt{r{stやvégeztekや
aや felsődörgicseiや kettőstemplomtólや keletre╇や északkeletreや esőや ter(leteken╆や Aや templomや
kör(li╇や rendkív(lや zsúfolt╇や emiatt a sz{mosや szórv{nyosや csonttalや isや igazoltanや aや későbbiや
temetkezésekkel rendszeresen bolygatott temetőtőlや 〉ehhezや tartozhatottや aや fentebbやm{rや
említett╇や kisや kereszttelや jelölt╇や ｱｲ｠ｱｳ╆や sz{zadiや sírlap《や keletreや aや kor{bbi╇や koraや[rp{d-kori 

temetőやtöbbやsz{zやsírjaやlényegesen laz{bbやelrendezésűやésやcsakやaligやbolygatottやvolt╇やaholやaや
sírokや jelentősや részeやmegmunk{latlan╇や laposや kövekkel╇や sírfedlapokkalや voltや jelölve (808-

809╆やkép).261 

Szabadbanや lévőや sírkőreや utalや 〉egybenや aや kifejezésや koraiや magyarや nyelvűや
jelentkezése)╇や hogyや aや középkori Epsző telep(lésやm{rや említettや hat{rleír{s{ban az egyik 

hat{rpontotやmintや╅╊やadやSeyrkevや╊を adt{kやmegやｱｱｹｳ-banやkeltやoklevélben╆262 

Jelöletlen╇や durvaや farag{súや kőlapokatや azonbanや nemや csup{nや sírkőkéntや lehetettや
haszn{lni╆や Ígyや péld{ulや nemや 〉m{sodlagosanや felhaszn{lt《 sírkőや lehetや azや aや méretes╇や
szab{lytalanや ov{lisや körvonalúや kőlap╇や amelyや aや lónyaiや reform{tusや templomや nyugatiや
kapujaやelőttやszolg{lóやfellépőkéntやker(ltやelőやaやközépkoriやép(letやlegutóbbiやfelújít{saやsor{n╇や
mivelやazonosやanyagúやp{rdarabjaiやaやközelbenやaやｱｸ╆やsz{zadやvégeやfeléやemeltやfaやharangl{bや
talpköveiや ｠ alighanemや aや Tisz{n╇や egyや időbenや sz{llíthatt{kや valamennyitや Lóny{ra╆263 A 

bej{ratやk(lsőやbélletlépcsőjénekやvonal{bólやkicsúszott╇やdurv{bbやmegmunk{l{súやk(szöbkőや
lehetettやegyやaやmagyarszecsődiやrómaiやkatolikusやtemplomやkör(liや{sat{sやsor{nやtal{lt╇やmaやazや
ép(letやdéliやoldal{nやaやfűbenやfekvőやkőlapや〉810╆やkép).264 

Aや templomokや fal{banや fennmaradt╇や kereszt-{br{júや kőlapokat╇や kőtömböketや semや
tekintiやmindenやesetbenやm{sodlagosanやépítőkőkéntやbefalazottや sírkőnekやaや szakirodalom╆や
AやliptóiやSzentm{riaや〉Liptovsk{やMara《やtemplom{nakやszentélyalapoz{s{ban╇やazやészakiやésや
aやdéliやfalやalattやtal{lt╇やkereszttelやmegjelöltやegy-egyやkőnekやpéld{ulやaやfelt{róやJozefやHo::oやaや
felszentelésiやkeresztekhezやhasonlóやszakr{lisやjelentéstやtulajdonítや〉ún╆やlapis primarius),265 ésや
ezenやvélemény egyfajtaや{tértelmezésekéntやazやisやfelmer(lt╇やhogyやaやtemplomやalapoz{s{valや
összef(ggésbenやvel(kや jelöltékやkiやaや templomやalaprajz{t266. A Balaton-felvidékiやPaloznakや
ｱｳ╆や sz{zadbólや sz{rmazóや rómaiや katolikusや templomaや északnyugatiや ésや délnyugatiや

                                                           
260 KovalovszkyやJúliaやszívesやközlése╆ 
261 Aや veszprémiや Laczkóや Dezsőや Múzeumや ｲｰｰｸ-banや rendezett╇や ╅Veszprémや megyeや egykoriや életeや aや

középkorbanをやcíműやki{llít{s{nやolvashatóやinform{ciókやésやki{llítottや{sat{siやfelvételekやalapj{n╆ 
262 Dl╆やｲｷ╆╉やFEJÉRやII. 287.; KNAUZ 1874. 145.; SZAMOTA 1902｠ｱｹｰｶ╆やｸｴｷ╆╉やGY5RFFYやｱｹｸｷ╆やII╆やｲｳｶ╆ 
263 Aやkörnyékenやtöbbやtemplomやbej{rataやeléやfektettekやnagyやkövetやfellépőként╇やígyやTarp{n╇やT{koson╇やésや

feltehetőenや ezや voltや aや szerepeや egyや nagyobbや malomkő-töredéknekや isや aや cs{szlóiや reform{tus 

templomn{l╈やPINTYEやｲｰｰｸ╆やｹｰ╆ 
264 P[L2CZI-HORV[THやｱｹｷｹ╆やｱｴｹ╆╉やｱｵ╇やｱｷ╆やkép╉やLAHU 6. ｲｰｰｲ╆やｲｱ╆や〉ｷｰ╆ｷ╆やkat╆やsz╆《╉やｵｰｸ╆やkép 
265 HOŠŠOやｱｹｸｳ╆やｴｸ-ｴｹ╆╉やHOŠŠOやｱｹｸｷ╆やｶｲ╇やｶｶ╆╉やｵ╇やｱｰ╆やkép╉やČAJKAやｲｰｰｳ╆やｱｷｴ-175, 198.; 2-ｳ╆やkép 
266 PUŠK[ROV[やｱｹｸｷ╆やｹｶ╆ 
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sarkainakやkv{derszerűen megmunk{ltやkövekkelやarmírozottやk(lsőやfel(leteiやalj{nやh{rom╇や
aや feljebbや esőや részekや kv{dereinélや lényegesenやnagyobb╇やugyanakkorやviszontやvékonyabb╇や
lapszerűや kőや tal{lható (ｵｵｸ╆や kép).267 Köz(l(kや kettőnや durv{nや faragott╇や domborművűや
keresztや l{tható╆や Aや lapokや szab{lytalanや téglalap╇や illetveや trapézや alakúak╇や szélesség(kや
kor{ntsemやegyenletes╆やAzや egyiknekやazや ép(letsarokや feléや esőやvégeやm{sodlagosanや törött╇や
illetveや lefaragottや fel(letnekや l{tszik╆や Mindezや valószínűsíti╇や hogyや eredetilegや sírkőnek 

kész(lt╇やm{sodlagosanやfelhaszn{ltやdarabokrólやlehetやszó╆ 
Teljesやbiztons{ggalやsosemやleszやeldönthető╇やhogyやaやJ{szap{tibanやpléb{niatemplomや

körítőfal{nakや k(lsőや falsíkjaibaや befalazvaや l{tható╇や kisや vésettや kereszttelや jelölt╇や nemや nagyや
méretű╇やtöbbé-kevésbéやszab{lytalanやkörvonalúやkétやkőlapや(811-812╆やkép) eredetiやfunkciójaや
miや isや volt╇や aや kerítésや építéstörténetiや feldolgozójaや mindenesetreや sírkőや eredet(ketや
valószínűsítiや ｠ aや forr{sokや szerintや aや körítőfalや ｱｷｵｹや ésや ｱｷｷｱや közöttや legal{bbや részbenや aや
hevesiv{nyiや〉maやJ{sziv{ny《やelbontottやromtemplomやanyag{bólやép(lt╆268 

A legal{bbや részbenや aや templomや kör(liや temetőkや sírjeleikéntや meghat{rozhatóや
darabokやközöttやelőfordulnakやtöbbé-kevésbéやszab{lytalanやalakú╇やdeやmégisやigényesebbやésや
valamivelや nagyobbや mesterségbeliや tud{stや kív{nóや sírkövekや isや ｠ rúdraや helyezett╇や
kiszélesedőや sz{rúや keresztや vésettや technik{júや {br{zol{s{valや Cséf{rólや 〉Cefa╇や Rom{nia《,269 

domborművűや kereszttelや jelöltや darabok Paloznakon270 (558╆や kép), kisebb-nagyobb, 

k(lönbözőやform{júやtalpraや{llított╇やugyancsakやdomborművű╇やm{rやaやsz{rvégződésekbenやisや
v{ltozatosabbやkeresztekやPaloznakon (ｵｵｹ╆やkép), aやközépkoriやCsőtやfaluból271 (813-814╆やkép), 

Felsőregmecen272 (815-ｸｱｶ╆や kép), Haraszton273 〉Chrasťや nadや Hornadom╇や Szlov{kia; 817-

ｸｱｹ╆や kép), illetveや primitív╇や aや legjellemzőbbや fel(letや elvétや követőや alakosや {br{zol{súakや
Mezőcs{t-Csicskén274 (ez eredetileg tal{nや aや templomや belsejébenや volt╉ ｸｲｰ╆や kép), 

                                                           
267 VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. ｱｱｷ╇やｱｵｸ╆や〉ｷ╆やjegyzet《╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆╉やｲのl-m╆やkép 
268 T5R8CSIKやｲｰｰｴ╆ 
269 Aや törökや korbanや elpusztultや Radv{nyや faluや középkoriや templom{nakや maradv{nyaiや között╇や ｱｴ╆や

sz{zadraや keltezhetőや falや alapoz{s{bólや bontottaや kiや Ioanや Cri<an╇や ｲｰｰｷ-benや aや KörösvidékiやMúzeumや
(MuzeulやTariiやCrisurilor《やfolyosój{nやőrzikや〉EmődiやTam{sやszívesやközlése《╆ 

270 VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ-ｹｲ╆やｱｱｷ╇やｱｵｸ╆や〉ｷ╆やjegyzet《╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆╉やｲのl-m╆やkép 
271 Budapestや XXII╆や ker╆╇や aや H{ros-szigettelや szemben╈や RADOCSAYや ｱｹｷｱ╆や ｴｶｲ╇や ｴｶｶ╆や 〉ｳ╆や sz╆《╉や IR[SNÉや

MELIS 2004╆やｲｱｷ╆や〉ｹ╆やjegyzet《╉やL8VEIやｲｰｰｵb╆やｸｰ╆やHORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 185.; 75. 

t╆や ｱ╆や kép╉や L8VEI｠VARGA 1987. 340-341.; VARGA｠L8VEIや ｱｹｹｰ-ｹｲ╆や ｱｵｸ╆や 〉ｱｰ╆や jegyzet《╉や RITO2Kや
1997. 206, 208. 

272 MEGAY 1959. 78.; VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 158. (11. jegyzet); FELD 1999. 7, 13. 
273 VERNEI-KRONBERGER 1939. 14, 17.; SLIVKA 1982. 392-ｳｹｳ╆╉やｳ╆やkép╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 

ｱｱｷ╇やｱｵｸや〉ｱｱ╆やjegyzet《╉やDIVALDやｱｹｹｹb╆やｳｲｳ╆╉やrajza╈やK5HやTervt{rやltsz╆やK╆やｴｶｰ╆ 
274 KO2S｠RÉVÉSZ｠WOLF 1985. 18.; VARGA｠L8VEIや ｱｹｹｰ-92. 158. (10. jegyzet); WOLF 1994. 73, 

74.; RITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｵ╇やｲｰｶ╆╉やSZAB2やｲｰｰｵ╆やｲｲｲ╇やｲｲｴ╆╉やｷ╆やt{bla╉やSZAB2やｲｰｰｶb╆やｵｱ-53.; 28-ｲｹ╆や{bra 
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Kisn{n{n275 (821-822╆や kép), Esztergomban276 (823╆や kép)╇や Nagydisznódonや 〉Cisnădie╇や
Rom{nia《やazやevangélikusやtemplomban277 (824-825╆やkép). 

Kőlappalやfedettやsírokやaやv{rosiやpléb{niatemplomokやkör(liやtemetőkbenやisやvoltak. A 

csehorsz{giや Dečinben a Mari{nsk{や loukaや templomhelyや temetőjébenや kétや szab{lyosanや
faragott╇や szalagkeretes╇や feliratや nélk(liや sírlapotや tal{ltak╇や domborművűや
kereszt{br{zol{sokkal╆278 Németorsz{gbanやm{rや azや ｱｳｸｸ-banや íródott╇や konstanziや temetőiや
rendelkezésekや 〉Totengräberordnung《╇や majdや nagyobbや sz{mbanや aや reform{cióや kor{nakや
szab{lyzataiや intézkedtekや arról╇や hogyや aや kőlappalや lefedniや sz{ndékozottや sírhelyértや többetや
kelljen fizetni (mivel azや újabbや temetkezések előkész(leteitや nyilv{nvalóanや
megnehezítették《╆279 Aやkésőやközépkoriやn(rnbergiや temetőkやképétやm{igやaや sűrűnやegym{sや
melléや helyezett╇や {tlagosanや ｱｷｰxｷｰや cm-esや nagys{gú╇や ｱｶ╆や sz{zadiや sírkőlapokや hat{rozz{kや
meg╇やaやfel(let(könやfeliratosやésやcímeresやbronzやt{bl{kkal╆280 

Aや szorosanや egym{sや melléや fektetett╇や szépenや faragottや n(rnbergiや sírkövekや budaiや
p{rhuzamaivalやaやtörökやhódít{stやközvetlen(lやmegelőzőやidőszakbanやsemやsz{molhatunkや｠ 

aやrendelkezésreや{llóやemlékanyagbólやilyesfajtaやkövetkeztetésやbizonyosanやnemやvonhatóやle╆や
Egy-kétや egyszerűbbや vagyや ak{rや durv{bb megmunk{l{sú╇や feliratや nélk(li╇や deや szab{lyosや
téglalapや alakra faragott budai mészkőlaprólや azonban feltehető╇や hogyや aや templomok 

temetőjéhezやtartozottやegykor╆やIlyen egyやkeresztetや{br{zoló╇やm{sodlagosやfelhaszn{l{sbólや
előker(lt töredék (ｸｲｶ╆や kép), valamint mérleget,281 illetveや mérlegesや pajzsotや {br{zolóや
sírkövek a Nagyboldogasszony-templom ésや aやdomonkosokやkolostora környezetéből282 
                                                           
275 PAMERや ｱｹｷｰ╆や ｳｰｲ╇や ｳｱｲ╆や 〉ｲｴ╆や jegyzet《╉や L8VEI｠VARGA 1987. 339, 340-ｳｴｱ╆╉や ｱｸｳ╆や kép╉や

VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｵｸ╆や〉ｱｰ╆やjegyzet《╉やｵ╆やkép╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆╉やPAMERやｱｹｹｸ╆ 10, 12.; 

PAMER 2004. 159, 160, 162-163.: 1-ｲ╆やsz╆╉やL8VEIやｲｰｰｵb╆やｸｰ╆ 
276 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMAや ｱｹｷｹ╆や ｱｸｵ╆╉や ｷｵ╆や t╆や ｱ╆や kép╉や L8VEI｠VARGA 1987. 340-341.; 

VARGA-L8VEIやｱｹｹｰ-ｹｲ╆やｱｵｸ╆や〉ｱｰ╆やjegyzet《╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆ 
277 AZZOLAや ｱｹｷｲa╆や ｲｳｰ╇や ｲｳｱ╆╉や L8VEIや ｱｹｸｰ╆や ｱｷｸ╆╉ VARGA｠L8VEIや ｱｹｹｰ｠92. 117, 158. (10. jegyzet); 

FABINIやｱｹｹｶa╆やｱｷ╆╉やSZAB2やｲｰｰｵ╆やｲｲｴ╆ 
278 POJSL 2006. 25-ｲｶ╆╉やｴ╆や{bra 
279 DERWEIN 1931. 131. 
280 DERWEIN 1931. 133-ｱｳｴ╆╉や ZAHNや ｱｹｷｲ╆╇や aや technik{rólや ésや aや méretekről╈や xvi-xvii╆╉や N(rnbergenや aや

SzentやJ{nos- ésやaやSzentやRókus-temetőkbenやeleinteやaやv{rosや{llíttattaやaやsírköveket╇やésやazokやaやközösségや
tulajdon{banやmaradtak╆やAmikorや ｱｵｲｰ-banやmegsz(letettや azや {ltal{nosやengedélyやarraやvonatkozóan╇や
hogyやaや csal{dokやmagukや faragtathatj{kやaやkőlapokat╇や aやHolzschuher-k{poln{n{lやelhelyeztekやegyやｷ 

l{bや hosszúや vasrudat╇や hogyや aや sírokや ésや aや kövekや előírtや maxim{lisや méreteや ennekや segítségévelや
meghat{rozhatóやlegyen╆や〉HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｳｸ╆《やZ(richbenやm{rやjóvalやkor{bban╇やｱｳｰｴ-ben az szerepelt 

azや építésiや előír{sokや között╇や hogyや b(ntetésや terheや mellettや aや sírkövekや ｷや l{bn{lや nemや lehettekや
hosszabbak╇やｳやl{bn{lやszélesebbek╆や〉HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｳｷ╆《 

281 P{rhuzamaやegyやｱｳ╆やsz{zadiやsírkőtöredék╇やpajzsやnélk(liやmérleg{br{zol{ssal╇や ICI CIST ROBERT LE 

PEVRIER felirattöredékkel╇やaやp{rizsiやLesやSaints-Innocentsやtemetőből╈やSaints-Innocents é╆やn╆ 187.; 9-

ｱｰ╆やkép 
282 MNMやｶｰ╆ｲｷｳ╆c╆╈やSCHULEKやｱｸｷｴ╆やｲｳｹ╆╉やBICZ2やｲｰｰｲ╆やｱｷｴ╆や 〉ｲｷ╆や jegyzet《╇やｱｷｶ╆や 〉ｷｴ╆や jegyzet《╉やBTMやｴ╆╈や

HORV[THやｱｹｳｲa╆や ｸ╆や 〉ｴ╆や sz╆《╉やHORV[THやｱｹｳｲc╆や ｱｰｱ╇や ｱｰｳ╉やképやaやｹｱ╆やoldlalon╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆や
ｴｶｴ╇やｴｷｳ╆や〉ｳｴ╆やsz╆《╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 340. 
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(827-828╆やkép), tov{bb{ egyやpajzsbanやkörlemezenやsugarasanやrot{lóやszersz{mokatやmutatóや
töredékや aや M{riaや Magdolna-templomや közeléből283 (829-830╆や kép) ｠ valamennyi 

kiskereskedő-, illetve kézműves-polg{rok╇や ésや nemや aや gazdagや patrícius-kereskedőkや
köréhezやköthető. Aやbudaiやtemetőkbenやelszórtan╇やegyesやsírokやfölöttやalkalmazottやkőlapokや
hasonlóや temetőképetや alkothattak╇やmintや amelyetや azや aやminiatúraやmutat╇や amelyやaや luzerniや
Friedhof im Hof egy(ttesétや{br{zoljaやegyやｱｵ13-bólやvalóやv{rosiやkrónik{ban╇やaやkerítésやésやaや
templomやközöttやféltucatnyiやsírlappal╆284 Ugyanakkorやnémiやfenntart{ssalやkezelendőやazやazや
adat, amely a budai temetőkや m{rv{nyや｠ ezや kiz{rólagや vörösや m{rv{nyt jelenthetett ｠ 

sírköveirőlやadやsz{mot╆やAやPest-Bud{tやmegj{róやBocatiusやJ{nosやkassaiやfőbíróやｱｷ╆やsz{zadやelejiや
leír{saやszerintやugyanisやaやtörökökやaやm{rv{nyやemlékeketやaやtemetőkbőlやazやutcasarkokraやésや
aや terekreやhurcolt{k╇やésやpadkéntやvagyやkereskedő-asztalkéntやhaszn{lt{kやfel╈や╅Monimenta 

(sic!) marmorea, ex coemeteriis perlata in angulos et plateas, vel sedilia praebent, vel 

mensam mercatoriam.を285  

Aや durvaや farag{súや sírkövekkelや kapcsolatbanや felsorolt╇や aや K{rp{t-medencébenや
tal{lhatóやhelységekやtöbbségeやdomb- vagyやhegyvidéken╇やilletveやannakやpereménやtal{lható╇や
vagyisやkőlelőhelyekやközelében╆やMezőcs{tやugyan m{rやazやAlföldönやfekszik╇やde mégやelégや
közelや aや B(kkhöz╆や 〉AzやÉszaki-középhegységや ésや aやHegyaljaや felőlや aや J{szs{gや ésや aやKuns{gや
jóvalや t{volabbiや telep(léseitや isや elや tudt{kや egyébkéntや l{tniや aや középkorbanや
kőfaragv{nyokkal ｠ főlegや kisebbや méretűや darabokatや ismer(nk╇や ezekや tengelyenや isや
sz{llíthatókや voltak╇や deや azや Alföldや ir{ny{baや tartóや folyókや isや haszn{lhatókや lehettekや aや
sz{llít{shoz.286) Néh{nyや szab{lyosや has{bや alakúraや faragott╇や egyszerűや
kereszt{br{zol{sukkalや mégisや ehhezや aや körhözや kapcsolhatóや sírkövetや aや dél-alföldiや
Csan{donや〉Cenad╇やRom{nia《やvalószínűlegやaやMarosやsegítségévelやsz{llítottakやrendeltetésiや
helyére (831╆やkép).287 

Aやközépkoriや faragatlanやvagyや aligや faragottや sírkövek╇やb{rmennyireや isやprimitívnekや
tűnnek╇やnemやaやköznép╇やaやjobb{gys{gやhalottainakやsírjaitやfedhette╆やSz{llít{suk╇やmozgat{sukや
eszköz- ésや időigényesや volt╇や ígyや {llít{sukのfektetés(k ésや méreteltéréseikや isや aや szoci{lisや
helyzetや f(ggvényeや lehetett╈や hasonlóや temetőfelt{r{sokや Csehorsz{gbanや aや sírleletekや
gazdags{g{nakや ésや aや sírkövekやmeg- vagy nemや létének╇や kialakít{sukや gondoss{g{nakや azや
összef(ggésétやmutatj{k╆288 Feltehető╇やhogyやezekやaやsírjelekやaやszabadやjog{ll{súやszemélyek╇や

                                                           
283 Horv{thやHenrikや╅Életkerékやmesternekをやnevezte╈やHORV[THやｱｹｳｲa╆やｱｳ╆や〉ｶｸ╆やsz╆《╉やHORV[THやｱｹｳｵ╆や

ｱｸ╇やｳｵ╆╉やXVII╆やt{bla╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｸ╆や〉ｱｱ╆やsz╆《 
284 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やképやaやｲｴｱ╆やoldalon 
285 BOCATIUS 1605. 333.; SCHIER 1774. 10-ｱｱ╆╉やR2MERやｱｸｷｳ╆やｸｷ╆╉やNÉMETHYやｱｸｷｶ╆やｹｶ╆ 
286 A LapidariumやHungaricumやkész(lőやJ{sz｠Nagykun｠Szolnokやmegyeiやköteténekやmunk{lataiやsor{nや

tettや megfigyelésekや 〉Mezeyや Alice╇や valamintや aや Budapestiや Műszakiや Egytemや {sv{nytaniや ╅csapataをや
vizsg{latiやeredményei《╆ 

287 BENK8やｲｰｰｵb╆やｲｶｵ╆╉やAbb╆やｱｱ╆ 
288 HANULIAK 1977. 73.; HANULIAK 1979. 185-186. 
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a kialakulóや nemességや legalsóbbや rétegeや tagjainakや igényeitや t(krözik╆289 Ebbőlや aや
szempontbólや semmiképpenや semや p{rhuzamaikや ｠ ahogyや egyébkéntや seや földrajzilag╇や seや
időrendilegや nemや kapcsolódnakや egym{shozや ｠ azokや aや méretesや görgetegや kövek 

〉gömbkövek《╇や amelyeketや aや kolozsv{riや 〉Cluj╉や Rom{nia《や H{zsong{rd feletti Feleki-hegy 

oldal{bólや görgethettekや leや tal{nや m{rや aや ｱｶ-ｱｷ╆や sz{zadbanや isや aや sírkertや szegényekや
temetőjénekや nevezettや részébe╆290 Aや kőbőlや form{ltや parasztiや sírkövekkelや kapcsolatbanや
Kuntや Ernőや isや azonや véleménynekや adottや hangot╇やmiszerintや ╅eやmaradandóbbや anyagbólや aや
középkorbanや ésや azや újkorや folyam{nや isや ink{bbや csakや aや kiv{lts{gosokや {llíthattakや emléketや
maguknakやvagyやhalottaiknak╆を291 Aztやazonbanやnemやrészletezte╇やmilyenやvalósや｠ ak{rやaや
középkorra╇や ak{rや azや újkorraや vonatkozóや ｠ megfigyelésekreや alapoztaや eztや követőや
megjegyzését╇やhogyや╅aやföldművesekやegyやdarabやfaragatlanやkővelやjeleztékやaやsírtを╆292  

Aや szab{lytalan╇や faragatlanulや hagyottや kőtömbökや ésや kőlapokや sírkőkéntや valóや
középkoriや felhaszn{l{saや nemや korl{tozódikや természetesenや csup{nや egyes K{rp{t-
medencei ter(letekre. Ilyesfajta temetőiやsírjeleketやKözép- ésやKelet-Európaやtöbbやvidékérőlや
isや említenekや aや szlov{kや kutatók╉や aや felvidékiや sírkövesや temetőkや összefoglalóや
feldolgoz{s{banや Milanや Hanuliakや aや középkoriや Th(ringiaや ter(leténや ｲや 〉pl╆や Treben《╇や
Csehorsz{gbanや ｲｵや 〉pl╆や Tetín《╇や Délnyugat-Ukrajn{ban ｵｵや hasonlóや lelőhelyetや említ╉や aや
délszl{vや ter(letekenや aや ｱｰ｠ｱｱ╆や sz{zadbólや ismertekや ilyenや lelőhelyek╇や aや nagymorvaや
temetőkbőlや viszontや nem╇や ahogyや aや honfoglalóや magyars{gや emlékanyag{banや sem╆293 Az 

ilyenや emlékekや megtal{lhatókや Csehorsz{gban╇や ahogyや egyや kalap{ccsal╇や két vésettや
körvonalúやlatinkereszttel ésやegyやmajuszkul{sや╅Eを betűvelやjelöltやkőやisやmutatjaやPísekben╇やaや
M{ria-templomや egykoriや temetőjébőlや 〉832╆や kép).294 Aや közelben╇や aや Strakoniceや mellettiや
Radomy:lやter(leténやegyやｱｲ╆やsz{zadi╇やezernélやtöbbやsírtやsz{ml{lóやtemetőやfelt{r{saやsor{nやｴｴや
sírfedőlapotや tal{ltak╆295 Morvaorsz{gbanや Novéや Dědiněや templomhelyや temetőjébenや
kőlapokkalやfedettやsírokraやbukkantakやmégやｱｹｲｱ-ben╇やnémelyikenやkereszt{br{zol{sやisやvolt╇や
Radomy:lや temetőjénekや egyesや szab{lytalanや terméskőや sírjeleinや pedigや vésettや kisや kereszt, 

nyílvessző╇やíjやésやnyílやl{thatóや〉azやezernélやtöbbやsírやköz(lやｴｴ-etやfedettやkőt{bla╇やköz(l(kやhétや
hordoz faragott jelet; 833╆やkép).296 Mintegyやｷｰｰやsírkő-monolitやker(ltやelőやaやhorv{torsz{giや
Cetinaや prerom{nや stílusúや Megv{ltó-templomaや kör(li╇や aや ｱｴ╆や sz{zadbanや megnövekedett 

lakoss{gúやVrhrikaやfaluhozやtartozottやtemetőやter(letén╆297 Aやhorv{torsz{giやKninやközelébenや

                                                           
289 NECHV[TALやｱｹｸｵ╆やｴｵｰ-451. 
290 HEREPEI 1988. 498-ｴｹｹ╆╉や BALASSAや ｱｹｸｹ╆や ｷｰ╆╉や Aや gömbkövekや problémakörének╇や szélesや körűや

alkalmaz{suknakやésやfeldolgoz{suknakやsz{mbavétele╈やH[LAやｱｹｹｵ╆ 
291 KUNT 1983. 37. 
292 KUNT 1983. 37. 
293 HABOVŠTIAKやｱｹｶｸ╆やｶｶ-67.; HANULIAK 1977. 66-67.; HANULIAK 1979. 185-186. 
294 AD[MEK｠FR5CHLICHやｱｹｹｶ╆やｷ╇やｱｱ╆や〉ｱ╆やsz╆《 
295 NECHV[TALやｱｹｸｵ╆やｴｴｵ╇やｴｴｷ╇やｴｵｰ-451. 
296 NECHV[TALやｱｹｸｵ╆やｴｴｵ-449.; 5-ｶ╆や{bra╉ POJSL 2006. 23., illetve 24-ｲｵ╆╉やｳ╆や{bra 
297 DELONGA 1996. 96.; GOSS 2006b. 175, 177. 
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fekvőや Uzdoljeや középkoriや templommaradv{nyや kör(li╇や aや többé-kevésbéや durvaや farag{súや
kőlapokkalや fedettや sírokや mellékleteiや alapj{nや ｱｳ｠ｱｵ╆や sz{zadraや keltezhetőや temetőjében a 

lapokやegyやrészétやk(lönböző╇やegyszerűbbやvagyやbonyolultabbやmegform{l{súやkeresztekkelや
jelölték╆298 Aや ｱｱ╆や sz{zadtólや m{rや igencsakや igényes╇や típusokbanや isや gazdagや ibériaiや zsidóや
sírkőanyagやegyやm{rやemlített╇やkoraiやdarabja╇やR╆やDavidやTosや〉Taves′《やfiaやR╆や[brah{mやｹ｠10. 

sz{zadiや barcelonaiや sírköveや mégや szab{lytalanや h{romszögetや form{zóや terméskőや lap╇や azや
ennekやkörvonalaihozやalkalmazkodó╇やíveltやfeliratsorokkalや〉ｷｵｸ╆やkép).299 

Biztosanやnemやfelszíniやjelenséghezやtartozott╇やemlítésreやazonbanやmégisやérdemesやegyや
temetkezéshezや kapcsolódó újabb leletegy(ttes╈や kereszttelや jelzettや faragv{nyokや v{ltakや
ismerttéや aや maや Budapestや ter(letéreや eső╇や elpusztultや középkoriや K{naや faluや
pléb{niatemplom{nakやmaradv{nyaiやkör(lやfekvőやtemetőben╆やIttやaやsírgödrökやközelやｴｰゾ-{tや
faragottやkövekkelやbéleltékやki╇やésやtöbbやfalazottやsírbanやisやakadtやolyanやkőや｠ {ltal{banやnemやaや
fejやfelőliやoldalon ｠╇やamelybeやkeresztetやvéstek╆300 

Aや középkoriや temetőkbenや｠ ahogyや bizony{raや mégや azや egyébkéntや kőbenや gazdagや
Balaton-felvidékenやaやｱｸ╆や sz{zadbanや isや｠ valószínűlegやaや faやvoltやsz{mbeliや túlsúlyban╇やdeや
mivelやaやfaやsírjeleketやaやmaiやgyakorlattalやmindenやbizonnyalやegyezőenやaやtemetéstやkövetőenや
aやpuhaやsírhantbaやnyomhatt{kやbele╇やmégやcsakやaやhely(kやésやez{ltalやlét(kやisやaligやvolt eddig 

Magyarorsz{gon régészetilegや megfogható╆や Egyetlenや példakéntや aや Mezőcs{t-csicskei 

[rp{d-koriやtemetőやegyetlenやsírjaやemlíthetőや〉834╆やkép), amelynek mind a fej, mind pedig a 

l{bや felőliや végénélや voltや egy-egyや cölöplyuk╉や aや sírjelekや vagyや sírépítményや nyomaiや tal{nや aや
kopony{j{nやhal{losやkardv{g{sokやnyomaitやviselőやhalottやmegk(lönböztetettやtiszteletére is 

utalhat.301 

Azや Alföldや ésや m{sや ter(letekや reform{tusや temetőibenや {lló╇や f{bólや faragottや fejf{k302 

(835╆や kép《や eredeztetése╇や ak{rや azや őstörténetや időszak{ra╇や ak{rや aや középkorraや valóや
visszavezethetőség(kや erősenや kérdéses╆や Balassaや Iv{nや aや témaや ésや saj{tや többや évtizedesや
kutat{sainakや összefoglal{sakéntや aや ｱｷ╆や sz{zadotや jelölteや meg╇や mintや aや fejf{k╇や gombf{kや
megjelenésiや idejét╆303 Nov{kや L{szló╇や b{rや hangsúlyozzaや aや fejf{kや antropomorfや jellegűや
típusainakやarchaikusやjellegét╇やugyancsakやaやｱｷ╆やsz{zadやvégétやtartjaやaやprotest{nsokやközöttや
teret hódítóやsírjeltípusやmegjelenésiやidejének╇やaやｱｸ╆やsz{zadotやpedigや{ltal{nosやsírjelléやv{l{saや

                                                           
298 GUDELJ 2005. 58-ｶｰ╇やｶｸ╆╉やT╆ｳやt{bla 
299 AやbarcelonaiやMontjuích-rólやker(ltやaやMuseoやdeやHistoriaやdeやlaやCiudadやdeやBarcelonaやgyűjteményébe╇や

m{solataやl{thatóやaやtoledóiやSinagogaやdeやElやTr{nsitoやki{llít{s{n╇やｹ╆やsz{zadiやkeltezeéssel╉やMIR2やｲｰｰｵ╆や
49-50. (18/1-2. sz.), 9｠ｱｰ╆やsz{zadi dat{l{ssal╆ 

300 TEREI 2005. 46. 
301 SZAB2やｲｰｰｶb╆やｵｰ╇やｵｱ╆╉やｱ╇やｳｱ╆や{bra 
302 Aや kérdésや szakirodalmaや óri{si╇や nagysz{múや emlékや katalógusszerűや összegyűjtésévelや egy(tt╆や Ld╆や

péld{ul╈や NY[R[DYや ｱｹｶｳ╆╉や TAK[CSや ｱｹｸｰ╉や KUNTや ｱｹｸｳ╆や ｴｰ-ｵｲ╆╉やNOV[Kや ｱｹｸｴ╉や FAGGYASや ｱｹｸｸ╉や
BALASSA 1989. 82-ｱｱｶ╆╉やNOV[Kやｲｰｰｵ╆ 

303 BALASSA 1989. 58-68. 
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időszak{nakや｠ deやm{rやvalamivelやkor{bban╇やaやｱｷ╆やsz{zadやközepénやadatolhatóやaやlelkészek╇や
prédik{torokやsírj{tやjelölő╇やfeliratosやfat{bla╆304 

Ennélや kor{bbiや adatokや nemや ismertekや a sírtや jelölő╇や élőや ╅fejf{kを╇や ak{cf{k╇や
gy(mölcsf{k╇や fenyőkや(ltetéséreやsem╆305 Ismertやezやaやszok{sやErdélyben╇やaやZemplénbenや｠ 

péld{ulやPusztafaluやpéld{j{tやemlítiやHopp{lやMih{ly╆306 Azやilyenやtemetőkやritkaやszegényes╇や
m{sや sírjeletや aligや mutató╇や mégや létezőや péld{jaや aや Veszprémや mellettiや Jutas-puszta 

cselédtemetőjeや〉622. kép).307 Azt╇やhogyやvalój{banやmilyenやmélyenやivódottやbeやazやilyesfajtaや
élőや fejf{kや képzeteや aや t{rsadalmiや gondolkod{sba╇や jólや mutatjaや azや elsőや vil{gh{borúsや
emlékművekや egyや saj{tosや típusa╆や Aや Veszprémや megyeiや Csótや községや emlékhelyeや
h{romszögや alakúや ter(letenや kialakítottや hősiや temetőtや form{z╇や amelybenや aや ter(letや széleiや
menténやｲｵや egyforma╇やbajonettetや{br{zoló╇やműkőや t{bl{tやhelyeztekやel╇やmindegyikenやegy-

egyやnévvelやésやaやsz(letésiやésやhal{loz{siやévsz{mmal╆や[llít{sukkorやmindenやkőやmögé egy-

egyや f{tや (ltettekや 〉ezekやköz(lやmaやｱｳやmégや{ll╈や 636╆や kép《╆やAや szomszédosやZalaやmegyébenやaや
kir{lyiや tanfel(gyelőや ｱｹｳｶ-banや körlevélbenや keresteや megや valamennyiや elemi iskola 

igazgatój{t╇やmivel╈や╅Aやvil{gh{borúbanやelesettやhősökやemlékénekやkegyeletesやmegőrzéseやésや
az ir{ntukやvalóやtiszteletや{llandóや{pol{saやésやfelszínenやtart{saやérdekébenやtervbeやvettemやazや
egészや v{rmegyeや ter(letéreや kiterjedőlegや aや hősökや emlékf{j{nakや (ltetését╆や Mindenや
községbenや annyiや darabや f{tや (ltet(nk╇や ah{nyや hősiや halottや vanや aや községben╆や 》╊] Minden 

emlékf{hozや egyや emlékt{blaや leszや elhelyezve╇や amelyや aや hősiや halottや nevét╇や csapattestét╇や
rangj{tやésやaやharcteretやfogjaやfelt(ntetni╆を308 A Veszprémや〉ésやegykoriやZala《やmegyei községiや
temetőkbenや ésや templomkertekbenや helyenkéntやmaや isや felelhetőkや ilyenや f{k╇や karóraや vagyや
mag{raや aや f{raや erősített╇や zom{ncozottや t{bl{csk{kkal╆や 》Vig{ndpetenden egyetlen 

megmaradtや t{blaや (ｸｳｷ╆や kép) ｠ felirata: 1914-ｱｹｱｸや ふや TÁLや IGNÁCZや ふや H8SIや HALOTTや
EMLÉKFÁJA  ｠ alapj{nやvalamennyitやújragy{rtott{kやésやfacölöpökreやerősítveやfel{llított{k 

(ｶｳｷ╆やkép)╇やaやkésőbbiやfakeresztreやszögeltやeredetiやmögöttやkiöregedettやh{rsfaやhelyéreやpedigや
aや csal{dやújatや (ltetett(ｸｳｶ╆や kép)╆やAや tali{ndörögdiや vil{gh{borúsや emlékhelyenやvalamennyiや
eredeti zom{ncozottや t{blaや l{thatóやmaや isや 〉643, 838-840╆や kép).] Vil{gh{borúsや emlékf{katや
m{sやmegyébenやisや{llítottak╈やaやDorogやközeliや╅╊やCsolnokやközségbenやazやI╆やvil{gh{borúbanや
elhunytや hősökや emlékéreや aや Szenth{roms{gや teretや Hősökや tér-nekや neveztékや el╇や ahov{や
mindenや elhunytや községiや személyや emlékéreや ｱや dbや összesenや ｲｴや dbや h{rsf{tや (ltettek╆や
Mindegyikやfaやtörzsénやegy-egy megholt személyやnevétやírt{kやfelやfat{bl{ra╆やEzeketやaやf{katや

                                                           
304 NOV[Kやｲｰｰｵ╆やｷｹ-94, 97, 151-157. 
305 BALASSA 1989. 48-ｵｱ╆╉やNOV[Kやｲｰｰｵ╆やｹｳ-94. 
306 HOPP[Lやｱｹｸｷ╆やｲｷｷ╆ 
307 Aや temetőreや aや Veszprémや megyeや műemlékiや topogr{fi{jaや terepbej{r{saや sor{nや Lovassyや Kl{raや voltや

szívesや felhívniや aや figyelmemet╆や Aや hagyom{nyosや rendszerétや azや ｱｹｹｰ-esや évekや elejéigやmegőrzőや kisや
temetőや fennmarad{s{tや alighanemや aや veleや közvetlen(lや szomszédosや szovjetや katonaiや ter(letや
╅védelmeをやbiztosította╆ 

308 Zalaや Megyeiや Levélt{r╇や Zalaegerszeg╈や ╅Oktat{sをや ņ azや adatértや Erdélyiや Attil{nénak tartozom 

köszönettel╆ 
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az 1960-asや évekや elejénやkiv{gt{k╆を309 Elekenや 〉Békésやmegye《や ╅község(nkや lakoss{gaや azや I╆や
vil{gh{borúbanやelesettekやemlékénekやúgyやadózott╇やhogyやtelepítettやegyやún╆や‒Hősökやkert‒-
jét╇やmelybeやannyiやf{tや(ltettek╇やah{nyやh{borúbanやelesettやfiaやvoltやaやközségnek╆やAやkertやmégや
maやisやmegvan╇やazやakkorや(ltetettやf{knakやnagyやrészeやmégやmaやisやél╆を310 

Kov{csやL{szlóやfeltételezéseやszerintやaやhonfoglalóやmagyars{gやsírmegjelölőやszok{saiや
közöttやszerepelhetettやaやsírhantbaやtűzöttや l{ndzsa╇やkopja╆311 Kétやolyanやkoraiや｠ ｱｳ╆やsz{zad 

végi ｠ sírkő{br{zol{sやisやismertやBud{ról╇やamelyekenやf(ggőleges╇やcölöpszerűやmotívumhozや
címerpajzsや kapcsolódik╆やAzや egyik╇や feliratや nélk(liや darabや aや Buda-víziv{rosiや Szentや Péter-
pléb{niatemplombólやvaló, aやrúdやegyikやoldal{nやkisebbやkereszttelやésやpajzzsal312 (841╆やkép), 

aや m{sik╇や ｱｲｸｹ-esや évsz{múや lapや pedigや aや budaiや domonkosや kolostorbanや ker(ltや elő╇313 

félkörívesや talpbólや növőや rúdや eléや f(ggesztettや pajzzsalや (17-18╆や kép)╆や Honfoglal{sや koriや
magyarや kötődés(kkelや kapcsolatbanや meggondol{sraや intや azや aや tény╇や hogyや hasonlóや
{br{zol{sやMagyarorsz{gtólや nyugatraや isや előfordul╈や egyや aや töredékesやmajuszkul{sや feliratや
betűtípusaやésやaやcímerpajzsやnyújtottやform{jaやalapj{nやaやｱｳ╆やsz{zadやm{sodikやfeléreやkeltezettや
bécsújhelyi (Wiener Neustadt《や sírkövönや félkörívesや talapzatonや {llóや rúd tetejéhezや
kapcsolódikや aや pajzs╆314 Azや {br{zol{sokや r{ad{sulや aや keresztreや akasztottや címerpajzsokや
sokkalや {ltal{nosabb╇や egészや Közép-Európ{banや meglehetősenや gyakoriや ｠ al{bbや
részletesebbenやisやt{rgyaltや｠ {br{zol{siやtípusaiやv{ltozatainakやtűnnek╆ 

Azやemlítettやelef{ntiやésやp{sztóiやforr{sok╇やvalamintやlegal{bbやrészbenやaやsoproniやSzentや
Mih{ly-temetőreや vonatkozóや adatokや mindenesetreや aや faや temetőiや felhaszn{l{s{rólや
tanúskodnakや aや középkorbanや is╆や Egészenや kivételesnekや tűnő╇や ugyancsakや f{tや alkalmazóや
sírjelölésiや módraや utalnakや Moln{rや Erzsébetや felt{r{siや megfigyeléseiや azや Esztergomや
ter(letéreや eső╇や aや ｱｴ╆や sz{zadや elsőや harmad{banやm{rや romoskéntや leírtや Zsidódや faluや ｱｱ｠14. 

sz{zadやközöttやhaszn{ltやtemetőjében╆315 Aやfelt{rtやｸｱｹやsírやközöttやún╆やpadk{sやsírokやisやvoltak╇や
között(kや ｱｸや olyanや isや előker(lt╇や amelyeknélや aや padkaや fel(leténや megmaradtや aや sírgödörや
hosszantiや oldal{valや p{rhuzamosanや lefektetettや gerend{kや lenyomataや 〉842╆や kép). Ezekre a 

sírgödörやközépsőやrészénやｲ｠ｲやgerend{tや{llítottakやf(ggőlegesen╇やahogyやaztやaやgödörやfelsőや
szélébeや isや bemetszőや cölöplyukakや mutatj{k╆や Azや egykorや aや talajszintや föléや emelkedő╇や
f(ggőlegesや facölöpökや ｠ síronkéntや négyや erőteljesや cölöpや ｠ faや sírjelek╇や sírépítményekや
egykoriやmeglététや igazolj{k╆や 〉Aや felt{róや analógiakéntや említi╇や hogyや Barthaや Júliaや aや csuvasや
törökökや temetkezésiや szok{saitや vizsg{lvaや közöltやm{igやhaszn{latos╇や négyやoszlopraや ép(ltや
sírépítményeket╇やaやcsartak nevűやhalottiやh{zakat╆《 

                                                           
309 1981-benやíródottやbesz{moló╈やMonumentumok 1985. 116. 
310 1981-benやíródottやbesz{moló╈やMonumentumok 1985. 117. 
311 NOV[Kやｱｹｸｴ╆やｲｳ╆ 
312 H╆やGYÜRKYやｱｹｷｱa╆やｲｲｹ╇やｲｳｱ╆╉やｱｸ╆やkép 
313 H╆やGYÜRKYやｱｹｸｴa╆やｲｴｷ╇やｲｴｸ╆╉やｱ╇やｵ╆やkép 
314 Aや bécsújhelyiや Propsteihofbanや tal{lható╉や m{sodlagos╇や minuszkul{sや felirataや azや ｱｳｱｷ-ben elhunyt 

SeifridusやZengweinやemlékétやszolg{lja╈やKOHNやｱｹｹｸ╆やｶ-7. (6. sz.); Abb. 5 
315 MOLN[Rやｲｰｰｵ╆やｱｱｱ-ｱｱｲ╆╉やｴ╆やkép 
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Aやközépkoriやtemetőkや{ltal{nosやképéreやvagyやegyediやsíremlékeireやvonatkozó╇やírottや
forr{sainkや teh{tや alig-aligや vannak╇や aや többや évsz{zaddalや későbbiや néprajziや analógi{kや
haszn{lata pedig╇やb{rやvizsg{latukやmindenképpenやsz(kséges╇やmeglehetősenやbizonytalan╆ 

Biztosabbnakやl{tszikやaやkorabeliやképiやforr{sokやfelhaszn{l{sa╆やTemető{br{zol{sainkや
azonban nincsenek, ésやaやk(lföldiやpéld{kやhaszn{lhatós{gaやcsakやbizonyosやmértékigやtűnikや
elfogadhatónak╆やAz 1430｠ｱｴｴｰやkör(li Heures de Neville temetéstや{br{zolóやminiatúr{jaやaや
templomやmellettやk(lönbözőやfakereszteketやörökítやmeg╆やKözt(kやakadやolyan╇やazやidőj{r{ssalや
szembeniや ellen{lló-képességetや növelendőや kétや deszk{valや h{ztetőszerűenや lez{rtや forma 

〉╅Wetterdachを《 is, amely Franciaorsz{gbanやaやｱｹ╆やsz{zadbanやisやelőfordultやmég316 ｠ ak{rやaや
kontinuit{s is joggalや feltételezhető. Aや típusやm{rや koraや középkoriやmeglétéreや utal╇や hogyや
P{rizsや környékénや tal{lt╇や ｷ╆や sz{zadiや szarkof{gokや vésettや keresztjelekéntや isや előfordulや
{br{zol{sa╆317 Magyarorsz{g ésやaやkörnyezőやorsz{gokや temetőibőlや ésやorsz{gútjaiやmenténや
ezやaやformaやmégやmaやisやjólやismert 〉╅tetejesやkeresztを; 706, 715, 717, 836╆やkép)╇やennekやellenéreや
középkoriや meglétéreや semmilyenや ak{rや csakや közvetett╇や péld{ulや sírlapon tal{lhatóや
{br{zol{sや semや utal╆や A francia miniatúraや egyやm{sikや keresztjének körや alakúや t{rcs{kbanや
végződőや sz{rairaや viszontや említhetőや hazai analógia╈や Harasztや 〉Chrasťや nadや Hornadom《や
rómaiや katolikusや templom{banや egyや koraiや kőlaponや h{romszögűや halmonや {lló╇や körや
form{kbanや végződőや sz{rúや latinや keresztや l{thatóや 〉817-819╆や kép).318 Az egyetlen 

valamennyireや magyarorsz{giや vonatkoz{sú╇や egyébkéntや kolostoriや temetőtや {br{zolóや
miniatúraや aやM{ty{s-Gradualébanや ugyancsakや ink{bbや csak a nyugat-európaiや｠ francia, 

németalföldiや ｠ temetőkや vizsg{lat{hozや szolg{lhatや t{mpontul╇や mivelや azonや aや t{jonや
keletkezett (843╆や kép).319 Aや képen aや j{rószintenや fekvő╇や figur{lis vagyや csakや köriratosや
sírlapokやmellettやtöbbやhosszú╇やferdeやnyeregtetővelやlez{rt╇やh{zやform{júやsírkőやisやl{tható╆ 

Aや kolostortemplomokや kör(lや létesítettや temetőkben történőや temetkezésや
mindenesetreや Magyarorsz{gonや semや voltや ritka╆や Némelyik(kや ter(leténや igenや jelentősや
sz{múや sírtや t{rtakや felや aや régészetiや kutat{sokや sor{n. Az egyik legnagyobbや sírsz{múや
egy(ttesやazやEsztergom-szigetiやbencésやap{cakolostorやtemplomaやkör(lやhúzódott╇やrészbenや
annakやészakiやésやkeletiやoldal{n╇やrészbenやaやhozz{やdélrőlやkapcsolódóやbelsőやudvarやter(letén╈や
azや{sat{sokやsor{nやfelt{rtやｴｱｵやsírや〉aやfelt{róやszerintやazやeredetiやsírsz{mやmintegyやｵｰゾ-a《やtöbbや
rétegbenや húzódottや egym{sや fölött╆や Azや udvarや öntöttや habarcsosや j{rószintjétや kőbőlや építettや
sírokkalや törtékや {t╇や amelyekや meglehetősenや sűrűnや töltöttékや kiや azや udvarや fel(letétや ｠ a 

fel(letbenや egykorや l{thatóや módonや megjelenőや fedlapjaikraや azonbanや csakや szórv{nyosや
péld{kやismertek (ｸｴｴ╆やkép).320 

                                                           
316 ARIÈSやｱｹｸｴ╆やｲｳｲ╆╉やｳｱｷ╆やkép 
317 ARIÈSやｱｹｸｴ╆やｲｲｸ╆╉やｳｱｰ╆やkép 
318 VERNEI-KRONBERGER 1939. 14, 17.; SLIVKA 1982. 392-ｳｹｳ╆╉や ｳ╆や kép╉やVARGA｠L8VEIや ｱｹｹｰ-92. 

ｱｱｷ╇やｱｵｸや〉ｱｱ╆やjegyzet《╉やDIVALDやｱｹｹｹb╆やｳｲｳ╆╉やrajza╈やK5HやTervt{rやltsz╆やK╆やｴｶｰ╆ 
319 OSzKやCod╆やLat╆やｴｲｴ╆╇やfol╆やｵｰ╆やrecto╈やSOLTÉSZNÉやｱｹｸｰ╆やｷｸ-79. 
320 LOVAGや ｲｰｰｵ╉や Aや ｱｱ╆や sz{zadigや Európa-szerteや csakや néh{nyや kolostorや kapottや engedélytや laikusokや｠ 

legink{bbやcsakやaやkolostorやalapítóiやésやjótevőiや｠ eltemetésére╇やaやｱｲ╆やsz{zadbanやm{rやsok╇やp{paiやbull{kや
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A 13｠14╆や sz{zadi╇や sz{mosや esetben templom-╇や illetveや ép(letbelsőbőlや sz{rmazóや
sírlapokや közöttや jóや p{rや olyanや tal{lható╇や amelyや előbbや félköríves (815-ｸｱｹ╆や kép)╇や későbbや
csúcsíves╇やkaréjos-mérműdíszes╇やesetlegやlépcsőzetesやtalapzatonや{llóやkeresztetや{br{zol╆やAや
ｱｳ╆や sz{zadやvégétőlやaやkeresztekやalsóや sz{r{raやgyakran m{rやcímerpajzsokatや is ╅aggattakを, 
mintやpéld{ulやRegensburgiやJ{nosやsírkőtöredékénやaやbudaiやdomonkosやkolostorból321 (19-21. 

kép《や ésや m{sや budaiや emlékekenや isや 〉17-18, 22-24╆や kép《╇や egyや aや középkoriや v{ciや
pléb{niatemplomや ter(leténや újonnanや előker(ltや sírlapon322 (14╆や kép), egészや sor╇や
túlnyomórészt az 1360-as, 1370-esや évekbenや kész(ltや sírkövönや Kass{n323 (2-11╆や kép), 

valamintやegyやcserényiや〉Čerin╇やSzlov{kia《やdarabon324 (ｲｸ╆やkép) is. Aやpajzsokやaztやmutatj{k╇や
hogyや ezekや aや keresztekや m{rや csup{nや igencsakや közvetveや tekinthetőkや aや jeruzs{lemiや ésや
konstantin{polyiや monument{lis╇や emlékműszerűや keresztereklyékや konkrétabb╇や vagyや aや
Krisztustや jelképező╇や életfakéntや értelmezhető╇や aや Golgotaや hegyénや {llóや keresztや {tvittebbや
{br{zol{sainak╆325 Aやkorai╇やívesやkereszttalpakatやezekenやaやsírlapokonやm{rやsokkalやink{bb a 

sírhalmokや {br{zol{s{nakや tekinthetj(kや ｠ aや sírhalmokや egyébkéntや aや középkorbanや
ugyanúgyや biztosanや részétや képeztékや aや temetőkや összképének╇や mintや azや előttや ésや aztや
követőenや is╇や hiszenや aや ki{sott╇や majdや visszah{nytや földetや azや eltemetettや halottや fölöttや nemや
lehetや olymértékbenや tömöríteni╇や hogyや az eredetiや talajszintや vissza{lljon╆や Aや középkoriや
sírhantokやazonbanやrégészetilegやmegfoghatatlanok╆やForm{jukやugyanúgyやv{ltozóやlehetettや
vidékenként╇や vagyや ak{rや telep(lésenként╇や ahogyや kialakít{sukや eltérőや voltや azや utóbbiや
évsz{zadokやfalusiやtemetőibenやis.326 

Aや halmonや {llóや keresztekや {br{zol{s{hozや szolg{lóや konkrétや előképekや alighaや
{llhattakや ép(letbelsőben╇や nehézや m{stや l{tnunkや benn(k╇や mintや aや temetőiや sírkeresztekや
{br{zol{s{t╆や Aや r{jukや f(ggesztettや pajzsokや későや középkoriや analógi{j{tや aや m{rや említettや
soproniや temetőiや forr{sokbólや ｠ így Palltramや Andr{sや végrendeletébőlや ｠ ismerj(k╆や Aや
keresztekや előképeiや túlnyomórésztや f{bólや lehettek╈や néh{nyや sírkőや kereszt{br{zol{saや
hat{rozottanや aや fűrésszelや kiv{gottや fakeresztekや form{j{tや adjaや vissza╇や péld{ulや Jekelfalv{nや
〉Jaklovce╇や Szlov{kia╉や 845╆や kép)327 ésや Z{gr{bbanや 〉Zagreb╇や Horv{torsz{g《や Radoslav, 

Crestohna de Gara fia sírkövén328 (846-847╆や kép)╆や Hasonlóや jellegű╇や fűrészeltや form{kや
                                                                                                                                                                                            

útj{n╆や Aや ｱｳ╆や sz{zadtól╇や aや koldulórendiや kolostorokやmegjelenésével╇や aや kolostoriや temetkezésnekや azや
eltemetésやpléb{niaiやjogaitやerősenやkikezdőやszok{saやtömegesséやv{lt╆や〉DERWEINやｱｹｳｱ╆やｹｷ╆《 

321 H╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やｱｳｷ╆╉やｱｵｹ╆やkép 
322 TETTAMANTI｠BATIZI 2006. [5, 10, 13.] 
323 WICK 1933. 
324 ZOLNAYやｱｹｷｸ╆やｱｹｱ╆╉やｱｶ╆やkép 
325 Bővebbenやld╆やal{bb╇やaや╅Kereszttelやjelöltやsíremlékekをやcíműやfejezetben╆ 
326 KUNT 1983. 27. 
327 VERNEI-KRONBERGER 1939. 14, 17-ｱｸ╇や ｶｲ╆や 〉ｵｸ╆や jegyzet《╉や L8VEI｠VARGA 1987. I. 337.; 338/1. 

{bra╉やII╆やｱｷｸ╆やkép╉やRajza╈やK5HやTervt{r╇やltsz╆やｲｶｳｳ╇やｲｶｳｵ╆ 
328 BOJNIČICや etや al╆や ｱｸｸｸ╉やHORVATやｱｹｷｹ╆や ｱｷｶ╇や ｱｸｳ╆╉や ｱ╆や kép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 334, 337, 339.; 

ｳｳｶのｱ╆や {bra╉や Azや elhunytや feltehetőenや aや Z{gr{btólや délkeletreや fekvő╇や maや Goraや nevűや telep(lésrőlや
sz{rmazóやz{gr{biやpolg{rやlehetett╆ 
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m{sol{s{raや utalóや kereszt{br{zol{sや említhetőや egyや sírkövönや aや västergotlandiや
Bärebergben╆329 Azや ugyancsakや jólや fűrészelhető-faragható h{romkaréjosや keresztsz{r-
végződésや éppúgyや megtal{lhatóや középkoriや sírköveken aや K{rp{t-medencében 》péld{ulや
Dobrony{n330 〉Dobraや Niva╇や Szlov{kia; ｸｴｸ╆や kép), M{traverebélyen331 (25-ｲｶ╆や kép), 

Besztercén332 〉Bistriţa╇や Rom{nia; ｸｴｹ╆や kép《╇や tov{bb{や Mihneaや havasalföldiや vajdaや
nagyszebeniや〉Sibiu╇やRom{nia《 sírlapj{n333 (ｱｰｱ╆やkép)], mint péld{ulやaやdobronyaiやdarabhozや
ar{nyaibanや isや igenや hasonlóや bajororsz{giやGeorgenbuch-ban, 1354-esや évsz{mmal334 (850. 

kép). Aや formaや azや újkorbanや isや jólや ismertや 》péld{ulや aや Nógr{dやmegyeiや Alsópetényや rómaiや
katolikus templomaやmellettやfekvő╇やazやｱｷｸｰやkör(liやévekbenやfaragottやsírlapokonや〉851-852. 

kép《╇やvalamintやaやmecsekn{dasdiやtemetőやkőやsírkeresztjeinや〉ｳｲｱ╇やｸｵｳ╆やkép《]. Aやf{bólやtörténőや
könnyenや elkészíthetőségetや mutatj{kや ｲｰ╆や sz{zadiや temetőiや fakeresztek [péld{ul a 

m{ramarosiやJódや〉Ieud╇やRom{nia《やortodoxやfatemplom{nakやtemetőjében: 854-856╆やkép)]. 

A sírkő{br{konや gyakori╇や orrtagosや díszűや keresztekや f{bólや történőや kialakít{sa, a 

k(lönや kifaragottや orrtagoknakや aや sz{rakraや valóや becsapol{s{val sem jelenthetettや nehézや
feladatot. HaやaやK{rp{t-medencébenやilyenやközépkoriやfakeresztekやnemやisやmaradtakやmeg╇や
ak{rや egészenや k(lönlegesや körvonalú╇や díszesや péld{iや isや előfordulnakやÉszak-Európ{banや｠ 

példakéntや említhetőや azや ｱｳｵｹ-benや faragott╇や novgorodiや ╅Ludogosi-keresztを╇や négyや
kifűrészeltやkörlap segítségévelやalkotottやsz{raival╇やbonyolult╇やrok{lyszerűやmotívumokkalや
alakítottや körvonalaival╇や aや k(lsőや peremekbeや ésや azや (resや körökや oldalaibaや becsapoltや apróや
keresztekやsor{val╆335 Aやm{ramarosiやDragomire<tiや〉Rom{nia《やtemetőjébenやｱｹｶｰ-banやmégや
olyan╇や erősenや középkoriasや fakeresztetや dokument{ltak╇や amelyetや aや keresztsz{rakや közéや
illesztettやnégyやnegyedkörívやsegítségévelや{csoltやt{rcsakeresztやkoron{zott╇やaやsz{rakatやésやazや
íveketや pedigや orrtagszerűや nyúlv{nyokや tagolt{k╉や egyや egyszerűbbや fakeresztenや mindenや
keresztsz{rやmindkétやoldal{nやkét-kétやhasonló╇やnégyzetesやbővítményやutaltやvisszaやaやgótikusや
orrtagokra.336 

Nemや jelentiや mindezや azonbanや azt╇や hogyや aや temetőiや sírjelekや templomiや
sírkő{br{zol{ss{や v{l{saや kiz{rólagやK{rp{t-medenceiや saj{toss{gや lenne╆やHasonlóや emlékekや
szélesや körűや elterjedéseや Közép-Európ{banや {ltal{nosや temetkezésiや gyakorlatról╇や hasonlóや
temetőképrőlや ésや egyúttalや aや sírkő{br{kや m{rや aや temetőktőlや f(ggetlenや m{sol{s{ról╇や
közkedveltségérőlや tanúskodik╆や Ezeknekや azや emlékeknek aや megjelenéseや aや ｱｳ╆や sz{zadや
m{sodikやfelébenやfigyelhetőやmeg╇や túlnyomóやrész(k ｠ ahogy Magyarorsz{gonやisや｠ a 14. 

                                                           
329 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｴｲ╆ 
330 Súpis 1967. 306.; Pamiatky 1970. 347. 
331 CZEGLÉDY｠KOPP[NYやｱｹｶｹ╆やｳｱ╇やｳｳ╇やｴｶ╇やｵｰ╆╉やｱｳ╇やｴｳ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337, 462, 588, 

ｵｸｹ╆╉やｵｸｶのｴ╆や{bra╉やII╆やｱｲｲｰ╆やkép 
332 Közöletlen 
333 ALBU 2002. 30-33. (25. sz.); Abb. 14 
334 M{sodlagosanやegyやlakóh{zbanやbefalazva╈やPAOLA｠LIEDKE｠RIND 1992. 418. 
335 Novgorod╇や[llamiやMúzeum╈やNIKOLAEVA ｲｰｰｴ╆やｷｴ╆やkép 
336 CARTIANU 1970. Fig. 10 
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sz{zadbanや kész(lt╇や deや azや {br{zol{siや típusや v{ltozataiや aや következőや sz{zadbólや semや
ismeretlenek╆や Ígyや R(tiや Z(richや közelébenや {lló╇や egykoriや premontreiや kolostor- (ma 

pléb{nia-《templom{banや kőrak{sonや {lló╇や orrtagosや keresztや alsóや sz{r{raや kétや címerpajzsot 

helyeztekや szorosanや egym{sや melléや 〉Hansや Villingerや felesége╇や sz(letettや Margarethaや
Schulthess╇や く1450337). Azや egyikや legkvalit{sosabbや ilyenや {br{zol{sや aや későbbや Speyerbenや
újratemetettや 〉Habsburg《やI╆やAlbertやnémetやkir{lyや〉くｱｳｰｸ《やelsőやsíremlékétやdíszíti (857╆やkép), 

egyや tumbaや fedlapj{tやWettingenや egykorや kolostortemplom{ban╈や aや keretezetlenやmezőbenや
orrtagosやdíszűやkisやtalapzatonや{lló╇やpalmettalevelesやindaornamentik{valやsűrűnやkitöltött╇やaや
sz{rvégekenやt{rcs{kkalやtagoltやkeresztやl{tható╇やaやkeresztsz{rakやtal{lkoz{s{n{lやAgnus Dei 

{br{zol{s{val╆や Azや alsóや sz{rや előttや koraiや típusúや h{romszögpajzsや {ll╇や klasszikusや
oroszl{n{br{zol{ssal╆338 Aや keresztや talapzataや fölött╇や aや f(ggőlegesや sz{rや eléや helyezett╇や
döntöttや pajzsokraや sz{mosや péld{tや tal{lniや Alsó-Bajororsz{gban╇や péld{ulや Straubingbanや
(feliratやnélk(liやsírlap╇やｱｴ╆やsz{zad╉や858╆やkép),339 az aldersbachi egykori ciszteci kolostorban 

〉UlrichやvonやLerbolfing╇やくｱｳｰｴ╇やaやpajzsや fölöttやsisakdísszel╇やaやkőlapやrészbenや{tdolgozvaやaや
16-ｱｷ╆や sz{zadや fordulój{n╉や 859╆や kép),340 Moosbachや karnerébenや 〉[gnes╇や Rugerや Rainerや
felesége╇や くｱｳｶｰやut{n╇や aやpajzsや fölöttや sisakkalや ésや sisakdísszel╉や860╆や kép),341 Landshutban a 

seligenthaliや ciszterciや ap{cakolostorbanや 〉Erzsébet╇ Alhardやdeや Saulberchや felesége╇や く1343; 

861╆や kép),342 aや konzelliや Seelenkapellébenや 〉kétや gr{nitbólや aや ｱｴ╆や sz{zadbanや faragottや
sírlapon343; 862╆や kép), Riedenburg-Altm(hlm(nsterや pléb{nia- (egykor johannita-

)templom{banや 〉Dietrichや II╆や Schenkや vonや Fl(gelsberg╇や く1347; 863╆や kép, valamint Dietrich 

III╆や Schenkや vonや Fl(gelsberg╇や ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや fele《╇344 a marchingi templomban 

(Katharina Wimmer╇や く1363),345 tov{bb{や Biburgbanや azや egykoriや bencésや
kolostortemplomban╇や aや maiや pléb{niatemplombanや 〉Hansや Selloser╇や くｱｴｳｲ╉や Gallusや
Marchterstarffer╇や く1466)346╆や Ugyancsakや Alsó-Bajororsz{gban╇や aや sandelzhauseniや
pléb{niatemplombanやarraやisやakadやｱｵ╆やsz{zadiやpélda╇やhogyやaやkeresztやfélkörívesやtalpaやalattや
faragt{kやkiやaやpajzsotや〉JorgやvonやFreiberg《╇347 ahogy Abensberg-Aunkofenやtemplom{banやisや
aや h{romkaréjosや kereszttalpや alattや egyや ｱｴｰｰやut{nや faragottや sírlapon348 ｠ ezekhezやhasonlóや
{br{júやaや csehorsz{giやPísekやegyやaやｱｴ╆や sz{zadra╇や legkésőbbや aやｱｵ╆や sz{zadやelejéreやkeltezett╇や
                                                           
337 FIETZ 1943. 235.; Abb. 215 
338 Habsburger 1979. 359-360. (Kat.-Nr. 108) 
339 MADER 1921. 119.; Fig. 89 
340 MADER｠RITZ 1926. 51.; Fig. 31 
341 GR5BERやｱｹｲｶ╆やｵｴ╆╉やFig╆やｴｲ 
342 MADER 1927. 251-252.; Fig. 192 
343 R5TTGERやｱｹｲｹ╆やｱｶｸ╆╉やFig╆やｹｸ 
344 PAOLA｠LIEDKE｠RIND 1992. 409, 410. 
345 PAOLA｠LIEDKE｠RIND 1992. 376, 377. 
346 MADER 1922. 111-112. 
347 RITZ 1928. 149-150.; PAOLA｠LIEDKE｠RINDやｱｹｹｲ╆やｳｴｴ╆╉やazやelőbbibenやｱｴｱｸ-as╇やazやutóbbibanやｱｴｵｸ-

asやhal{loz{siやévsz{mmal‶ 
348 PAOLA｠LIEDKE｠RIND 1992. 54, 56. 
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feliratや nélk(liや sírköve╇や orrtagosやkeresztjénekや félkörívesや talpazataや alattiや címerpajzzsal349 

(864╆や kép). A nyugat-csehorsz{giや Tachovや 〉Tachau《や ｠ amelynekや egészや környékeや
egyébként╇やsz{mosやsírköveやnémetやnyelvűやfelirataやalapj{nやisや igazolhatóan╇やnémetekや{ltalや
lakott volt ｠ régiや temetőjénekや Szentや Vencel-templom{banや egyや minuszkul{sや
felirattöredéketやhordozó╇やgr{nitbólや faragottや sírlapやmezőjétやh{romszögűや talapzatonや{llóや
keresztや töltiや ki╇や f(ggőlegesや sz{r{n (res╇や csaplyukaiや tanús{gaや szerint egykorや fémlappalや
borítottや címerpajzzsal (865╆や kép).350 Ugyanittや egyやhasonlóや felirattípusúやésやanyagúや laponや
egyenlősz{rú╇やorrtagosやkeresztやföléやdöntöttやh{romszögpajzsból╇やsisakbólやésやsisakdíszbőlや
{lló╇や klasszikusや heraldikusや kompozíciótや faragtakや kiや 〉866╆や kép).351 Feldolgozóikや aや ｱｵ╆や
sz{zadraや keltezikや aや darabokat╇や b{rや {br{zol{siや rendszer(k╇や aや m{sodikや lapや sz{rnyasや
sisakdíszénekやstiliz{lt╇やpajzsszerűやmegform{l{saやaやｱｴ╆やsz{zadやm{sodikやfele╇やvége mellett 

szólnaやink{bb╆やAzや{br{zol{soknakやmegfelelő╇やközépkoriやtemetőiやsíremlékekや｠ fa, esetleg 

kőやkeresztekやfaやvagyやfémやheraldikaiやapplik{ciókkalや｠ nemcsakやaやK{rp{t-medencében╇やdeや
seholや Európ{banや nemや maradtakや fenn╆や Ilyenや sírkeresztや középkoriや irodalmiや leír{saや
azonban ismert: Wolfram von Eschenbachや 〉くｱｲｲｰやkör(l《やbemutatja a Parzivalやapj{nak╇や
Gahmuretnekやaやsírj{raやtett╇やértékesやkőbőlやfaragottや〉╅ezやwasやeinやtiureやsmârâtを《やkeresztetや
〉╅einやkriuzeやnâchやderやmarterやsite╇やalsやunsやKristesやtôtやlôste╇やliezやmanやstôzenやimやzeやtrôsteやzeや
schermやderやsêleや(berzやgrapを《╇やamelyreやfelerősítettékやaやhalottやsisakj{t╇やésやamelyenやegyやazや
elhunytatや dicsőítőや feliratotや isや kifaragtak╆352 Igenや ritkaや újkoriや 〉legújabbや kori′《や
lesz{rmazottja aや dél-tiroliや Winschgauや egyikや kisや temetőjében╇や aや Marienbergや kolostoraや
alattiや Burgeisbenや említhető╈や Peterや Antonや Freiherrや vonや Montや 〉く1ｸｰｰ《や fiaitólや {llított╇や
napjainkbanやmegújítottやm{rv{nyやobeliszkjénekやfelsőやrészéreやfémbőlやkész(ltやcímerpajzs{tや
erősítették╇や fölé╇や aや pillérや tetejéreや pedigや sisakdísszelや ékes╇や takaróvalや fedettや sisakj{tや
helyeztékや〉867╆やkép).  

Aや K{rp{t-medencébenや nemや ismertekや olyan középkoriや temetőiや sírkövek╇や mintや
Hessenben╇や amelyekenや aや sztéleszerűenや fel{llított╇や körや alakúや laponや kifaragottや keresztや
közepénや helyeztékや elや aや címerpajzsotや 〉pl╆や kétや ｱｴ｠ｱｵ╆や sz{zadiや sírkőや aやGieJenや közelébenや
tal{lhatóや arnsburgiや kolostorや középkoriや temetőjéből,353 illetve egy 1574-esや évsz{mú╇や
köriratosやdarabやLindheimben354). Körbeやírtやkeresztや{ttörtやkőfaragv{nykéntや isやelőfordul╇や
péld{ulや aや sz{szorsz{giや Doberzeitben.355 Azや efféleや emlékekや prototípusaiや tal{nや f{bólや
kész(ltek╈や a M{ramarosban fekvőや Dragomire<ti jelenlegi temetőjébenや f{bólや {csoltや
v{ltozataやismert.356 

                                                           
349 AD[MEK｠FR5CHLICHやｱｹｹｶ╆やｱｲ-13. (3. sz.) 
350 PROCH[ZKA｠OULÍKやｱｹｹｵ╆やｵｳ╇やｱｴｶ╆や〉ｲｰ╆やsz╆《╉やXXIのｲｰ╆やkép 
351 PROCH[ZKA｠OULÍKやｱｹｹｵ╆やｵｱ╇やｱｴｴ╆や〉ｹ╆やsz╆《╉やXXのｹ╆やkép 
352 Parzival II., 107, 10-ｱｴ╆╉やidézi╈やHÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｳｴ╆ 
353 AZZOLA 1972b. 32-34.; Abb. 59, 62 
354 AZZOLA 1972b. 49-50.; Abb. 109 
355 TORKE 1990. 95. (93. sz.); Abb. 66 
356 CARTIANU 1970. Fig. 10. (1960-banやkész(ltやfelvétel《 
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Aやf{bólやfaragottやsírkeresztekやkövönやtörténőや{br{zol{saiやmindenesetreやbeker(ltekや
aやtemplombelsőkbe╇やaやkolostoriやkerengőkbe ｠ mintegyやaやtemplomやkör(liやtemetőkやképétや
ismételhettékや megや azや ép(letenや bel(lや ｠╇や ésや azや {br{zol{sokや gyorsanや stiliz{lódtakや is╈や aや
keresztekや l{b{n{lや {llóや halmokや mérműdíszes╇や architektonikusや jellegetや öltöttek╇や aや
keresztekやsz{raiやpedigやjellegzetes gótikusやorrtagdísztやkaptak (2-ｲｶ╇やｲｸ╆やkép)╆やAzやelőszóbanや
m{rやbemutatott╇ Pilissz{ntón előker(lt╇やdurvaやfarag{sú╇やkisméretűやsírkőや〉1╆やkép《やtanús{gaや
szerintやazや{br{zol{sやebbenやaやstiliz{ltやform{j{ban╇やdeやaやrészleteketやfélreértő╇やrosszやm{solatや
gyan{ntや utóbbや visszaker(lhetettや aや temetőbe╇やm{rや nemや fakeresztként╇や hanemや aや felsőbbや
t{rsadalmiやrétegekやreprezent{ciój{nakやgyarló╇やsz{munkraやazonbanやigencsakやérdekesやésや
értékesや m{solataként╆357 Azや igényesebb╇や előkelőbbや emlékekや hasonlóや jellegűや m{sol{saや
alighanemや mindenや korや saj{tjaや voltや ｠ aや félkörívesや z{ród{sú╇や reform{tusや sírt{bl{kや
gyakorlatlanabbや kéztőlや sz{rmazó╇や ╅h{zilagosや készítésűを╇や aや ｱｹ╆や sz{zadや elsőや felébőlや
sz{rmazóや péld{iや péld{ulや aや szentkir{lyszabadjaiや reform{tusや temetőbenや fedezhetőkや felや
(37-38╆や kép《╆やNémelyikやdarabon ｠ pl╆やPosaや Josefやhitvese╇やCsehやErzsébetや 〉くｱｸｴｱ《や sírköve 
(ｸｶｸ╆やkép) ｠ mégやaやkétoldaltやvízszintesやv{llbaやtörőやkeretやvésettやvonalas╇やszab{lytalanやívűや
karc{valや isや követniや kív{nt{kや aや sokkalや nagyobbや sz{mbanや fennmaradtや példaképekや
kialakít{s{t╆ 

Nem tudjuk, hogy a 13｠ｱｴ╆や sz{zadiや kereszt{br{zol{sosや sírkövekbőlや
kikövetkeztethető╇や fakeresztekkelや jelöltや sírokや mennyireや voltakや {ltal{nosak (pajzzsal 

kiegészítettや v{ltozataik mindenesetreや ugyanúgy csakや nemesiや ésや polg{riや körökbenや
lehettekやhaszn{latban╇やmintやkőlapraや faragottや╅{br{zol{saikを╇やhiszenやelőfeltétel(kやvoltやaや
címerや vagyや a csal{djegyesや pajzsや haszn{lata《╆や Kiz{rniや aztや semや lehetや péld{ul╇や hogyや aや
kor{bbanや említett╇や főlegや hegy- ésや dombvidékiや sírköves temetőkbenや isや {llhattakや
fakeresztek╇や ak{rや aや kövekkelや egy(ttesや alkalmaz{sbanや is╆や Nyugat-Európ{banや
mindenesetreやígyやlehetettやm{rやaやközépkorやvégén╈やegyやaやｱｵ╆やsz{zadやelsőやfelébőlやsz{rmazóや
franciaやminiatúr{nや lépcsősや alépítményenや {llóや temetőkeresztや ésやnéh{nyや faや előttや aや f(vesや
ter(letenや h{romszögűや tetőcskévelや ell{tott╇や {csoltや fakeresztekや sorakoznakや｠ ak{rやmaや isや
kész(lhetnénekや｠╇や egyikőj(kやpedigやegyやköriratosや sírkőlapやsark{n{lや{ll╇や l{thatóanやazzal 
szoros kapcsolatban.358 Hasonlóや fakeresztekや tűnnekや felや aや p{rizsiや Cimitièreや deや Sts╆や
Innocents 15. ésや ｱｶ╆や sz{zadiや {br{zol{sain is, valamint aや Rajnaや ésやMoselや vidékénや aや ｱｵ╆や
sz{zadやm{sodikやfelébenやkész(ltやkönyvillusztr{ciókon╆359 Kölnbenやｱｳｷｹ-benやkeltやsz{mlaやaや
St. Clara-templomやmellettiや szegényekや temetőjébenや {llóや sírkeresztekや festésérőlや adや hírt╇や
Grönlandonや pedig aや fagyottや talajや megや isや őrzöttや középkoriや faや sírkereszteket.360 Aやm{rや
említett Durandus aやtemplomやkör(liやtemetőkやsírjainakやjelölésérőlやugyanやnemやemlékezettや
meg╇やaやkeresztényekやvalamilyenやokbólやm{sholやlétesítettやsírjairaやfejtőlや{llítandóやkeresztetや

                                                           
357 R╆やV╆やｲｰｰｰ╆やｳｵ╆╉やL8VEIやｲｰｰｱa╆やｳｸ╆ 
358 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｰｹ╇やｱｳｶ╆╉やｱ╆やkép 
359 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｳｶ╆╇やképpelやaやp{rizsiやminiatúr{ról╉やARIÈSやｱｹｸｴ╆やｳｰ╆やkép╉やSaints-Innocents é╆やn╆やｱｴ╆kép 
360 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｳｶ╆ 
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azonbanや kötelezőnekや mondta╆361 Feltehetőや azonban╇や hogyや ezや aや temetőkや sírjairaや isや
vonatkozott╉やKenneth╇やSkóciaやkir{lyaやmindenesetreやm{rやaやｹ╆やsz{zadbanやparancsbaやadta╇や
hogy minden keresztényやsírtやkereszttelやkellや jelölni╈や╅Sepulchrumやomneやsacrumやhabeto╇や
idqueやcrucisやsignoやadornatoやquodやneやpedeやconculcesやaliquandoやcaveto╆を362 

Azや biztos╇や hogyや azや alföldiや ésや aや hegyvidékiや temetőkや sírjeleiや aや középkorbanや isや
jellemzőenやeltérőやanyagúakやvoltak╇やb{rやfakeresztekやmindenholやlehettek╆やAやｱｶ╆やsz{zadtólや
kezdődően╇や aや reform{cióや térhódít{s{valや mindenesetreや m{rや nemや csup{nや azや eltérőや
nyersanyagokkalやmagyar{zhatóや földrajziやk(lönbségekや jelentkeztek╆やAzやellenreform{cióや
kor{ban, 1625-ben ｠ az esztergomi ritu{lébanや｠ P{zm{nyやPéterやkénytelenやvoltやkötelezőや
rendelkezéskéntや megszabniや aや holttestや fejéhezや {llítandóや keresztet╇や mintや aや katolikusや
temetőkや meghat{rozóや sírjelét╆363 Ekkorraや aや reform{tusや temetőkや sírjeleiや erősenや
k(lönböztekやaやkatolikusやemlékektől╈やnemやhaszn{lt{kやaやkeresztet╇やkialakulóbanやvoltakやaや
fejfaや típusok╇や jelentősや sz{mbanや megjelentekや azや {lló╇や sztéleszerűや sírkövek╇や egyesや
ter(leteken╇や elsősorbanや Erdélybenや ezekや ereszesや v{ltozataival364 》ritk{bbanや azonbanや azや
Alföldや északiやpereménや is╇やpéld{ulやaやborsodiやGelejbenや (869-870╆や kép) ésやMiskolconや 〉871. 

kép)]╇やésやviszonylagやszélesやkörbenやtűntekやfelやaやk(lönbözőやkoporsókövek365 Erdélyben╇やazや
Alföldönや ésや azや Északi-Középhegységや keletiや részeinや is (872-ｸｸｲ╆や kép) ｠ azや utóbbiakや
azonbanや idővelや megjelentekや egyesや zsidóや temetőkbenや is (884-886╆や kép). [A 

koporsóköveknekや akadや olyanや laposや v{ltozataや isや aや Dun{ntúlonや aや ｱｹ╆や sz{zadや m{sodikや
feléből╇や amelyや egyértelműenや azや angolsz{szや temetőkや hat{s{tや mutatjaや 〉ｸｸｳ╆や kép).] 

Székelyföldやegyesや ter(leteinやaやvízfoly{sokや{ltalや legömbölyítettや terméskövekやhaszn{lataや
évsz{zadokraやmegyやvissza╆やAやcsakやaやｱｸ╆やsz{zadやvégénやmegjelenőやfelirat╇やévsz{m╇やfaragottや
jelképや előttや aや jelöletlen(lや hagyottや köveket╇や péld{ulや aやmarosszékiや nagykendiや 〉Chendu╇や
Rom{nia《やtemetőbenやaやföldbőlやelőker(lőやdarabokonやl{thatóやfestésnyomokやalapj{n╇やtal{nや
fehérreやvagyやvörösreやfestették╆366 

Magyarorsz{gonや ｠ aや leírtakや alapj{nや ｠ a kőや sírjelekenや kív(lや aや fa sírkeresztekや
egykori középkoriや meglétéreや csakや következtetniや tudunk╆や M{sや anyagokや haszn{lat{raや
végképpやsemmilyenやadattalやnemやrendelkez(nk╆やLotaringiaやvidékén aやｱｶ╆やsz{zadbanやm{rや
igazolható vasやsírkeresztekや{llít{saやis╇やnemやisやcsakやforr{sok╇やdeやmeglévőやemlékekやalapj{nや

                                                           
361 DERWEIN 131-132., 189. (156. jegyzet) 
362 MARTENE╇やDeやantiquisやecclesiaeやritibus╆やｱｷｸｸ╆やI╆やｳｷｴ╆╇やidézi╈やDERWEINやｱｳｲ╆╇やｱｸｹ╆や〉ｱｵｷ╆やjegyzet《 
363 NOV[Kやｱｹｸｴ╆やｴｵ╆╉やBALASSAやｱｹｸｹ╆やｵｳ╆╉やNOV[Kやｲｰｰｵ╆やｸｳ╆ 
364 Ereszesやsírkövekやpl╆やGyaluや〉Gilău╇やRom{nia《やésやVistaや〉Magyarvista╇やVi<tea╇やRom{nia《やtemetőiben╈や

HEREPEI 2001. 17, 21, 28, 38-39, 41, 43, 45, 52. 
365 Ld╆やmégやal{bb╇やaや╅AやtemplomiやsíremlékekやtípusaiやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetbenや

is. 
366 PÉTERFYやｱｹｹｶ╆やｴ╆╉やPÉTERFYやｲｰｰｵ╆やｲｶ╆ 
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is.367 Ezekや aや vaskeresztekや eleinteや színesekや voltak╇や aや feketeや festésや ｲｰ╆や sz{zadiや
╅leleményを╆368  

Vaskeresztekや aやK{rp{t-medencébenやbiztosanや csak jóvalや későbbや jelentekやmeg╇や ésや
haszn{latukや térbenや sok{igや erősenや korl{tozottや maradt╆や 》Aや selmecb{nyaiや 〉Bansk{や
Stiavnica╇や Szlov{kia《や múzeumや azonbanや őrizや egyや igenや korai╇や igazや templomiや ésや nemや
temetőiやöntöttvasやemléket╇やAndreasやKielmannやaやv{rosbanやelhunytやfeleségének╇やPolixenaや
Knornakや 〉くｱｵｹｸ《 gazdagonや díszítettや sírlapj{t╆369] Aや nyugatiや hat{rszélen╇や péld{ulや
M{rcfalv{n370 (Marz, Ausztria; 887-ｸｸｹ╆やkép《やésやNagymartonbanや〉Mattersburg╇やAusztria; 

890-ｸｹｱ╆や kép《や aや díszes╇や v{ltozatosや megform{l{súや kov{csoltvas sírkeresztekや ｱｸ╆や sz{zadiや
divatjaやaやvasbanやésやvasművesやhagyom{nybanやgazdagやausztriaiやvidékekやhat{s{tやt(krözi╆や
AやDun{ntúlやm{sや t{jain╇や ígyや aや Balatonfelvidékenや ésや aや Bakonybanや aや historiz{lóや stílusú╇や
öntöttvasや keresztekや 〉892-ｸｹｵ╆や kép《や egyébkéntや nemや túls{gosanや kiterjedtや divatj{tや a 19. 

sz{zadや m{sodikや felébenや ugyanúgyや aや vasútiや sz{llít{sや alapoztaや meg╇や mintや azや importや
kőanyagokや haszn{lat{t╆や Gyakoribbakや aや kov{csoltvasや keresztekや aや Felvidékや vasművesや
körzeteiben (896╆やkép). A Gömör-szepesiやérchegység ésやMunk{cs vasgy{rainakやöntöttvasや
{rúi (ｸｹｷ╆や kép) aや ｱｹ╆や sz{zadや m{sodikや felébenや m{r nagyや sorozatbanや kész(ltek╇や és a 

mintakönyvekやalapj{nやmegrendelt╇やaやk(lönbözőやmotívumokatやigényやszerintやkombin{lóや
termékeikkelやszélesebbやpiacokatやisやelやtudtakやl{tni.371 

 

 

4.4. Kitekintésやazやújkoriやv{ltoz{sokra 

 

A keresztényや temetkezésiや ritu{léや aや középkorbanや azや élőkや ésや aや holtakや közöttiや szorosや
kapcsolatot 〉╅aや holtakや jelenléteをや のや ╅dieや Gegenwartや derや Totenを372) az{ltalや isや
visszat(krözte╇や hogyや aや temetőや aや telep(lésenや {llóや templomokや kör(l╇や vagyisや aや lakottや
ter(letekやközvetlenやszomszéds{g{ban╇やazokや{ltalやkör(lvéveやhelyezkedettやel╆やAzやélőkやésや
holtakや szétv{laszt{s{nakや szellemiや ésや térbeliや folyamataや aや ｱｵ╆や sz{zadbanや kezdődött╇や ésや
alapvetőや szerepetや j{tszottや benneや aや reform{ció╆や Kor{bbanや csakや aや nagyや j{rv{nyokや
ideiglenesenや megnyitottや sz(kségtemetőiや v{ltakや elや aや telep(lésektől╇や aや ｱｶ╆や sz{zadtólや
azonbanやazや{llandóやjellegűやv{rosiやtemetőketやisやelkezdtékやaやv{rosfalonやkív(lreやhelyezni╆や
Ennekや teológiaiや h{tterétや isや megfogalmaztaや aや reform{ció╇や miszerintや sz(kségtelenや ésや

                                                           
367 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｲｴｹ-253. 
368 Kreuz 2005. 273-274. (Kat.-Nr. V.6., LOOS, C.) 
369 PUSZTAI 1978. 66-ｶｹ╆╉やｷｹ╆kép 
370 SCHMELLER-KITT 1993. 312. 
371 Aやszabolcsiやsv{bやfalu╇やV{llajやｱｹ╆やsz{zadi╇やöntöttvasやkeresztjeiről╈やPATAKYやｲｰｰｹ╆やｲｶ╆ 
372 Aや ╅holtakや jelenléteをや elemzése╈や OEXLEや ｱｹｸｳ╉や OEXLEや ｱｹｸｵ╉や ld╆や mégや al{bbや ╅Aや holtakや jelenléteや ｠ 

templomiやtemetkezésekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
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lehetetlenや aや tisztítótűzbenや szenvedőや halottakértや valóや közbenj{r{s╇や felesleges aや sírn{lや
elhaladókやim{ja╆ Aやhalottやtesteやésやlelkeやegyar{ntやkezdettやelv{lni azやélőktől╆373  

Aや templomや kör(liや temetőkや felsz{mol{saや Magyarorsz{gonや isや aや reform{cióや
időszak{banや kezdődött╇や azや ｱｵｶｷ╆や éviや debreceniや zsinatや péld{ulや kimondtaや aや katolikusや
szok{ssalや valóや teljesや szakít{st╇374 ésや azや ｱｶｴｹ-benやmegjelentや ╅Gelejiや K{nonをや szerint╈や ╅Aや
hívekやlelkétőlやmegv{ltやtesteitや》╊『やazやelsőやrendűやp{rtfogókatやkivéve╇やkikやősiやjogやszerintやaや
templomokbanや vagyや k{poln{kbanや szoktakや temetkezni ｠ aや v{rosokonや ésや helységekenや
kív(lや fekvőや temetőkbenや tisztességesenや kellや eltemetni╆を375 Aや temetőknekや aや telep(lésenや
kív(lreや történőや helyezésérőlや kiadott╇やm{rや nemや egyh{zi╇や hanem {llamiや｠ egyreや ink{bbや
közegészség(gyiや meggondol{sokatや isや figyelembeや vevőや ｠ rendelkezésekや k(lönbözőや
időpontokbanや sz(lettek╈や P{rizsbanや m{rや ｱｷｷｵ-ben╇や aや németや ter(letekenや Hessen-

Darmstadtban 1785-ben╇や Poroszorsz{gbanや ｱｷｹｴ-ben╇や W(rttembergbenや ｱｸｰｸ-ban.376 II. 

JózsefやaやMagyarorsz{graやisやvonatkozóやszab{lyoz{stや1783｠1784-ben vezette be. 1792-ben 

újabbや cs{sz{riや rendeletや tiltottaや megや aや cinterembeや valóや temetést.377 Aや reform{tusや
lakoss{gú╇ erdélyiやNagykendenや〉Chendu╇やRom{nia《やaやkoraiやzsinatiやhat{rozatokやellenéreや
mégやｱｷｱｱ-ben ésやｱｷｵｱ-ben is lehetett ｠ meghat{rozottやösszegやellenébenや｠ a cinteremben 

temetkezni╇やkötelezőやazonbanやm{rやnemやvolt╇やazやuralkodóiやtilt{sokやhat{s{raやpedigや1818-

banやm{rや aztや jegyzőkönyvezték╇や hogyや ╅aや cinterembenや isや temetkeztekや azや előtt╇や deやmostや
nemや igen╇や mertや aや templomや fal{ra ésや aや toronyraや veszélyes╆や 》╊『や Aや cintermenや kív(lや
temetkeznek, de nagyonやszűkやésやvizesや╊を╆378 Mindezenやintézkedéseknek azonbanやfőlegや
a v{rosokbanや voltや kiz{rólagosや hat{suk ｠ a kisebbや telep(lésekenや aや falusi templomok 

kör(lやsokやhelyenやEurópa-szerteやésやaやK{rp{t-medencébenやisやm{igやhaszn{latbanやmaradtakや
aやtemetők╆ 

Arra aやm{rやemlített╇やközépkoriやszok{sra╇やhogyやaやlatrokat╇やbűnözőket╇やesetenkéntやaや
balesetbenやelhunytakat╇やaやgyilkoss{gや{ldozat{v{やv{ltakatやnemやaやtemetőbenやföldeltékやel╇やa 

sírokや magukや vagyや emlékjelekや aligや utalnak╇や ink{bbや csakや azや írottや forr{sok╇や földrajziや
elnevezések╆やUgyanez a jelenkorban, a 19｠2ｰ╆やsz{zadiやh{borúsやemlékekやesetébenやsokkalや
kézzelfoghatóbb. A Saar-vidékや ésや Lotharingiaや német-francia t{jain╇や műemlékkéntや
sz{monや tartottや csatatereinやaや legnagyobbやmegbecs(lésselや őrzikや ésやgondozz{kやa porosz-

franciaやh{borúやésやaやkétやvil{gh{borúやelhunytjainak ｠ t{bornoktólやaやközlegényekigや｠ ak{rや
egyenként╇や ak{rやkisや temetőkbenや lévő╇や sokszorやmonument{lisや síremlékkel╇やm{skorやcsakや
egyszerűbbやsírkővelやmegjelöltやsírjait (627-634╆やkép). A Budai-hegyekbenやaやII╆やvil{gh{borúや
ismeretlen katona{ldozatainakや egyszerűや sírjeleivelや tal{lkozni╇や péld{ulや aやKis-H{rs-hegy 

keletiや lejtőjénや ╅Négyや katonaや sírjaを╇や aや Vadaskertや ter(leténや kétや helyenや isや egy-egy 

                                                           
373 KOSLOFSKY 1995. 335-336. 
374 TAK[CSやｱｹｸｰ╆やｱｳｴ╆ 
375 GELEJIやKATONAやｱｸｷｹ╆やｳｹ╆╇やidézi╈やTAK[CSやｱｹｸｰ╆やｱｳｵ╆ 
376 DERWEIN 1931. 101-102. 
377 PÉTERFYやｲｰｰｵ╆やｲｲ╆ 
378 PÉTERFYやｲｰｰｵ╆やｲｲ╆ 
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╅Katonasírを jelenikや megや maや isや aや turistatérképen,379 ésや péld{ulや aや Hűvösvölgybenや
tal{lhatóや sírtや maや isや szépenや gondozz{kや 〉ｶｳｸ╆や kép). Aや hegyvidéketや j{róや turistaや újkoriや
hagyom{nyokraや ép(lő╇や jelképesや sírralや isや tal{lkozhat╇や péld{ulや aや zempléniや Telkib{ny{nや
Szépや Ilonk{éval╈や M{ty{sや kir{lyや kútj{tólや néh{nyや méternyireや {llや azや uralkodóや ésや Szépや
Ilonkaやromantikusやtal{lkoz{s{nakやlegend{j{tやőrzőやsír╇やkövekkelやkörberakottやsírhalombaや
szúrtやegyszerűやkereszttel╆380 

Aや v{rosや közepi╇や templomや kör(liや zsúfoltや cintermekや helyettや aや v{rosや szélénや
kertészetiや tervekや alapj{nや sz(lettekや megや aや nagyや köztemetők╇や ésや aや temetőkre╇や mintや aや
természetや halottiや gondolatnakや ésや melankóli{nakや szentelt╇や saj{tosや növényzettel╇や
ciprusokkal╇や jegenyeny{rf{kkalや megk(lönböztetettや részeireや kezdtekや tekinteni╆や Ennekや
megfelelőenやaやｱｸ╆やsz{zadやvégeやkertművészetétやelméletiやműveivelやmeghat{rozóやChristian 

Hirschfeldや m{rや eや műfaj keretébenや t{rgyaltaや ｠ egyfajtaや melankolikusや kertkéntや ｠ a 

temetőt╆381 Aや sírhelyや azonban╇や aや természetbeや valóや kivonul{sや gondolat{tや aや szélsőségigや
vezetve╇や aや személyや saj{tや előzetesや döntéseや nyom{nや teljesenや f(ggetlenedhetettや m{rや
nemcsakや aや templomtól╇や deや aや temetőtőlや is╆や Ennekや legismertebbや péld{jaや Jeanや Jacquesや
Rousseauや 〉く1778), aki azや Újや Héloïseや címűや híresや művébenや lefektetettや programや alapj{nや
alkotottや ╅szentiment{lis-filozofikusや t{jképiや kertbenをや temettetteや elやmag{tやErmenonville-
ben╇や egyや ny{rf{kkalや borítottや kisや szigetenや fel{llított╇や antikiz{lóや szarkof{gban╆や Aや helyや
zar{ndokhellyéや v{ltや 〉deや aや maradv{nyokatや m{rや ｱｷｹｴ-benや {thelyeztékや aや p{rizsiや
Pantheonba《╇や ésや aや síremléketや m{solt{kや is╇や ｱｷｸｲ-ben péld{ulや Rousseau-szigetet hozva 

létreやAnhalt-Dessauやhercegénekやwörlitziやparkj{ban╆382 

Magyarorsz{gon azや╅élőkやésやholtakやegy(ttélésénekをやkivételezettjei╇やaやkolostorok╇や
templomokや kegyurai╇や patrónusaiや ｠ aや gazdagや nemességや ｠ sz{m{raや aや l{togatható╇や
bej{rhatóや kript{kや újkorbanや megújultや térszervezésébenや tov{bbraや isや 〉aや ｲｰ╆や sz{zadや
közepéig《やmegmaradt a templomi temetkezésやkiv{lts{ga╆やAzやőやköreikbenやtal{lhatókやmegや
azonbanや legszabadabbや form{banや aや k(lönv{laszt{snak a felvil{gosod{sや
eszmerendszerébe illeszkedőや saj{tosや megold{saiや is╆や Aや szepesiや Hotkócや 〉Hotkovec╇や
Szlov{kia《やｱｸ╆やsz{zadやvégénやkialakítottやkastélykertjénekやfenyőerdejébenやCs{kyやEm{nuelや
sz(leinek╇やCs{kyやGyörgynekや 〉くｱｷｸｵ《や ésやErdődyやHenriette-nekや 〉くｱｷｸｸ《やp{rosやobeliszketや
emeltetettや síremlékként╇や h{romや gyermekénekや ésや nővérénekや pedigや egy-egy urna-

síremléket╇やegyやgótiz{lóやk{polnaやkörnyezetében╆383 Aやtörténelemやésやazやirodalom egykori 

ésや kort{rsや nagyjainakや szobrokon╇や obeliszkeken╇や síremlékszerűや sztéléken╇や feliratosや

                                                           
379 A Budai-hegységやturistatérképe╆やCartographia╇やBp╆やé╆やn╆ 
380 http://www.geocaching.hu/poi.geo?id=1789 〉ｲｰｰｸ╆やszeptemberiやletöltés《 
381 BIAŁOSTOCKIや ｱｹｷｷ╆や ｱｲ-15.; hivatkozik: HIRSCHFELD, Ch. C. L., Theorie der Gartenkunst. 

Leipzig 1775｠ｱｷｸｵ╆や》valój{ban╈やｱｷｷｵ╇やｱｷｷｷ2╇やmajdやötやkötetbenやｱｷｷｹ-ｱｷｸｵ╇やvö╆やBUTTLARやｱｹｹｹ╆やｲｶｹ╆『 
382 BIAŁOSTOCKIや ｱｹｷｷ╆や ｸ╇や ｱｰ╆╉や ｴ╆や kép╉や Wörlitzreや valamivelや részletesebbenや ld╆や péld{ul╈や BUTTLARや

1999. 133.; 87-ｸｸ╆やkép 
383 GALAVICS 1999. 42, 47.; 21-ｲｲ╆やkép 

http://www.geocaching.hu/poi.geo?id=1789
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t{bl{konやvalóやmegidézésévelやaやｱｸ╆やsz{zadやvégének╇やｱｹ╆やsz{zadやelejénekやegyesやkertjeiやazや
emlékezésやszíntereivéやisやv{ltak╆384 

A m{rや nemや szentiment{lis╇や hanemや tudom{nyosや alapokonや {llóや természetim{datや
csal{diやhagyom{nytや teremtőやerejétやmutatja aやｱｹ╆や sz{zadやközepeや felé aやdégiやFesteticsekや
esete╈や aや klasszicistaや dégiや kastélyや építtetőjeや ésや hatalmasや t{jképiや kertjénekや létrehozója╇や
Festeticsや Antalや 〉くｱｸｵｳ《や aや botanik{értや rajongóや felesége╇や Splényiや Am{liaや (1783｠?) 

sírhelyé(lや aや parkや legt{volabbiや szegletétや v{lasztotta╇や ésや nemや aや kastélyparkokbanや
gyakoribbや sírk{polna╇や mauzóleum385 emelésével╇や hanemや csup{nや egyや kőkeresztや
{rnyék{ban╆やUtóbbやaやférj isやodaやtemetkezett╇やamibenやaやcsal{dやkésőbbi tagjaiやisやkövették386 

(898╆や kép). A Porva mellettiや Szépalmapuszt{nや grófや Pejacsevich-Mikóや P{lや 〉ｱｹｰｹ｠1939) 

nagyや kereszttelや ésや sírlappalや jelöltや k(lönや sírkertbenや nyugszikや azや erdőや szélén. Kisebb 

temetőtや alakítottakや kiや Zsennyeや ésや Tuzsérや parkjaiban╇や valamintや aや fertődiや Eszterh{zi-
parkonや kív(l╆387 [Aや kastélyokや t{jképiや parkjaibanや nemcsakや aや csal{diや síremlékekや
jelenhettek meg╇やdeやősiやkorokやsíremlékeinek╇ piramisoknak╇やszarkof{goknak aやm{solataiや
is╆や Aや síremlékekや szerepénekや teljesや {tértékelődésétやmutatja╇や hogyや némelyik(kbeや ╅beや isや
lehetettや költözniを╈や azや iszkaszentgyörgyiや kastélyや grófや Pappenheimや Szigfridや {ltalや aや ｲｰ╆ 
sz{zadやelsőやévtizedébenやépíttetett╇やaやm(ncheniやGabrielやSeidlや tervezte bővítményébenやa 

t{rsalgónakやhaszn{lt╇やköralaprajzúやpavilonや (899╆や kép) aやrómaiやViaやAppiaやAntica mellett 

{llóやCaeciliaやMetella-síremléketやm{solta╆388] 

Azやélőkやésやholtakやközösやjelenléténekやm{rやmeghaladottやközépkoriやeszmerendszereや
azonbanや aや romantikusや gondolkod{sbanや ak{rや visszaや isや térhetett╇や deや m{rや nemや annakや
eredeti liturgikusや összef(ggésében╆や Grófや P{lffyや J{nosや 〉ｱｸｲｹ｠ｱｹｰｸ《や historiz{lóや bajmóciや
〉Bojnice╇や Szlov{kia《や v{rkastély{tや saj{tや temetkezőhelyénekや isや sz{nta╇や aholや aや v{rk{polnaや
alattや őseivelや egy(ttや kív{ntや nyugodni╆や ╅Aranyosや tornyúをや lovagv{r{banや elhelyezettや
műgyűjteményénekや szépségesや t{rgyaiや közöttや pihenveや arisztokratakéntや ésや gyűjtőkéntや
                                                           
384 GALAVICS 1999. 22-26.; 7-ｱｰ╆やkép 
385 Aやmagyarorsz{giやkastélykertekやelsőやmauzóleumaiやaやｱｹ╆やsz{zadやelsőやfelébenや jelentekやmeg╇や igaz{nや

divatbaや azonbanや csakや aや sz{zadや utolsóや harmad{ban╇や aや ｲｰ╆や sz{zadや elejénや jöttek╈やALF5LDYや ｲｰｰｷ╆や
ｱｵｷ╆╇やtucatnyin{lやtöbbやemlékやfelsorol{s{valやés stílus-besorol{s{val╉やNéh{nyやaやｱｹ╆やsz{zadból╇やilletveや
aや ｲｰ╆や sz{zadや elejérőlや való╇や ALF5LDYや ｲｰｰｷや {ltalや részbenや nemや idézettや példa╈や Bicske╇や klasszicistaや
mauzóleum╇や Pollackや Mih{ly′や 〉Fejérや megye 2008. 18-19.); Mike, Somssich-mauzóleumや aや
kastélyparkban╇やｱｸｶｷや〉Műemlékjegyzék ｱｹｹｰ╆や II╆やｹｸｵ╆╉やALF5LDYやｲｰｰｳ╆やｱｵｷ-ｱｵｸ╆╇やképeやaやMvやｲｰｰｳのｳ╆や
sz╆や címlapj{n《╉やSomogyfajsz╇やaやvoltやKund-féleやhitbizom{nyiやkastélyhozや tartozóやmauzóleum╇やｱｸｷｲや
(Műemlékjegyzék ｱｹｹｰ╆や II╆や ｹｹｵ╆《╉や Kajdacs╇や Sztankov{nszky-mauzóleumや aや kastélyや parkj{ban╇や Ybl 
MiklósやésやNeyやBéla╇やｱｸｷｶや〉YBLやｱｹｵｶ╆やｷｳ╆╉やｱｳｵ╆やkép╉やTolna megye 2006. 51.; SISA 2007. 98, 234, 235.); 

Mozsgó╇や aや Biedermann-kastélyや parkj{banや 〉ALF5LDYや ｲｰｰｳ╆や ｱｵｷ-ｱｵｸ╆╇や képpel╉や Tőketerebesや
〉Trebi:ov╇や Szlov{kia《╇や grófや Andr{ssyや Gyulaや mauzóleumaや aや kastélykertben, Meinig Arthur, 

1891｠ｱｸｹｳや〉SISAやｲｰｰｷ╆やｹｸ╆《╉やKrasznahorkav{raljaや〉KrasnahorskéやPodhradie╇やSzlov{kia《╇やAndr{ssy-

mauzóleum╇やｱｹｰｳ｠1904 (Súpis ｱｹｶｸ╆やｱｲｹ╆《╉やBudafok╇やTörley-mauzóleum╇やｱｹｰｷや〉SISAやｲｰｰｷ╆やｹｸ╇やｲｵｸ╆《 
386 SISAやｲｰｰｵ╆やｹｶ╆╉やALF5LDYやｲｰｰｶ╆やｱｹ╆╇やképやaやｲｰ╆やoldalon 
387 ALF5LDYやｲｰｰｷ╆やｱｵｷ╆ 
388 L8VEIやｱｹｸｹc╆やｴｹ╆╉やL8VEIやｱｹｹｴg╆やｱｷｶ╆╉やｴ╆やkép 
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egyar{ntや azやörökkévalós{gotや céloztaやmeg╈ emlékétやaやnagyközönségやelőttやmegnyitandóや
múzeum-gyűjteményやl{togatóiやőrzik.389 

Azやélőkやésやholtakや╅elv{l{saをや ikonogr{fiaiやv{ltoz{ssalや isや j{rt╈やaやｱｹ｠ｲｰ╆やsz{zadbanや
egészenや ritk{v{や v{ltや aや figur{lisや síremlék╇や legink{bbや mégや egyesや főpapokや historiz{lóや
szarkof{gjaiや tekinthetőkや kivételnek╆や Aや fényképや elterjedésévelや egyesや ter(letekenや
népszerűvéや v{lt╇や aや síremlékekbeや beillesztett╇や porcel{nraや m{soltや apróや fénykép-portrékや
m{rやcsakやazやarcvon{soknakやaやrokonokやemlékezetébőlやvaló gyors kikop{s{tやvoltやhivatvaや
lassítani╇や jelesや elhunytakや legink{bbや kőや vagyや bronzや domborművön valóや megörökítéseや
pedigや azや utc{k╇や parkokや emlékműveinek╇や emlékt{bl{inakや szok{s{tや pl{nt{ltaや {tや aや
temetőkbe╆ 〉Aや legújabb╇や holland-németや hírや szerint a nyugat-európaiや temetőkbenや
megjelentやaや╅digit{lisや síremlékをや is╇や amelynekやbeépítettやképernyőjénやazやelhunytやéletéről 

kész(ltや diabemutatóや j{tszhatóや le╆390) Egyetlen olyan ｠ aや tém{hozや kapcsolódóや
síremlékeikや sz{m{tや tekintveや csakや kissz{múや ｠ t{rsadalmiや csoport van a mai 

Magyarorsz{gon╇や amelynekや tagjaiや körében azや élőkや ésや holtak╇や b{rや nemや azや eredetiや
liturgikusやértelemben╇やmaやisやegy(ttやélnek╈やigenやgazdagやrom{kやvékonyやrétegeやazやelhunytや
csal{dtagokや reprezentatívや｠ gyakranや ╅(vegh{zをや védelmébeや helyezett391 ｠ síremlékeit 
(197-ｲｰｰ╆や kép) az 1990-esや évektőlや foghatóanや aや közösや csal{diや életや folytat{s{nakや
helyszíneikéntや rendezikや be╇や ésや (nnepekenや úgyや isや haszn{lj{k╆やNémelyikや síremlékenや azや
elhunytak nagyméretű╇や rajzosや portrébanや vagyや életnagys{gú╇や egészalakosや
domborműben╇や egyenesen élőkéntや jelennekやmeg╇や pocakosanや ésやbottal, aや zsebór{nakや aや
kalappalや egy(ttや konzervatívや megjelenéstや sugalmazó╇や kikandik{lóや l{nc{val (900-901. 

kép)392 ｠ azやúj- ésや legújabbkorやemlékműveivel╇やak{rや temetőiやsíremlékekenやisやmegjelenőや
portré{br{zol{sokkalや szembenや nem aや visszaemlékezésや aや céljuk╇や hanemや azや egyidejűや
megjelenítés╆ 

                                                           
389 CIULISOV[やｲｰｰｶ╆やｱｸｵ-ｱｸｶ╆╉やHORV[THやｲｰｰｷa╆やｴｰ-41. 
390 Fotóshowやaや sírkövön╆やHangotや nemや ad╇や csakや képeketやmutatや aやdigit{lisや emlékmű╆やNépszabads{g╇や

ｲｰｰｸ╆やoktóberやｳｰ╆╇やｱｵ╆ 
391 Azや ╅(vegh{zを-síremlékeknekや aや ｲｰ╆や sz{zadや utolsóや éveibenや Budapestenや ésや környékénや jelentkezőや

divatj{ról╈やL8VEIやｲｰｰｴe╆ 
392 Péld{ulや fehérや m{rv{nybaや faragott╇や egészalakosや h{zasp{riや szobordomborműや aや pestszentlőrinciや

temetőben╈やMakulaやFerencや╅F(tykösをや〉ｱｹｲｹ｠ｱｹｹｷ《やésやneje╇やMakulaやFerencnéや╅Csörösをやsíremléke╉や
portrérajzok╈やMakulaやFerencや╅Kisf(tykösをや〉ｱｹｴｷ｠ｲｰｰｵ《やésやneje╇やRaffaelやBorb{laや╅Borisをやsíremlékeや
ugyanott. 
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5. AやMEGV[LT[SやJELEや｠ KERESZTやAやSÍRON 
 

 
         ╅Aやmitやittやrejtやa‒やföldやpora╇ 
         Azやcsakやa‒やlélekやs{tora╉ 
         Ih{szやS{ndorやidelent 
         Nemやvoltやitthonやhazaやmentを1 

 

Aや kereszt╇や aや keresztényや hitや legfontosabbや szimbólumaや aや középkoriや sírmegjelölésiや
módokや köz(lや azや egyikや leggyakoribbや ésや egybenや azや egyikや legrégibbや is╆やA keresztes 

{br{júや középkoriや sírkövekや igenや v{ltozatosや képetや mutatnak╇や aや középkoriや
Magyarorsz{gや 〉ésや Európa《や mindenや ter(leténや megtal{lhatók╇や ésや szélesや t{rsadalmi 

körbenや terjedtekや el. A K{rp{t-medence fennmaradt középkori emlékanyag{ban a 

sz{mukや meghaladjaや aや m{sfélsz{zat╇や azや emlékekや mintegyや nyolcad{t╆や [M{sや európaiや
ter(letekreやvonatkozóやhasonlóやstatisztik{tやnem ismerek, aやközzétettやsírkőkatalógusokや
alapj{nや csup{nや igenや korl{tozottや meg{llapít{sokや tehetők╆や Azや Észtorsz{gや nyugatiや
vidékeinや katalogiz{ltや közelや sz{zや trapézform{jú╇や lényegébenや rom{nや stílusúnakや
mondható sírlapや ésや むtöredékや h{romnegyedeや keresztetや {br{zol,2 aや későや középkorや
emlékanyaga azonban ebben nem szerepel. A mai Lengyelorsz{g ter(letén (de 

Sziléziaやnélk(l《やaやrom{nやkoriやemlékek 〉ｳｳやdb《やközel fele keresztesや{br{jú,3 viszont a 

gótikusや síremlékekや katalógus{ban4 azや {br{zol{sや jellegeや szempontj{bólや vizsg{lhatóや
m{sfélsz{zn{lや többや tételや között egyetlenや ilyenや semや tal{lható ｠ aや kétや jegyzékや
╅összefés(lésébőlをやaやkeresztesや{br{kやmintegyや tizenkettednyiや részesedéseやadódik╇や ésや
ez azやar{nyやaやmagyarorsz{giやgyűjtésやfelsőやidőhat{r{igやterjedőやidőszakやlengyelorsz{giや
renesz{nszや emlékeitや isや figyelembeや véveや tov{bbや csökkenneやmég. A Morvaorsz{gや ésや
Cseh-Sziléziaや ter(leténや fennmaradt╇や azや {br{zol{sや szempontj{bólや értékelhető╇や ｱｴｲｰや
előttやkész(lt╇やfélsz{zn{lやtöbbやsírkőやmintegyやfelénやl{thatóやkereszt.5 AやRómaやv{ros{nakや
ésや aや környezőやLatiumnakや ｴｱｷやdarab╇や ｱｳ｠ｱｵ╆や sz{zadiや sírlapj{bólやmégや tucatnyinや semや
tűnik fel kereszt╇やezやaligやtöbbやｲ╇ｵゾ-n{l╆6] 

A magyarorsz{giや emlékanyagbanやmagasや előfordul{siや ar{nyやkövetkeztébenや aや
kereszt{br{zol{súや sírkövekや formaiや ésや tematikaiや vizsg{lata fontosや adalékokkalや
szolg{lhatや aや hal{llalや ésや aや temetkezésselやkapcsolatosやgondolatvil{gやmegismeréséhez╆ 
Előreやleやkellやazonbanやszögezni╇やhogyや{ltal{banやolyanやegyszerűやésのvagyやszélesやkörben╇や
hosszúや időnや {tや elterjedtや form{królや vanや szó╇や hogyや egy-egyや konkrétや magyarorsz{giや
emlékkelや kapcsolatban aや felt{rhatóや szellemi ésや művészeti kapcsolatok gyakran 

csup{nや igenや {ttételesen╇や sokや közvetítőnや kereszt(l ésや sokや évsz{zadotや {tívelően 

érvényes(ltek╈や aや konkrétや művekや aや h{ttérbenや munk{lóや bonyolultや teológiaiや ésや

                                                           
1 Ih{szやS{ndorや〉くｱｸｴｱ《やsírkövén╇やaやVeszprémやmegyeiやNagydémやtemetőjében╈やL8VEI╇やVeszprém 
2 LOIT 2004; LOIT, Katalog 
3 JURKOVLANIEC 1981. 
4 Sziléziaやnélk(l╈やMROZOWSKIやｱｹｹｴ╆ 
5 POJSL 2006. 
6 Rom und Latium 1981. 
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ideológiaiやgondolatoknak ésやszellemiや{ramlatoknakやcsup{nやhalv{ny╇やaや tudatoss{gotや
sokszor m{rやigencsakやnélk(löző ╅visszfényeiを. 

 

 

5.1. Aやmegv{lt{sやkeresztje 
 

CRVX SALVT[I]S IN DOMINO MORIVNT 〉╅azや Úrbanや elhunytakや (dvénekや
》megv{lt{s{nak『や keresztjeを) ｠ olvashatóや egyや aや közlőjeや szerintや aや ｱｷ╆や sz{zadや végéreや
keltezhető╇やaやközreadottやrajzやalapj{nやazonbanやink{bbやｱｵｴｲ-es vagy 1642-esやhal{loz{siや
évsz{motや hordozó╇や meglehetősenや kisméretűや 〉ｱｰｲや cmや hosszú《╇や kopottや feliratú╇や
kapit{lisやír{smódúやsírlapon╇やamelyやkétやdarabbanやker(ltやelőやaやnagyszombatiや〉Trnava╇や
Szlov{kia《や Szentや Miklós-templomや kör(liや egykoriや temetőや utóbbや m{sodlagosan 

felhaszn{ltやsírkőtöredékeiやközött (902╆やkép).7 Köriratosやmezőjénekや{br{zol{saやaやｱｶ｠17. 

sz{zadbanやmeglehetősen régiesnekやsz{mítottやm{r╈や ívesや talpbólやkinövőや latinやkereszt╇や
kisや kereszteketや form{zóや sz{rvégződésekkel╆や Aや fentや idézettや szövegや aや körirattólや
f(ggetlenやhelyzetben╇やkicsinyやbetűkkelやvésve╇やh{romやsorbanやolvashatóやaやkereszttalpや
alatt, mintegyやazや{br{zol{sやmagyar{zataként╆ 

Aや kereszt{br{zol{sraや vonatkozó╇や hasonlóや értelmezőや szövegreや aや K{rp{t-
medenceやkor{bbi╇やközépkoriやsírköveinや｠ b{rやkeresztesや{br{júやmeglehetősen sz{mosや
akadや között(kや ｠ nemや tal{lhatóや példa╇や aや magyar{zóや szövegや azonbanや pontosanや
vonatkoztathatóや valamennyiや kor{bbiや sírkő╇や síremlékや ésや sírや keresztjéreや is╆ A crux 

salutis szóösszetételreやegyébkéntやegyetlen╇やaやnagyszombatiやsírkőやkor{valや jólやössze is 

vethetőや péld{tや ismerekや ｠ ╅O crux salutis anや chora╇や Spesや unaや naufragorumを ｠, 

Nicolaus Avancinus (1611｠1686)8 Ambitio sive Sosa naufragus című╇やｱｶｴｳ-banやBécsbenや
írottや színdarabj{ban.9 A crux ésや aや salus, salutis azonbanや közösや szövegkörnyezetbenや
nem ritka.10 Hrabanus Maurus Laus sanctae crucis (De laudibus sanctae crucis) című╇やaや
SzentやKeresztetやdicsőítőやművének11 ｸｲｶやkör(lやFuld{banやk(lönlegesenやigényességgelや

                                                           
7 RADV[NIやｲｰｰｳb╆やｱｴ╆╉やｱ-ｲ╆やkép 
8 MOLLAY 1970. 
9 Nicolaus AVANCINUS, Poesis dramatica I. Coloniaeや ｱｶｷｵ╆や ｲｹ╆╉や {tirataや ésや facsimiléje╈や

http://www.uni_mannheim.de/mateo (2006╆やm{jusiやletöltés) 
10 Pl╆や╅Cruxや Jesu Christi adaperiat nobis ianuas caeli crux solve vinculum mortis per hoc vitae 

lignumや signumや sitや salutisや nostraeや defendeや nosや Jesuや Christeや hicや etや inや futuroを╈や Compiegne-i 

Antifon{le╇や Paris╇や Bibl╆や nat╆や Msや lat╆や ｱｷｴｳｶ╇や vö╆や Cursus╈や Anや Onlineや Resourceや ofや Medieval 

Liturgical Texts, http://www.cursus.uea.ac.uk/ed/c1963 (2006╆やm{jusiやletöltés) ｠ HERBERT, R.-

J╆╇やCorpusやAntiphonaliumやOfficiiやcíműやműveやalapj{n╆ 
 ╅Etや certeや cruxや meritoや proや salutisや notaや usurpari caepte est, quod T literae, quod fuit olim 

absolutionisや signum╇や videaturや respondere╇や siや picturamや etや lineasや spectes╆を╈や Claudeや
MIGNAULT, Syntagma de symbolis: stemmatum et schematum ratione, quae insignia seu 

arma gentilitia vulgo nominantur: deque emblematis. In: Andrea ALCIATO, Emblemata. 

Antwerpiae 1577. ｠ Mignaultや bevezetőjénekや kritikaiや kiad{sa╈や DRYSDALL╇や D╆╇や Claudeや
Mignault of Dijon. Theoretical Writings on the Emblemi a Critical Edition, with apparatus and 

notes. http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/Mignaultいintro╆htmlや〉ｲｰｰｶ╆やm{jusiやletöltés) 
11 ANGENENDTやｲｰｰｸ╆やｴｸｶ╇やｴｸｷ╆╉やｸｵ╆やkép 

http://www.uni_mannheim.de/mateo%20(2006
http://www.cursus.uea.ac.uk/ed/c1963%20%3c2006
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kész(ltや péld{ny{ban12 aや bíborや alapúや versesや szövegや egyesや betűinkや eltérőや színezéseや
nemやcsup{nやazやantikやeredetű ╅versやaやversbenをや〉versus intexti《やbravúrj{tやképviseli╇やde a 

m{sや színűや h{ttérや azや egészや szövegkörnyezetや lényegétや isや kiemeliや aや plak{tszerűenや
keresztや alakotや kirajzoló╇や nagyや méretűや betűkや {ltalや megjelenített CRVX SALVS 

kifejezéssel13. SIGNUM SALUTIS {llやAdefonsusやhercegやésやfelesége╇やScemenaやegyやnagyや
keresztetや{br{zoló╇や ｹｱｳ-asやévsz{múやkőt{bl{j{nやazやépítésiや feliratやelejénやazや ibériaiやSanや
Martínや deや Salas-ból.14 Ravenn{banや aや Sanや Apollinareや inや Classeや ｵｴｹや előttや kész(lt 
apszismozaikjaやaやcsillagosやégboltやelőttやhatalmas╇やdr{gakövesやkeresztetや〉crux gemmata) 

{br{zol╇やaやkeresztsz{rakやtal{lkoz{s{n{lやKrisztusやmellképétやhordozóやmedalionnalや｠ ez 

lényegébenや Krisztusnakや ésや keresztjénekや azや azonosít{s{tや jelenti╇や amitや aや feliratokや
megerősítenek╈やaやfelsőやkeresztsz{rやfölöttやaやMegv{ltóやgörög neve, a kereszt alatt pedig 

a SALVS MVNDI kifejezésやolvasható╆15  

Krisztusや keresztjéreや vonatkozikや aや ╅Hocや opusやnostraeや salutisをや kitétel a rómaiや
liturgiaや egyikや legjelentősebb╇や aや húsvétや előttiや napokban 〉nagypénteken《 ésや aや Szentや
Keresztや (nnepénや énekelt himnusz{ban╇やVenantiusや Fortunatusや 〉ｵｳｰ kör(lや｠ 600/609 

kör(l)16 ╅Pange╇や linguaをや címűや művében. A Poitiers közelébenや élőや Radegundaや
kir{lynénak╇や I╆やClotharやkir{lyや feleségének II╆や Justinianusやbiz{nciや cs{sz{rやésや felesége╇や
Szófiaや {ltalや aj{ndékozottや Szentや Kereszt-ereklyeや tiszteletére rendezett körmenet╇や azや
ereklye (nnepélyesや templombaや viteleや alkalm{bólや ｵｶｹ-ben megrendelt vers17 ｠ 

p{rdarabjaや aや költőnekや ugyanerreや azや alkalomraや kész(lt╇や aや Keresztや misztérium{tや
megéneklőや╅Vexilla regis prodeuntをやhimnusza18 ｠ utal arra a legend{ra is, miszerint 

aや bűnbeesésや paradicsomiや f{j{rólや szerzettや hajt{sbólや nőttや kiや aや Krisztusや keresztjénekや
anyag{ulやszolg{ló╇やaやGolgotaやhegyén╇や[d{mやsírjaやföléや(ltetett fa.19 Ennek megfelelően 

aや Krisztusや kiömlőや véreや {ltalや megv{ltott ősatya alakja, vagy pedig kopony{jaや ésや
                                                           
12 Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 124. 
13 Fol. 10v: Paderborn 1999a. 1. 56-59. (Kat.-Nr. II. 14, BIERBRAUER, K.｠SCHMID, A.) 
14 Oviedo╇やMuseoやArqueológicoやdeやAsturias╇やNúm╆ Inv. 000106: FAVREAU 1997. 214-215.; Fig. 

43; Cataluña 1999. 349. (85. kat. sz.) 
15 RAGGHIANTIやｱｹｶｸ╆やｲｱｵ╆やkép╉やKIRSCHBAUMやｱｹｷｰ╆やｴ╆やkép 
16 SzentやVenantiusやFortunatus╇やPoitiersやp(spöke╇やazやutolsóやgalliaiやlatinやpoéta╇やazやelsőやkeresztényや

költőkやegyike╈やKURCZやｱｹ94; HARASZTI 2005. 221-222. 
17 Liturgiaや Horarumや andや Latinや Hymnsや byや F╆や A╆や March╇や LL╆D╇や ｱｸｹｴ╆や Közli╈や MARTIN╇や M╆╈や

www.preces-latinae.org/thesaurus/Hymni/PangeF.html (2006╆やm{jusi letöltés) 
18 ╅Vexillaやregisやprodeunt╉やのやfulgetやCrucisやmysterium╇やのやquoやcarneやcarnisやconditorやのやsuspensusやestや

patibulo╆や╊をや〉╅Kir{lyiやz{szlóやj{rやelöl╇やのやKeresztfaやtitkaやt(ndököl╇やのやMelyenやazやéletやhalniやsz{lltやのや
Sやmegtörteやholtaやaやhal{lt╆を《やKiad{sa╈やLEO╇やF╆-KRUSCH, B., Monumenta Germaniae Auctores 

Antiqui IV 1/2, 1881-1885.;  http://www.catholictradition.org/Eucharist/vexilla-regis.htm 

〉ｲｰｰｶ╆やm{jus《╉やmagyarや fordít{s╈や SÍKやｱｹｸｹ╆や ｸｲ╆╉や aやpoitiers-iや történésekről╈やHENDERSONやｱｹｷｲ╆や
213-ｲｱｴ╆╉や Radegundaや kir{lynénakや aや keresztや k(lönbözőや típusúや {br{zol{saivalや ékes╇や faや
olvasópultja Poitiers-ban╈やHENDERSONやｱｹｷｲ╆やｲｱｳ╇やｲｶｲ╆╉やｱｳｹ╆やkép 

19 Aや himnuszや ｲ╆や versszakaや ésや aや ｳ╆や eleje╈や ╅Deや parentisや protoplastiや のや fraude Factor condolens, / 

quando pomi noxialis / morte morsu corruit, / ipse lignum tunc notavit, / damna ligni ut 

solveret╆や ののや Hocや opusや nostreや salutisや のや ordoや depoposceratや のや╊を╆や ╅Eztや aや f{tや azや őssz(lőknekや のや
Alkotónkやjelölteやmeg╇やのやMertやhal{ltやaやvégzetesやfaやのやAlm{j{valやettenek╈やのやAztやakarta╇やf{nakや{tk{tやのや
F{nakや titkaや törjeやmeg╆や ののや Eztや aや dolgotやmegv{lt{sunkや のや Rendje-módjaや rendelé╈や のや╊をや 〉magyarや
fordít{s╈やSÍKやｱｹｸｹ╆やｸｳ╆《╉やAやtém{rólやld╆やmég╈やSZAB2やｲｰｰｰ╆やｴｲ╆ 

http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Hymni/PangeF.html%20(2006
http://www.catholictradition.org/Eucharist/vexilla-regis.htm
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l{bsz{rcsontja a koraiやkereszténységbenやújや[d{mkéntやértelmezettやKrisztus keresztje 

alattiや barlangbanや m{rや aや ｶ╆や sz{zadiや alkot{sokonや előfordult,20 ésや aやKeresztrefeszítésや
{br{zol{sokon aやkeresztやtövébenやa ｹ╆やsz{zadtólやtűnt fel ésやlett a 10｠ｱｳ╆やsz{zadやidejénや
igenやgyakoriv{╆21 Nyugatonやaやkésőやközépkorやidőszak{tやkövetőenやazや{br{zol{siやformaや
ritk{bb{やv{lt╇やaやkeletiやegyh{zbanやazonbanやmegjelenítéseやm{igやtöretlen╆22 A koponya 

ésやaやl{bsz{rcsontokやaやmagyarorsz{giやsíremlékeken╇やk{lv{ri{kon╇やútmeni kereszteken 

mindenesetre csak m{r újkoriや emlékeken ismertek23 (903-904╆や kép), de falképenや ésや
t{blaképenや kor{bbi╇や ｱｵ｠ｱｶ╆や sz{zadiや péld{k isや említhetők24. A mosonmagyaróv{riや
pléb{niatemplomやegyやausztriaiやkészítésű╇やmindenやbizonnyalやpapやsírjaやföléやsz{nt, a 16. 

sz{zadや közepeや t{j{rólや való sírkövénekや töredékén aや koponyaや ésや aや keresztbeや tettや
l{bsz{rcsontokや m{rや kereszttőlや f(ggetlen(l╇や kehelyや {br{zol{s{valや egy(ttや tűnnekや fel 
(905╆や kép). Azや igényesebb későbbiや sírkövekenや is megjelenő, hasonlóやmotívumや (906-

ｹｰｸ╆やkép《やtöbbnyireやm{rやnemや[d{mraやtörténőやutal{s╇やhanemやazやelmúl{sやszimbóluma. 

A teológiaiやismeretやazonbanやm{rやaやmagyar kereszténységやelsőやévtizedeibenやjelenやvoltや
azやorsz{gban╈やaやkoron{z{siやpal{stやelőoldal{nやazやegykoriやKeresztrefeszítésや{br{j{nakや
kereténや SIGNVM CRVCIS O SPES CERTA SALVT[IS] 〉╅Keresztや jele╇や ó (dvösségや
biztos reményeを《やalakbanや{llíthatóやössze aやtöredékekreやv{gvaやfennmaradtやfelirat.25  

Aや keresztや szimbólum{nakや haszn{lata Nagy Constantinus cs{sz{rや ｳｱｲ-ben a 

Tiberistや{tívelőやmilviusiやhídn{lやMaxentius ellen e jelben kivívottやgyőzelmétőlや》╅in hoc 

signo vincesを26╇やgörög(lや╅チよやわりΜわァやよャゅぼを╇やazやutóbbibólやeredやaやszl{vやNIKA ｠ ╅győzzをや
｠ szó╇や amelyや Mihneaや havasalföldiや vajdaや 〉くｱｵｱｰ《や nagyszebeniや 〉Sibiu╇や Rom{nia《や
sírkövénや(ｱｰｱ╆やkép) aやkeresztやkétやoldal{nやolvasható27] ésやaやSzentやKeresztやConstantinus 

                                                           
20 HAHN 2005. 140. 
21 Keresztényや művészet ｱｹｸｶ╆や ｱｳ╆や 〉╅[d{mや ésや Évaをや címszó《╇や ｱｷｲ╆や 〉╅Keresztefeszítésをや címszó《╉や

HAHN 2005. 140-141. 
22 HAHN 2005. 141. 
23 Pl╆や Wolfgangや Freiherrや vonや Saurauや udvariや tan{csosや 〉くｱｵｶｳ《や m{rや jócsk{nや lepusztultや fel(letűや

epit{fiumaやaやpozsonyiや〉Bratislava╇やSzlov{kia《やSzentやM{rton-templomban╈やV[LINÉやｲｰｰｰ╆やｲｲｹ╇や
ｲｳｰ╆や〉ｱｲｹ╆ｹ╆やsz╆《╉やMIK2｠P[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｲｴ-ｱｲｵ╆や〉ｶ╆やsz╆《╉やｸ╆やkép 

24 Pl╆や aや vad{sziや 〉Vinători╇や Rom{nia《や reform{tusや templomや nyugatiや kapuj{tや díszítő╇や ｱｵ╆や sz{zadiや
Keresztrefeszítés-jelenetenや 〉EM8DI｠L[NGIや ｲｰｰｳ╆や ｱｷｶ╆《╉や aや garamszentbenedekiや 〉Hronsk?や
Beňadik╇や Szlov{kia《や K{lv{ria-sz{rnyasolt{rや középképeや 〉Esztergom╇や Keresztényや Múzeum《╇や
1465｠ｱｴｷｰや kör(l╈や RADOCSAYや ｱｹｵｵ╆や ｳｱｰ╆╉やMUCSIや ｱｹｷｵ╆や ｱｱ╆╉や ｷ╆や kép╉や K{lv{riaや Telkib{ny{rólや
〉Esztergom╇やKeresztényやMúzeum《╇やｱｴｸｰやkör(l╈やRADOCSAYやｱｹｵｵ╆やｴｵｵ╆╉やCXXII╆や t{bla╉やMUCSIや
1975╆や ｱｴ╆╉や MSや Mesterや selmecb{nyaiや 〉Bansk{や Štiavnica╇や Szlov{kia《や olt{r{nakや K{lv{ria-képeや
〉Esztergom╇やKeresztényやMúzeum《╇やｱｵｰｶ╈やMUCSIやｱｹｷｵ╆やｱｹ╆╉やcímlapkép 

25 KOV[CSやｱｹｵｸ╆やｱｹｰ╆╉やKOV[CSやｱｹｹｸ╆やｲｴ╆╉やKov{csやÉvaやújabb╇やkisséやkiegészítettやjavaslata╈やE[CCE] 

SIGNVM CRVCIS O SPES CERTA SALVT[IS] 〉╅ímeや aや keresztや jele╇や azや (dvösségや biztosや
reményeを《╇やtal{nやegyやkeresztimaやrészlete╈ KOV[CSやÉ╆やｲｰｰｰ╆やｶｴｵ╆╉やaやkiegészítésやnémilegやeltérőや
m{sや lehetőségérőlや is╈や Koron{zóや pal{stや ｲｰｰｲ╆や ｲｰｳ╆╉や aや szövegや ésや aや kapcsolódóや {br{zol{sや
problém{irólやröviden╈やMAROSIやｲｰｰｲ╆やｱｰｵ╆ 

26 Caesareai EUSZEBIOSZ, Vita Constantini, I. 31. 
27 ALBU 2002. 30-ｳｳ╆や 〉ｲｵ╆や sz╆《╉や Abb╆や ｱｴ╉や Aや nagyszebeniや sírkőnélや lényegesenや kor{bbanや aや

keresztereklyéketや őrzőや egyesや biz{nciや sztaurothek{kや h{tlapjainや {br{zoltや kereszteketや Krisztusや
nevénekやmonogramjaiや 〉IC XC, vagy IC XC NIKA ｠ ╅JézusやKrisztusや győzedelmeskedikを《や azや
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anyja, (Szent) Ilonaや cs{sz{rnéや {ltalや történt╇や jeruzs{lemiや feltal{l{s{tólや kezdveや v{ltや
{ltal{noss{╇やKrisztusやésやaやkeresztényやegyh{zやgyőzelmiやjelvényeként.28 Azやuralkodóやaや
Krisztus-monogrammotや tetetteや r{や csapataiや hadiや jelvényére╇や aや z{szlószerűや cs{sz{riや
labarumra╇や majdや katon{iや pajzs{raや is╇や ésや aや keresztetや ésや aや Krisztus-szimbólumotや
győzelmiやkoszorúkkalやövezték╆29 ╅Pange╇や lingua╇やgloriosi / proelium certaminis, / et 

super Crucis trophaeo / dic triumphum nobilem, / qualiter Redemptor orbis / 

immolatusや vicerit╆をや｠ zengte Venantiusや Fortunatusやm{rや említettや himnusz{nakや elsőや
versszaka 〉╅Győzedelmesやharcやbabérj{tや / Boldogやajkamやénekeld╆やのやÜnnepeldやaやszentや
keresztet, Mint nemes győzelmiや jelt╇や のや Sや aや fel{ldozottやKir{lyt╇や kiや / Sírや ölébőlやgyőzniや
keltを《.30 

 

 

5.2. A kereszt mint sírjel 
 

A kereszt azonbanやnemやcsup{nやgyőzelmiや jel╇やhanem Krisztusやemberiやhal{l{raやutaló 

jelkép is, aやhívőkやreményének╇やaやkeresztや{ltaliやmegv{lt{snakや〉╅opus redemptionis et 

salutis per crucemを31) a jele.32 Azや ókeresztényやművészetbenや azや (resや keresztfaや ésや aや
koszorúvalやövezettやKrisztus-monogramやKrisztusnakやaやhal{lやfölöttやaratottやgyőzelmétや
jelentette.33 Valój{ban ezや utóbbiや jelentéseや ｠ p{rosulvaや azや ótestamentumiや [ronや
keresztjénekや (aやhéberやabc-nek a kereszthezやhasonló form{jú egyik betűjétや íróや[rontや
Krisztus előképénekやtartott{k《やbajelh{rítóやszerepével34 ｠ tette igencsakやalkalmass{やaや
keresztényekや sírj{nakや megjelölésére╆や Szélesや körűや elterjedésétや elősegíthette╇や hogyや
legegyszerűbbやmegjelenésiやform{itやszinteやmindenやtechnikaiやtud{sやnélk(lやisやkőbeやvagyや
f{baやlehetettやvésni (735, 740, 744-756, 790-794, 797-800, 802-805, 807, 811-ｸｱｲ╇やｸｳｱ╆やkép), 

falraやlehetettやfesteni╇やésやazやegyszerűやfakeresztekやössze{llít{saや〉ｶｲｳ╆やkép) vagy {csol{saや
semや jelentettや nehézや feladatotや ｠ vagyisや aや nyersanyagや birtok{banや ak{rや b{rmelyikや
jobb{gyport{nやvagy parasztiやgazdas{gbanやh{zilagosanやisやmegoldhatóやvolt╆35 

Annakや ellenére╇や hogyや aや keresztや mintや sírmegjelölésiや módや m{sfélezerや évや ótaや
meglehetősenや {ltal{nosや volt╇や ésや azや újkoriや temetőkbenや egyenesenや tömegesや

                                                                                                                                                                                     
igaziや kereszttelや azonosítottや Megv{ltóや szimbólumakéntや jelenítikや megや 〉KOV[CSや ｱｹｸｴ╆や ｴｱｷ╆《╇や
néh{nyやpéld{j{tやld╆やal{bbやaやｴｰｴ╆やjegyzetben╆ 

28 KIRSCHBAUM 1970. 564, 574-575. 
29 Keresztényやművészet ｱｹｸｶ╆やｱｸｱ╆や〉╅koszorúをやcímszó《╇やｱｹｴ╆や〉╅Krisztus-monogramをやcímszó《 
30 Vö╆やｱｷ╆やjegyzet╆やA magyarやfordít{s╈やSÍKやｱｹｸｹ╆やｸｳ╆╉やKURCZやｱｹｹｴ╆やｵｴｷ╆や 
31 Pelbartus DE THEMESWAR, De exaltatione Sanctae Crucis. Sermo III., videlicet de fructibus 

Sanctae Crucis Christi. In: Sermones Pomerii de sanctis II. [Pars aestivalis]. Augsburg 1502., 

vö╆や http╈ののmek╆oszk╆huのｰｳｲｰのｰｳｲｸｳのhtmlのpaｰｶｱ╆html╇や szerk╆や KISSや F╆や G╆｠MADAS E. (2006. 

m{jusiやletöltés) 
32 ONASCH 1981. 219-222.; KUNT 1983. 30.; Keresztényや művészet 1986. 167-169╆や 〉╅keresztをや

címszó《 
33 Keresztényやművészet ｱｹｸｶ╆やｱｸｸ╆や〉╅Krisztusやfelt{mad{saをやcímszó《 
34 Keresztényやművészet ｱｹｸｶ╆やｴｱ╆や〉╅[ronをやcímszó《╉やKIRSCHBAUMやｱｹｷｰ╆やｵｶｴ╆ 
35 Azや újkoriや temetőkや fakeresztjeiről╇や közt(kや aや legegyszerűbb╇や kétや összekötözöttや vagyや szögeltや

{gbólやkialakítottや╅kódis-keresztekrőlをやld╆╈やKUNTやｱｹｸｳ╆やｳｱ-36. 
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előfordul{s{rólや beszélhet(nk╇や aや ｱｹ╆や sz{zadiや nagyや műemlékvédelmiや restaur{l{si-
építésiや munk{latokや ésや aや kezdődőや régészetや felt{r{saiや sor{nや napvil{graや ker(lt╇や
középkoriやkeresztesやsírkövekやértelmezésekor nem egy esetbenやprób{ltak a bonyolult 

eredetiや teológiaiや értelmezésekhezや ésや ikonogr{fiaiや kapcsolatokhozや képestや azや egyes 

emlékekや esetébenや m{rや többnyireや mindennapiや jelentésnélや körmönfontabbや
magyar{zatokatや tal{lni ｠ ezekや aや véleményekや időnkéntや mégや aや ｲｰ╆や sz{zadbanや isや
hosszanやtov{bbélhettek. 

Aやｱｹ╆やsz{zadbanやígyやMagyarorsz{gonやisやszélesやkörbenやelterjedtやvéleményやvolt╇や
hogy a keresztesやsírkövekやjohannitaやlovagokやsíremlékei╆やEhhezやjóやalapotやszolg{ltatottや
aや templomosや lovagrendや titokzatosnakや tűnőや középkoriや története╇や ésや {ltal{banや azや
egyh{ziや lovagrendekやviseleténekやésやcímereinekや jelvényszerűやkereszt-haszn{lata.36 A 

templomosokや vörösや színűや latinや kereszttelや négyeltや pajzs{banや aや vízszintesや
keresztsz{rakやfölöttiやmezőkやfeketére╇やazやalattukやlévőkやez(streや〉fehér《やvoltakやszínezve╇や
aや lovagokや aや köpeny(könや ugyancsakや vörösや keresztetや viseltek╆37 Aや Szentや J{nos-
lovagrendやvörösやmezejűやpajzs{tやez(stやkeresztやnégyeliやaやmaiやnapig╇やaやnémetやlovagrendや
ez(stや pajzs{banや pedigや feketeや keresztやvolt.38 A szuverénやm{ltaiや lovagrendやnemcsak 

címerében╇やdeやaやfehérやszínűやkeresztetや(Crux alba) magasztalóや╅nemzetiをやhimnusz{banや
isやm{igやőrziやa johannit{kやjelvényét.39 

A magyarorsz{giや középkorや emlékanyag{banやnemや túl sok lovagrendi kereszt 

ismert. Egyやnagyやgörögやkeresztや l{thatóやa Zala megyei középkoriやÚjudvarや telep(lésや
〉Kanizsaや közelében《や ispot{lyosや johannitaや koventjének S(IGILLUM) CONVENTVS 

CRVCIFEROR(UM) DE NOVA CVRIA feliratú, a ｱｳ╆や sz{zadや közepeや t{j{nや készített 
pecsétjén40 (909╆やkép), ésやehhezやaやkonventhezやköthetőやaやpecsétnélやvalamivelやkor{bbi╇やaや
                                                           
36 Aやkereszt╇やmintやaやkeresztesやh{borúkや╅névadóをやszimbóluma╇やm{rやazやelsőやkeresztesやh{borúや II╆や

Orb{nやp{paや{ltaliやmeghirdetéseやnapj{nや〉tömeggyűlésやaやclermont-iやzsinatonやaやv{rosやkapuiやelőtt╇や
1095. november ｲｷ╆《や felbukkant╇や ésや aや p{paや aや h{borúや hivatalosや jelképénekや rangj{raや emelte╈や
P5RTNERやｱｹｸｵ╆やｲｱ╆やAやkeresztesやlovagrendekやviseleténやkív(lやaやkeresztesやh{borúbanやrésztvevőや
lovagokやkort{rsやésやkésőbbiや{br{zol{sainやaやlegk(lönbözőbbやkeresztekやtűnnekやfelやaやviseleten╆やPl. 

kiszélesedőやsz{rvégződésűやgörögやkeresztekkelやbehintett╇やaやp{ncélやfelettやviseltやköpenyやazやｱｲｰｰや
kör(lやkész(ltやún╆やWestminsterやPsalteriumbanや〉London╇やBritishやLibrary╇やMs╆やRoyalやｲやAやXII╇やfol╆や
220r): Saladin ｲｰｰｵ╆やｵｳ╆╉やAbb╆やｳｱ╉やnagyméretű╇やaranyやszínűやlatinやkeresztやaやköpenyやmellrészénやésや
aやpajzsonや egyや I╆や Figyesや cs{sz{rtやkeresztesや lovagkéntや{br{zolóやminiatúr{n╇やaやRobertやdeやSaint-
Remyや{ltalや azやelsőやkeresztesやh{borúや történetérőlや írottやművetや tartalmazó╇やｱｱｸｸのｸｹ-benやkész(ltや
kódexbenや 〉Bibliotecaや Apostolicaや Vaticana, Ms. Vat. Lat. 2001, fol.1r): Saladin 2005. Abb. 84; 

kicsiny╇や vörösや görögや keresztや Oroszl{nszívűや Rich{rdや viseleténekや v{llrészénや egyや ｱｱｹｵのｹｷ-ben 

kész(lt╇や dél-it{liaiや kódexben╇や azや angolや uralkodóや ausztriaiや fogs{gbaや ker(lésétや {br{zolóや
miniatúr{j{nや 〉Petrusや deや Ebulo: Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis; Bern, 

Burgerbibliothek, Codex 120 II, fol. 129r): Saladin 2005. Abb. 82. 
37 G5MB5Sやｱｹｹｳ╆やｱｲｶ╆╉やｱｲｶ-ｱｲｷ╆やkép 
38 G5MB5Sやｱｹｹｳ╆やｱｲｸ╇やｱｳｲ╆ 
39 ╅AveやCruxや alba╇や summaeやpietatisや signumや のやAveやCruxや alba╇や salutisやnostra sola spes, / Corda 

fidelium inflamma adauge gratiam, adauge gratiam. / Ut omnia vincat tuorum ardens caritas, 

のやUtやomniaやvincatやtuorumやardensやcaritas╆をや｠ http://david.national-anthems.net/smm.txt (2006. 

m{jus《 
40 TAK[CSやｱｹｹｲ╆やｹｱ-ｹｲ╆や〉ｵｳ╆ｱやsz╆《╉やXVII╆やt{bla╉やCSELENK2やｲｰｰｶ╆やｵｷ╆╇やképpel╉やKor{ntsemやmindenや

keresztesや pecsét{braや tartozikや azonbanや aや lovagrendekhez╈や aや kettősや keresztesや {br{kや péld{ulや aや

http://david.national-anthems.net/smm.txt%20(2006
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Magyarや Nemzetiや Múzeumbanや őrzöttや újudvariや timpanon41 is╇や közepénや eredendőenや
tal{nや grafikai hat{srólや {rulkodó╇や egym{stや {tfedő-{thatóや téglalap-vonalak alkotta, 

rot{lóや hat{stや keltő, k(lönlegesや fonatos keresztjével (910╆や kép).42 Biztosan 

lovagrendhez kapcsolhatóやegy aやsz{rakやmetszéspontj{banやkeresztetやhordozóやkicsinyや
pajzzsal ell{tott╇や nagyや latinや keresztetや {br{zolóや címerpajzsや is╈や aや Nekcsévelや 〉Na:ice╇や
Horv{torsz{g《やnyugatrólやhat{ros╇やaやtemplomosokやmajdやaやjohannit{kやbirtok{banやlévőや
Szentm{rton43 〉Nekcseszentm{rton╇やMartin╇やHorv{torsz{g《やközépkoriやtemplom{hozや
köthető╇や kőbőlや faragottや címerや töredékétや maや aや nekcseiや ferencesや kolostorや
gyűjteményébenや őrzik (ｹｱｲ╆や kép).44 Aや közeliや Ko:kaや 〉Nekcsétőlや északkeletre《や Szent 
Péterや ésや P{lや templom{nakや nyugatiや kapuj{tや díszítőや timpanonや közepéreや lépcsősや
talapzatraや{llított╇ kerekやt{rcs{kbanやvégződőやsz{rúやlatinやkeresztetやfaragtak╇やkétoldaltや
egy-egyやrozett{val╆45 

Aやvalóbanやjohannitaやemlékekやsz{m{n{lやjóvalやnagyobb a történetiやadatokkalやal{や
nemやt{masztva╇やtévesenやhozz{jukやkötött╇やkeresztetや{br{zolóやemlékeké╆やKoz{kやK{rolyや
szerintや péld{ulや lovagrendiや hat{srólや {rulkodikや aや szepességiや Kakaslomnicや 〉Veľk{や
Lomnica╇や Szlov{kia《や templom{nakや kaputimpanonj{nや l{tható╇や aや talpszerűenや
felcsúcsosodóやkerets{vbólやnövő╇やkiszélesedőやsz{rvégződésűやkereszt,46 valamintやtöbbや
felvidékiや falusiや templomや ｠ Kakaslomnic╇や Zsegraや 〉Žehra╇や Szlov{kia《╇や Jekelfalvaや
〉Jaklovce╇やSzlov{kia《╇やOrkutaや〉Szlov{kia《╇やS{roskőszegや〉Kysak╇やSzlov{kia《や｠ egyenes 

z{ród{súや szentélyénや aや keletiや falや oromzat{baや v{gott╇や keresztや alakúや kisや ablak47 

〉amilyenreや említhetőkや tov{bbiや péld{kや is╇や péld{ulや a Zala megyei Becsehely-Pola 

templom{n╈や913╆やkép). 

                                                                                                                                                                                     
biz{nciや cs{sz{rokや triumf{lisや jelképeiや köz(lや jutottakや aやmagyarやuralkodóや reprezent{cióや elemeiや
közé╇やpénzérmékenやm{rやIII╆やBélaや idején╇やpajzsbaやfoglaltやcímerképkéntやpedigやII╆やAndr{sやésやIV╆や
Bélaや pénzein╇や IV╆や Bélaや felségpecsétjénekや h{toldal{n╇や majdや IV╆や L{szlóや ésや felsége╇や Erzsébetや
kir{lynéや pecsétjein╈やKOV[CSやｱｹｸｴ╉やTAK[CSやｱｹｹｲ╆や ｲｸ-ｲｹ╆╉や azやuralkodóiや jelvényやker(ltや azt{nや
többやorsz{gb{róやpecsétjéreやaやｱｳ╆やsz{zadban╇やköz(l(kやazや[kosやnemzetségやegyesやcsal{djai╇やígyやaや
pelsőciやBebekek╇や aやCsetnekiek╇やazや{lmosdiやCsirékやkésőbbやcsal{diやcímer{brakéntやalkalmazt{k╈や
R[CZや ｱｹｹｵ╆や ｱｴ-1ｵ╆╉や aや lelesziや premontreiや konventや ｱｲｷｱや előttや kész(ltや hiteleshelyiや pecsétjénや aや
monostor Szent Kereszt-titulus{raや utaló╇や alulや keskenyや t(skébenや végződőや kettősや keresztや
tal{lható╈や TAK[CSや ｱｹｹｲ╆や ｲｸ╇や ｷｲ╆や 〉ｳｰ╆ｱや sz╆《╉や X╆や t{bla╉や egyや ｱｳｳｱ-benや keltや oklevélreや aや liptóiや
provinciaや egészや nemesiや közösségénekや 〉azazや Liptóや megyének《や pecsétjétや ｠ ╅sigillumや tociusや
provincieをや ｠  f(ggesztették╇や amelynekや mezejébenや egyszerűや görögや keresztや l{tható╈や RAGAČや
ｲｰｰｷ╇やk(lönsenやｱｰｵ╆╉やｲ-ｳ╆やkép╆ 

41 GEREVICHや ｱｹｳｸa╆や ｸｹ╇や ｱｹｲ╆╉や CCXIVのｱ╆や t╆╉や KOZ[Kや ｱｹｸｲ╆や ｱ21.; Fig. 69a; WEHLI 2001. 80.; 

VALTERやｲｰｰｴ╆やｱｹｷ╆╉やｱｷｷ╆やkép╉やCSELENK2やｲｰｰｶ╆やｵｸ╆╇やképpelや 
42 Azやilyesfajta╇やv{ltozatosやmegform{l{súや╅fonatkeresztekをやnéh{nyやｱｳ╆やsz{zadiやpéld{ja╈やkétやｱｲｲｵや

kör(l kész(ltや kőt{blaや aや csehorsz{giや Ostrovや uや Davleや egykoriや bencésや kolostor{ból╇や aや pr{gaiや
NemzetiやMúzeumやkőt{r{banや〉ｹｱｱ╆やkép): Lapidarium ｱｹｵｸ╆やｱｰｹ╆╉やｱｵ╆やkép╉やLapidarium 1993. 34. (24-

ｲｵ╆やsz╆《╉やｱｳ╆やsz{zadi╇やhordozhatóやkőkeresztやNovgorodban╈や゛o－±o◎o＝ ｱｹｸｵ╆やｲｶｵ╆やkép 
43 GY5RFFYやｱｹｸｷ╆やI╆やｲｵｸ╇やｳｴｶ｠347. 
44 GOSS 2006a. 56-ｵｷ╆╉やｵ╆やkép 
45 GOSSやｲｰｰｶa╆やｵｸ╆╉やｷ╆やkép 
46 KOZ[Kやｱｹｸｲ╆やｹｴ╆╉やFig╆やｳｹb 
47 KOZ[Kやｱｹｸｲ╆やｹｴ╆╉やFig╆やｳｸa-d, 39a 
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Aや tévesenや lovagrendiや emléknekや tekintettや faragv{nyok túlnyomóや részeや sírkő╆や
Ígyや a johannitaや lovagokkalや valóや összef(ggés voltや azや elsőや reakciójaや Myskovszkyや
Viktornak aや kassaiや Szentや Erzsébet-templomや helyre{llít{saや sor{nや előker(lt╇や aや maiや
templomや elődjénekや bont{s{tや követőenや azや újや ép(letや pilléralapoz{saibaや beépített╇や
kereszteketやésやr{jukやaggatottやcímerpajzsotや{br{zoló╇やｱｴ╆やsz{zadiやsírlapokkal (2-11╆やkép) 

kapcsolatban is,48 nohaやazokやegyértelműenやaやv{rosiやpolg{rs{gやmódosやképviselőihezや
köthetők╆や Aや sírkövekや egyikeや r{ad{sulや egy bizonyos Jakab nevűや férfi Katalinや nevűや
anyj{nakや {llítや emléket (ｷ╆や kép)╇や vagyisや nőや sz{m{raや kész(lt╆49 Wickや Bélaや ezや alapj{nや
c{foltaや Myskovszkyや feltevését╇や egybenや arraや isや hivatkozva╇や hogyや Nagyや Lajosや ésや
Zsigmond, 1366-ban, 1375-ben, 1392-ben, 1399-benや keltや okleveleikben╇や egyar{ntや aや
kassaiや kórh{zatや alapítóや polg{rokや jog{tや védelmezte╇や aや SzepesやmegyeiやDaróconや lakó 

johannit{knakやaやkassaiやispot{lyやir{ntやt{masztottやigényeivelやszembenや｠ vagyisやKass{nや
nemや voltakや jelenや aや johannit{k╇や ígyや aや sírköveketや semや lehetや hozz{jukや kapcsolni╆50 A 

talapzatonや {llóや keresztetや önmag{banや vagyや pedigや azや alsóや keresztsz{rraや f(ggesztettや
pajzzsalやegy(ttやmutatóやkassaiやsírkövekやazótaやegyやorsz{gszerteやmeglehetősenやelterjedt 

[pl. Buda: 17-24╆や kép; V{c51: 14╆や kép; Cserényや 〉Čerin╇や Szlov{kia《52: 28╆や kép; 

M{traverebély53: 25-26╆や kép], 13｠ｱｴ╆や sz{zadiや {br{zol{siや típusや sz{moss{g{tや tekintveや
valóbanやkiemelkedőやegy(ttesénekやbizonyult╇やamelynekやk(lföldiやp{rhuzamaiやKözép-

Európa-szerte nagyや sz{mbanや lelhetőkや fel (857-ｸｶｶ╆や kép).54 Egyébkéntや magaや
Myskovszkyや Viktorや isや nemcsakや Kass{n╇や deや aや S{rosや megyeiや Zsegnyénや 〉Žehňa╇や
Szlov{kia《や isや leírtや ésや lerajzoltや ilyesfajtaや {br{zol{stや mutató╇や akkorや azや evangélikusや
templomやk(szöbkövekéntやszolg{lóやsírkövetや(ｹｱｴ╆やkép).55 

AやmaiやEsztergomやter(letéreやesőやegykori AbonyやmajdやSzentkir{lyやfaluやkésőbbi 

nevétや aや stefanitaや ispot{lyosや keresztesekや kanonokrendje Szentや Istv{nnakや szenteltや
templomaや ésや kolostoraや adta╆56 Aや hagyom{nyや szerintや innenや sz{rmazhatや egy a 

keretezetlen, feliratや nélk(liや megform{l{saや alapj{nや aや ｱｲ｠ｱｳ╆や sz{zadraや keltezhető╇や
töredékesや sírkő╇や aや hossztengelyébenや futó╇や domborművű╇や mindkétや végénや vill{sanや
végződő╇や cölöpszerű hosszúや sz{rralや (915╆や kép) ｠ a minden bizonnyal keresztes 

{br{bólや azや oldalsó╇や rövidや sz{rakや aや ma hi{nyzóや középsőや részenや lehettek╆ A darab 

LepoldやAntalやótaやmintや╅primitívやjohannitaやkereszttelやdíszítettやsírkőを ismert,57 későbbや

                                                           
48 MYSKOVSZKYや V╆╇や Régiや sírokや aや kassaiや dómban╆や Aや Felső-Magyarorsz{giや Múzeum-egylet 

Évkönyveやｱｸｸｸ╇やhivatkozikやr{╈やWICKやｱｹｳｳ╆やｳｶ╆ 
49 RÉCSEYやｱｸｹｶ╆やｷ-ｸ╆╉やVII╆やt{bla╉やMIHALIKやｱｸ97. 159-160, 161-ｱｶｲ╇やｱｶｳ╆╉やIII╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 

ｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やII╆やｶｳｰ╆やkép 
50 WICK 1933. 36-37. 
51 TETTAMANTI｠BATIZI 2006. [5, 10, 13.] 
52 ZOLNAYやｱｹｷｸ╆やｱｹｱ╆╉やｱｶ╆やkép 
53 CZEGLÉDY｠KOPP[NYやｱｹｶｹ╆や ｳｱ╇や ｳｳ╇や ｴｶ╇や ｵｰ╆╉や ｱｳ╇や ｴｳ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337, 462, 

588, ｵｸｹ╆╉やｵｸｶのｴ╆や{bra╉やII╆やｱｲｲｰ╆やkép 
54 Ld╆や fentebbや aや ╅Temetőképや ésや temetőiや sírjelek╇や valamintや rokonemlékekや aや középkoriや

Magyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
55 MYSKOVSZKYやｱｸｹｴ╆やｴｰｸ╆╉やｳ╆や{bra╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╇やｳｳｹ╆╉やｳｳｶのｴ╆や{bra 
56 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. ｱｸｷ╆╉やGY5RFFYやｱｹｸｷ╆やII╆やｲｷｷ-282. 
57 LEPOLD, Lelt{r 2. lap 
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ki{llít{sonや egyenesenや mintや ╅keresztesや lovagや sírköveや aや szentkir{lyiや konventbőlを 

szerepelt58. Valój{banやmégや lelőhelyeや semやmondható biztosnak╇やésやsemやaやviszonylagや
jelentősやsz{mú╇やkeresztesや{br{jú╇やkoraiやesztergomiやsírkövekやköz(l╇やsemやazやorsz{gやm{sや
részeinや ismertや korabeliや darabokや köz(lや nemや v{likや kiや olyや módon╇や hogyや keresztesや
{br{j{nakや ésや aや keresztesや lovagoknakや む végképpや nemや aや johannit{knak ｠ az 

összekapcsol{s{raや b{rmilyenや valósや indokや lenneや felhozható╆ Ugyancsak Esztergom 

ter(letén╇や aや középkoriや Kov{csiや faluや SzentやMih{lyや arkangyalnakや szenteltや templomaや
maradv{nyaiやközelébenやker(ltや elő egy {ltal{nosanやｱｲ╆や sz{zadinakや tartott╇やdeやmégやaや
ｱｳ╆やsz{zadやelsőやfelébenやisやjólやelképzelhetőやsírkőやfelsőやrésze╇やkeretezetlenやfel(leténやkétや
vésettや vonallalや jelöltや sz{rや felettや t{rcsakereszttelや 〉kettősや körbenや elhelyezett╇や enyhénや
kiszélesedőや sz{rúや görögや kereszt╉や 916╆や kép).59 Lepoldや Antaln{lや ugyanúgyや mintや
╅johannitaや sírkőをや szerepelt, ahogy Gerevich Tibor, Vernei-Kronbergerや Emil╇やKoz{kや
K{rolyや ír{saibanや is╇60 ZolnayやL{szlóやpedigやkeresztesや lovagやsírkövénekや tartotta61 ｠ a 

véleményekや helyenkéntや aや lelőhelyや pontatlanや ismeretévelや 〉╅szentkir{lyiや romokを《や
nyertekや al{t{maszt{st╆ Ez azや {braや isや meglehetősenや {ltal{nos╇や ésや aや keresztや
{br{zol{s{nakや tényénや kív(lや semmilyenや összef(ggést nem mutat a lovagrendi 

heraldikaやésやviseletやelemeivel. 
Aや K{rp{t-medenceや kőfaragv{ny-leleteinekや sors{tや ésや aや kellőenや nemや

dokument{ltや v{ndoroltat{sukatや kísérőや félreértelmezéseketや jólや mutatjaや egyや latinや
keresztetや {br{zolóや sírkő╇62 amelyetや Alsóbotfalu 〉Bzinceや podや Javorinou╇や Szlov{kia《や
templom{banや tal{ltakや ｱｹｱｴ-ben╇や ésや amelyetや Pöstyénben (Piestany╉や Szlov{kia《や aや
Kúrszalonや mellettや {llítottak fel (917-918╆や kép)╆や Ekkorや m{r aや helyiや hagyom{nyや úgyや
tartotta, hogy az ottani╇やfeltételezésekやszerintやjohannitaやkolostor temetőjébőlやker(ltやaや
kőやaやparkba╆やAzやｱｹｵｰ-esやévekbenやaやh{borúやut{nやösszetörtやésやaやközmű{rokbaやdobottや
faragv{nytや Ovidiusや Faustnakや hosszasや nyomoz{sや ut{nや siker(ltや fellelnieや ésや a 

nagyszombati Nyugat-szlov{kiaiやMúzeumbaや sz{llítatnia. Eredetiや lelőhelyétや vég(lや aや
sírkőkorpuszや munk{lataiや sor{nや egyや Budapestenや őrzöttや archívや fénykép63 felirata 

alapj{nや siker(ltや meghat{rozniや ｠ egybev{góanや Emília Kratochvílov{ Alsóbotfaluや
történetétやfelt{róやkutat{siやeredményeivel64. Aやnagyszombatiやmúzeumiやki{llít{sonやm{rや
╅ismeretlenや szerzetesrendiや elölj{róをや sírkövekéntや szerepeltや aやdarab╇やmajdやAlexanderや
Ruttkay mint egy lovagや Pöstyénbőlや sz{rmazóや sírkövétや írtaや le╇や aや keresztや mellettや
olvashatóやEL monogramot equestrus libertus-ként oldva fel╇やvég(lやVieraやLuxov{ m{rや
jóvalや Kratochvílov{や publik{ciój{nakや megjelenésétや követőenや szerzetesnekや aや
                                                           
58 ╅Templomok╇やkolostorokやaやközépkoriやEsztergombanをやcíműやki{llít{s╇やEBM╇やｱｹｹｶ╆ 
59 AZZOLA 1990. 
60 LEPOLD, Lelt{r 2. lap; GEREVICH 1938a. 60.; VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｱｲ╆╉や ｳ╆や t{bla╉や

Magyarやművelődéstörténetやｱ╆やｱｹｳｹ╆やképやaやｴｰｱ╆やoldalon╉やKOZ[Kやｱｹｸｲ╆やｹｰ╆╉やｳｵ╆やkép 
61 ZOLNAY 1982. 223. 
62 RUTTKAYや ｱｹｹｱ╆や ｱｵｵ╆╉や ｷ╆や kép╉や KRATOCHVÍLOV[╇や E╆╇や Kamennéや svedectv{や minulosti╆や In╈や

KRATOCHVILOV[やｱｹｹｷ╆やｲｲ-24.  
63 K5HやFotót{r╇や azや ｱｹｷｰ-esや évekbenやkiselejtezett╇や régiやpozitív╇や egyや ideigやazやK5Hや〉akkorやOMF《や

Tervt{r{ban╇やkésőbbやfeltehetőenやvisszaker(ltやaやFotót{rba╉やjelenlegやlappang 
64 KOVAČOVICや ｱｹｳｴ╆や ｲｷ-ｲｸ╆╉や KRATOCHVÍLOV[╇や E╆╇や Kamennéや svedectv{や minulosti╆や In╈や

KRATOCHVILOV[やｱｹｹｷ╆やｲｲ-24. 
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johannit{kやpöstyéniやkolostor{bólやsz{rmazóやsírkövekéntやemlítette.65 Azやegyértelműenや
megc{foltや pöstyéniや lovagrendiや kapcsolatot azonbanや megelőzteや egyや ugyancsakや
alaptalanやalsóbotfaluiや lovagrendiやhagyom{ny╆やAzやelőször 1332｠ｱｳｳｷやközöttやaやp{paiや
tizedjegyzékekbenやemlítettやfalu66 templom{tやa rómaiやkatolikusやpléb{nia 1870-benやírtや
Historia Domusa helyi hagyom{nyや alapj{n akkorや ｶｵｵや évesnek, vagyis 1215-ben 

ép(ltnek mondta╇や ésや aや leír{sや utaltや azや ｱｷｷｶ-os Canonica Visitatiora, mely szerint az 

ép(letetや gótikusや stílusbanや aや templomosokや emelték╇や valamintや hivatkozott Noszlopy 

Zsigmondra is╇や akiやegyやazやesztergomiやk{ptalanや╅Liberや Intimatorumを-{banやszereplő╇や
1792-benやkeltやbejegyzésやalapj{nやugyancsakやｱｲｱｵ-reやtette╇やésやaやkereszteseknek╇やilletveやaや
hospit{lyosoknakやtulajdonítottaやegyやaやJavorina-hegyやalattやalapítottやkolostorやépítését╇や
amelynekや faragottや köveibőlや emeltékや későbbや aや pléb{niatemplomot╆67 Aや középkoriや
forr{sokkalや al{や nemや t{maszthatóや kolostoriや hagyom{nyや létrejöttébenや tal{nや szerepet 

j{tszhatottや aや sírkő is, amely ugyan csak 1914-benや ker(ltや előや aや templomや tataroz{saや
sor{n╇やdeやaやｱｸ╆やsz{zadbanやesetlegやmégやl{thatóやvolt. 

Egyや aや pozsonyiや v{rosiや múzeumや 〉Metskéや múzeum v Bratislava) 

gyűjteményébenや lévő╇や szab{lytalanや farag{sú╇や rom{nや koriや sírlaponや keretezetlenや
mezőbenや domborművű╇や félkörűや talpbólや növőや latinや keresztや l{tható╇や amelynekや kétや
vízszintesやsz{raやh{rmasやcsúcsban╇やaやf(ggőlegesやrombuszszerűenやkiszélesedőやhegybenや
végződik (919╆や kép) ｠ azや {br{zol{sや azや ívesや talapzatonや {lló╇や koraiや sírkövekや egyikや
jellegzetesや péld{ja╆や Aや múzeumや gyűjteményénekや helyetや adóや klarissza kolostor 

ismertetésébenや ｱｹｷｶ-ban templomosや lovagや sírkövekéntや írt{kや le aや faragv{nyt.68 Egy 

Péterや nevűや személynekや ｱｳｰｰや kör(lや {llított╇や pozsonyiや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《や sírlapや
(253╆や kép《や kiszélesedőや sz{rvégződésű╇や meglehetősenや {ltal{nosや megform{l{súや
keresztjétやlegújabbanやisやtemplomosやkeresztや〉╅Templerkreuzを《やnévvelやjellemezték.69 A 

szepességiや 2szelecや 〉Hozelec╇や Szlov{kia《 ｱｹ╆や sz{zadや elejénや lebontottや templom{bólや aや
közeliや Sv{bfalv{raや 〉Svabovce《や ker(lt╇や egym{shozや igenや hasonlító╇や aや ｱｴ╆や sz{zadや elsőや
felébenや kész(lt╇や töredékesや sírkövekや egykorや feliratotや hordozóや kereténや bel(lや aや
domborművűや {br{zol{sや csúcsíves╇や h{romkaréjos talpbólや kinövőやnyélenやkiszélesedőや
sz{rvégződésű╇やegyenlősz{rúやkeresztetや{br{zol (920-922╆やkép).70 KeményやLajos szerint 
                                                           
65 RUTTKAYやｱｹｹｱ╆やｱｵｵ╆╉やｷ╆やkép╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｵ╆ 
66 Rationesや collectorumや pontificiorumや inやHungaria╆や P{paiや tized-szedőkや sz{mad{saiや ｱｲｸｱ-1375. 

(Monumenta Vaticana Hungariae I/1.) Bp. 1887. 230. 
67 BENEŠ╇や J╆╇や Históriaや parochiaeや Alsóbotfalvensisや I╆や ｱｸｷｰ╆や ｳ╆や 〉kéziratや azや alsóbotfaluiや rómaiや

katolikusやpléb{ni{n《╉やLiberやIntimatorumやI╆やｲｵｹ╆や 〉ｱｷｹｲ╆やm{jusやｱｴ-iやbejegyzés《╉やNOSZLOPY╇やZ╆╇や
Status historico-geographicusやcomitatusやNitriensisやadやRegnumやHungariaeやpertinentis╆やPosóniiや
1806. 81-ｸｳ╆や 〉kézirat╇やOSZK╇やQuartaleや latinumやNo ｲｶｱ╇や ｲｶｳ《╆やAzや irodalmiや adatokや forr{sa╈やdr╆や
Emíliaや KRATOCHVÍLOV[や ｱｹｹｷ-benや Lőveiや P{lnakや írtや levelei╇や illetveや KRATOCHVÍLOV[╇や
E.｠VARGA, V.｠KISS╇や I╆╇や Prv{や písomn{や zmienkaや oや Bzinciachや aや osad{ch╆や In╈や
KRATOCHVILOV[やｱｹｹｷ╆やｱｹ-21.  

68 KOSTKAやｱｹｷｶ╆やｱｹ╇やｶｹ╆╉やｴｹ╆やképや 
69 ŠEDIVÝやｲｰｰｷ╆やｸｱ╆╉やAbb╆やｳｱ╉やld╆やmég╈やL8VEI｠VARGA ｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やII╆やｱｷｴ╆やkép╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆や

332, 664. (2.2.2. kat. sz.) 
70 KEMÉNYや ｱｹｰｴ╆や ｳｴｱ╆╉や DIVALDや ｱｹｰｶ╆や ｱｰｰ╆╉や SCHÜRER｠WIESE 1938. 81.; VERNEI-

KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｱｷ╇やｶｲ╆や〉ｵｲ╆やjegyzet《╉やｴ╆a╆やkép╉やSLIVKAやｱｹｸｲ╆やｳｹｲ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. 

I╆やｳｳｷ╆╉やｳｳｷ╆ｳ╆や{bra╉やHAVLICE 2001. 192. (2. sz.), 193. (3/1, 3/2. sz.), 215. 
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a kereszt itt is okot adott arraやaやmond{ra╇やhogyやalattaやtemplomosやlovagやnyugszik.71 A 

temetőketや t{rgyalóや fejezetbenやm{rや említett, kifeléや szélesedőや sz{rúやm{rcfalviや (Marz, 

Ausztria) keresztet72 (702╆やkép《やisやösszef(ggésbe hozt{kやaやfaluvalやegyébkéntやtörténetiや
kapcsolatbanや sosemや{llóや johannita-, illetve templomos lovagrendekkel, aや faragv{nyや
azonban valószínűlegやbűnb{natiやkeresztやvolt.73 

Jakab Elek 1870-ben ｠ aやv{rosやtörténetérőlやírottやműveやegyikやillusztr{ciójakéntや
｠ közöltや egyや aや kolozsv{riや 〉Cluj╇や Rom{nia《や Szentや Mih{ly-templombanや tal{lt╇や majdや
visszaやisやtemetettやsírkőrőlやEszterh{zyやJ{nosや{ltalやkészített rajzot (923╆やkép).74 Aやkőlapや
mezőjébenや karéjokkalや tagoltや t(körbenや enyhénや jobbraや dőlő╇や szokatlanulや nyújtottや
ar{nyúや h{romszögpajzsや volt╇や benneや kiszélesedőや sz{rúや görögや kereszttel╇や amelynekや
felsőや sz{rvégévelや hatszirmúや rozettaや érintkezett╇や ésや aや felsőや keresztsz{rや kétや oldal{nや
monogramやkétやbetűjeやvoltやolvasható╆やJakab a sírkőévelやegyやlaponやközölteやegyやm{sikや
hasonlóやcímerやrajz{tや is╇やaやkolozsv{riやMagyarやutcaやｴｴｲ╆やsz╆やh{zやkapuívéről╈やazやov{lis╇や
alulや csúcsosやpajzsonやkereszt╇や fölötteやhat{gúや csillagや l{tható╇や aやkeresztや felsőや sz{raやkétや
oldal{nやmonogrammal╆やAやrajzokやalapj{nやmindkétやcímerbenやs ésやt betűkや{lltak╇やJakabや
szerint azonban d vagyや ink{bbや o, valamint t betűk╇や aや ╅Domusをや vagyや ╅Ordoや
Teotonicusをや rövidítéseként╇やmi{ltalや aや Szentや J{nosや lovagrendiや címerrelや ékesや kőlapや aや
jeruzs{lemiや lovagrendや egyや előkelőや tagj{nak╇や hihetőlegやperjelénekや sírköveや lehetett╆75 

Kimondatlanul╇や mindazon{ltalや nyilv{nvalóan, aや pajzsokや kereszt{br{zol{saや adottや
alapotやaや╅konstrukcióhozを╇やpedigやmindkétやesetbenやugyanannakやaやpolg{riやcsal{dnak╇や
alighanemやugyannakや aや személynekやaや címereirőlやvanや szó╇や amelyeknekや semやaやnémet 
lovagrendhez╇やsemやaやjohannit{khoz nem volt semmiやköze. 

Aや címeresや pecsétek╇や címerekや ésや sírkövekや egyenlősz{rú╇や talpasや keresztjeivelや
kapcsolatbanや {ltal{banや isや felvetődöttや aや lovagrendiや kapcsolat╇や ígyや többやm{sや csal{diや
címerやmellettやesetlegやaやHahót-Buz{dやnemzetségやbölényfejénekやszarvaiやközéやhelyezettや
kereszt╇や aやStiborokや félholdakやköztiやkeresztje76 (112-114╆や kép)╇やNagymartoniやP{lやsasos 

címerpajzs{nakや keresztje77 (ｲｶｱ╆や képや ｠ jobbra alul)╇や ｲｶｲ╆や képや ｠ balraや felül╇や sasosや {br{val), a 

Tornaiや J{nos (く1406) tornai (Turna nadやBodvou╇やSzlov{kia《やsírkövén78 (106-107╆やkép) 

                                                           
71 KEMÉNYやｱｹｰｴ╆やｳｴｱ╆ 
72 PAULやｱｹｷｵ╆やｴｳ╆や〉ｶｵ╆やkat╆やsz╆《╉やｴｱ╆やkép╉やSCHMELLER-KITT 1976. 190.; SCHMELLER-KITT 1993. 

ｳｱｴ╆╉やｴｷｳ╆やkép 
73 SCHMELLER-KITT 1993. 314. 
74 JAKABやｱｸｷｰb╆やVIII╆やt{bla 
75 JAKAB 1870a. 291-292. (4. jegyzet is) 
76 Pl╆や timpanonbanやBeckóや 〉Beckov╉やSzlov{kia《やv{r{ban╇やz{rókövönやV{gújhelyや〉NoveやMestoやnadや

V{hom╉や Szlov{kia《や [goston-rendiや préposts{giや templom{ban╇や Stiboriciや I╆や Stiborや pecsétjén╈や
Magyarorsz{giや művészet ｱｹｸｷ╆や II╆や ｱｰｲｴ╇や ｱｰｲｸ╇や ｱｴｷｵのｲ╆や kép╉や egyや z{rókövönや azや Egerや mellettiや
felsőt{rk{nyiやkarthauziやkolostorból╈やDERCSÉNYI｠VOITやｱｹｶｹ╆やｸｹ╆╉やｶｷ╆やkép╉やsírköveken╈やL8VEIや
1999b. 1, 4-ｵ╆やkép 

77 ENGEL｠L8VEIやｱｹｹｸ╆や ｱｳｹ-ｱｴｰ╆╉や ｱ╆やképや 〉ｱｳｲｳ╆や éviやoklevél╇や ｹ╆や sz╆《╉や ｱｴｳ-ｱｴｴ╆╉やｳのa╆やképや 〉ｱｳｲｸ╆やéviや
oklevél╇やｷ╆やsz╆《 

78 CSOMA 1887b. 181-ｱｸｳ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｵｸｸ╇やｵｸｹ╆╉やII╆やｱｲｲｲ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｱd╆やｵｱ╆╉やｵ╆や
kép 



 236 

l{thatóや címerや pajzsfőjébenや elhelyezettや kereszt esetében.79 Verebiや Péterや 〉く1403) 

m{rtaverebélyiや sírkövének80 (25-26╆や kép) talpbólや növő╇や nagyméretűや keresztjeや mégや
újabbanや isや említéstや nyerhetett ｠ Bónisや Györgyや ésや Kurczや [gnesや {ltalや ｠ ilyesfajta, 

mindenや alapotや nélk(lözőや összef(ggésben╆81 Aや címerekbenや lévőや keresztekkel 
kapcsolatban ilyen eredet egyes esetekbenやnemやelképzelhetetlen╇や némelyikや konkrétや
péld{valや kapcsolatbanや azonbanや kétkedésreや adhatや alapot╇や hogyや aや Hahót-Buz{dok 

címerpajzsainやaやkeresztetやnyolc{gúやcsillagや isやhelyettesítheti╇やNagymartoniやP{lや egyik 

pecsétjénや pedigや aや keresztや holdsarlóvalや p{rosul,82 amelyやmotívumや egyや teljesenやm{sや
ikonogr{fiaiやösszef(ggésreやutalhat83. 

Aや johannit{kや ésや egyや ｠ egyébkéntや nemや keresztes, hanemや figur{lis {br{júや｠ 

síremlékや indokolatlanや kapcsolatbaや hoz{saや ugyancsakや érdekesや adalékotや jelentや aや
tém{raや azや újkorbanや r{rakódott╇や aや ｱｹ╆や sz{zadbanや isや mégや jócsk{nや hatóや
bizonytalans{gokhoz╈や Rajcs{nyiや [d{m╇や ｱｷｳｸ-tólや aや magyarや kamaraや levélt{rosaや
hagyaték{nakや egyや tollrajza a Szentgyörgyiや ésや Baziniや (III.) Györgyや 〉く1467) 

pozsonyszentgyörgyiや〉SvatyやJur╇やSzlov{kia《やsírkövénや (384-ｳｸｶ╆やkép) kifaragott alakot 

emeliやkiやaやkőlapやkörvonalainakやésやkörirat{nakやelhagy{s{val╆84 Felirata szerint a rajz a 

jeruzs{lemiや Szentや J{nos-lovagrendや egyや lovagj{tや ｠ Szentgyörgyiや ésや Baziniや Tam{sや
grófot╇や aや johannit{kやvr{naiやperjelétや｠ {br{zolja╇や annakやm{rv{nyやmauzóleum{ról╆やAや
tévedésや okaや aや köriratや egyや hi{nyaや volt╇や aや feliratbólや ugyanisや elveszettや azや elhunytや
keresztnevétや hordozóや rész╇や ehhezや j{rulhatottや aや hal{loz{siや évsz{mや téves╇や aや rajzonや isや
szereplő╇やｱｴｵｷ-esやolvasata╇やígyやazt{nやaやhasonlóやcsal{dnévやalapj{nやm{rやnemやvoltやnehézや
aや faragv{nyや ésや aや Hunyadiや J{nossalや rokons{gbanや {lló╇や Fejérや megyeiや eredetű 

szentgyörgyiやSzékelyやTam{sやvr{naiやperjel (1450｠1461)85 összekapcsol{sa╆ Azやévsz{mや
félreolvas{saや ésや aや kétや eltérőや eredetű╇やmagukatやm{s-m{sや telep(lésrőlやmégisや hasonlóや
módonや nevezőや csal{dや összemos{saや mellettや elkövetettや tov{bbiや alapvetőや hiba volt, 

hogy a Gut-Keledや nemzetségnekや aや jobbや kézbenや tartottや z{szlónや kifaragott, hat{gú 

címer-csillag{tやRajcs{nyiや{tértelmezteやaや╅johannitaやviselethezをや jobbanや illeszkedőnekや
gondolt╇やbarokkiz{ltやm{ltaiやkeresztté╆やAやtévedéstやegyやidőreやkanoniz{ltaやa rajznakやm{rや
aや következőや sz{zadや elején╇や Fuxhofferや Damj{nや 〉ｱｷｴｱ｠ｱｸｱｴ《や alapműnekや sz{mítóや
╅Monasteriologiaを-j{banや történtやközzétételeや 〉ｱｸｰｳ《╈や aや rézmetszet a figura mellett az 

eredetinekやaやhib{sやévsz{m{tやésやaやtévesやszemélyazonosít{stやtartalmazóやfelirat{tやisやbetűや
szerintや{tvette (ｳｸｴ╆やkép).86 

                                                           
79 CSOMA 1915; KURCZ 1988. 134. 
80 CZEGLÉDY｠KOPP[NYやｱｹｶｹ╆や ｳｱ╇や ｳｳ╇や ｴｶ╇や ｵｰ╆╉や ｱｳ╇や ｴｳ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337, 462, 

ｵｸｸ╇やｵｸｹ╆╉やｵｸｶのｴ╆や{bra╉やII╆やｱｲｲｰ╆やkép 
81 KURCZ 1988. 134. 
82 Alsólendvaiや Miklósや zalaiや isp{nや pecsétje╇や ｱｳｲｸ╇や illetveや Nagymartoniや P{lや pecsétje╇や ｱｳｲｳ╈や

ENGEL｠L8VEIやｱｹｹｸ╆やｱｴｵ╆╉やｳのaやkép╇やilletveやｱｳｹ-ｱｴｰ╆╉やｱ╆やkép 
83 Keresztényやművészet 1986. 239-240. 
84 RAJCS[NYI╇やCollectio, fol. 117. 
85 ENGEL 1996. II. 224. 
86 FUXHOFFERやｱｸｰｳ╆やII╆╇やaやｲｱｲ╆やésやｲｱｳ╆やoldalやközött 
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Jelenlegiや ismereteinkや alapj{nや elmondható╇や hogyや aや középkori Magyarorsz{gや
ter(letéről egyetlenやolyanやkeresztesや{br{júやsírkőやsem ismert, amely a lovagrendekkel 

ak{rや csakや aや lehetőségや szintjénや isや kapcsolatbaや hozható╆や Egyed(lや egyや aや ｱｵ╆や sz{zadや
harmadikやnegyedébőlやsz{rmazó╇や2bud{nやtal{lt╇やp{ncélosやfiguraやoroszl{nonやnyugvóや
l{b{tや{br{zolóやtöredékやköthetőやtal{nやaやjohannit{khoz╇やaやbojtokbanやvégződőやzsinórokや
főpapiや rangjelvényénekや rajtaや l{thatóや töredékesや motívumaや 〉kétや bojttal《や aや p{ncélosや
{br{zol{ssalや ugyanisや legink{bbや egyや vr{naiや perjelや személyeや eseténや kapcsolódhatottや
össze (924-926╆やkép).87 

Amennyireや eztや megや tudomや ítélni╇や k(lföldönや isや többnyireや aや figur{lisや ｠ 

legfeljebb sokszor az olcsóbbanや megvalósítható╇や vésettや vonalasや technik{júや ｠ 

síremlékekや jelentettékや aや lovagrendekや tagjaiや sz{m{raや elv{rhatóや színvonalat╆や Aや dél-
it{liaiやBarlett{ban, aholやaやjeruzs{lemiやSzentやJ{nos-lovagrendnekやprior{tusaやműködöttや
aやｱｲ╆やsz{zadやközepétől╇やaやrendnekやaやsírkövekenやfraterkéntやmegnevezettやegyh{ziやtagjait 
14｠15╆や sz{zadiや sírlapjaikon laposや domborművűや vagyや vésettや vonalasや technik{valや
{br{zolt{k, bok{igや érőや köpeny(kや balや oldal{nや aや rendjelvényや gyan{ntや viseltや
kereszttel.88 A kor{bbiや darabokonや egyszerű╇や vésettや keresztekや l{thatók╇や egyや ｱｳｸｲ-es 

évsz{mú╇ későbbiや töredékenや körvonalazott╇や kiszélesedőや sz{rvégződésűや péld{nyや
tűnikやfel, az 1446-osやévsz{múやlegkésőbbinやpedig m{r m{ltaiやkereszt (927-929╆やkép). Az 

alakokや fejeや föléや kétoldaltや egy-egyや címerpajzsotや faragtak╇や benn(kや eleinteや aや csal{diや
címerや {br{jaや ismétlődött╇や aや sorozatや legkésőbbiや darabj{nや azonbanや aや heraldikaiや jobbや
oldalonやaやrendやkeresztesやcímereやkapottやhelyet╆ Aやkésőbbiやdarabokやköz(lやnémelyiken 

azやegyh{ziやcímhezやj{róやbojtやisやfeltűnik╇やaやköpenyやalattやaやv{lln{lや{tvetett╇やaやmellやelőttやaや
hasigやlef(ggesztettやzsinórやvégén╆89 Rómaやelőbbやtemplomos╇やmajdやjohannitaやS╆やMariaや
delや Prioratoや templom{banや Iacobusや deや Obizisや 〉くｱｴｱｱ《や firenzei johannita lovag 

sírkövönや {br{zoltや alakjaや kiszélesedőや sz{rvégződésűや keresztetや viselや köpenyénや aや balや
v{llやalatt╆90 Egyやaやw(rttembergiやHorneckやv{rk{poln{j{ból a 19｠ｲｰ╆やsz{zadやfordulój{nや
aや morvaorsz{giや Bouzovや v{r{baや sz{llított síremlékenや aや domborművű╇や németや
lovagrendiや viseletű figura (Siegfried von Venningen) köpenyénekや balや oldal{nや egyや
nagyobbや méretűや latinや keresztや mintegyや r{tétkéntや domborodik.91 A baseli Johannis-

Kapelleやrészbenやelpusztult╇やrészbenやmúzeumbaやker(lt╇やaやｱｸ╆やsz{zadやm{sodikやfelébőlや
sz{rmazóや rajzokonやmegörökítettやh{romやepit{fiumaや 〉egyikやesetébenやaやhozz{や tartozóや
kriptafedlapotや isや megörökítiや egyや rajz《や ｠ Johannesや Löselや 〉くｱｴｶｸ《╇や aや johannitaや rendや
németや nagymestere╇や valamint Bero von Melchingenや 〉くｱｵｰｴ《や és Hermann Schenk 

〉くｱｵｷｲ《やbaseliや komturok emlékt{bl{iや｠ aやdomborművűやalakokやköpenyénekやbalやv{llや
                                                           
87 G5M5RIやHAVASやｱｸｹｰ╆やｳｷ╇やｳｹ╆╉やNÉMETHYやｱｸｸｴ╆やｲｰｶ╆╉やL8VEIやｱｹｹｴf╆ 
88 D‒ERCOLEやｱｹｹｷ╆やｵｶ╇やｵｸ-59, 61, 63, 65, 67-68. (19, 21-ｲｲ╇やｲｴ╇やｲｶ╇やｲｸ╇やｳｰ╆やsz╆《╉やaやruh{zatonやviseltや

keresztや természetesenや nemcsakや sírkövekや {br{zol{sain tűnikや fel╇や ígyや aや Johann-Ferdinand von 

Hérédiaや nagymesterや 〉ｱｳｷｶ｠ｱｳｹｶ《や idejénや vertや rhodosiや pénzérmékenや aや keresztや előttや térdeplőや
nagymesterやisやviseliやbalやv{llaやalatt╈やKreuz 2005. 157. (Kat.-Nr. I.7.13, STUMPF, G.) 

89 D‒ERCOLEやｱｹｹｷ╆やｶｵ-68. (28-30. sz.) 
90 Rom und Latium 1981. 210-211. (Kat.-Nr. XXXVIII, 2); Abb. 152 
91 SAMEK 1994. 114.; POJSL 2006. 71-ｷｲ╆や 〉A╆ｱやkat╆や sz╆《╉やHagyom{nyosan╇やb{rやazやutóbbiや időbenや

kérdőjelesen╇や ｱｳｹｵ-reや keltezik╇や heraldikaiや elemei╇や aや figur{tや övezőや építészetiや elemek╇や azや arcや
farag{saやalapj{nやazonbanやkésőbbinekやtűnik╆ 
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alattiや részénや {br{zolj{kや azや addigraや m{rや maや ismertや alakjukatや felöltőや m{ltaiや
kereszteket.92 Aや franciaや Lusignanや közelébenや fekvőや Rocheや kommend{j{nakや egyや
templomosや lovagj{t szinteや kerekや szoborkéntや form{lt{kやmeg╇や deや alakjaや csakやmelltőlや
fölfeléや l{tszikや kiや aや nyugat-európaiや ╅prizm{sを╇や koporsókőszerűや síremlékekや
tömegképzésiや hagyom{ny{tや követő╇や tetőszerűenや képzettや takaróや alól╆ A fenti 

péld{kkalや ellentétbenや kisméretűや pajzsや fölöttや rövidや nyélenや (lő╇や végeinや kiszélesedőや
sz{rúや keresztetや {br{zolや aや w(rttembergiや Rohrdorfや Keresztelőや Szentや J{nosや
pléb{niatemplom{banやConradやWalchや〉くｱｳｵｷやut{n《やsírlapjaや｠ őやｱｳｴｳ-banやésやｱｳｵｷ-ben 

mintや aや rohrdorfiや johannitaや kommendatúraや komturjaや ismert╆93 Egyや ｱｴ╆や sz{zadraや
keltezett╇や gr{nitや anyagú╇や keretezetlenや t{bl{nや kifaragott╇や nagyméretű╇や kiszélesedőや
sz{rúやlatinやkeresztやnémetやlovagrendiやkapcsolataやkétségenやkív(li╇やlelőhelyeやugyanisやaや
gdanskiや Ordensburg╉や hasonlóや darabや tal{lhatóや aや Malborkや 〉Marienwerder《や
v{rtemplom{banや befalazottや sírkövekや közöttや is╆94 ╅Közönségesをや lovagokや sírköveiや
lehettek╉や kor{bbanや csakや aや rendiや előkelőkや figur{lisや sírköveiや voltakや ismertekや
Poroszorsz{gbanや》pl╆やKunoやvonやLiebensteinやv{rnagyや〉くｱｳｹｱ《やbronzやsírlapja95]. 

Egyesや emlékekや keresztesや {br{j{valや kapcsolatbanやm{sféle╇や péld{ul heraldikai 

magyar{zattalやis lehet tal{lkozni. AやFelsődörgicsénやtal{lt╇ nagyj{bólやtéglalapやalakúraや
faragott, durv{nや nagyoltや fel(letűや sírkőlapon (802-803╆や kép《や aや kisや bemélyített╇や
kiszélesedőや sz{rvégződésű╇や lóheréhezや isや hasonlítókéntや interpret{ltや görögや keresztetや
összef(ggésbeや hozt{kや aや községetや feltehetőenや eredetilegや birtoklóや Bog{tradv{nyや
nemzetséggel╆96 Ennekや alapj{ulや aや nemzetséghezや tartozóや Monoki csal{dや egyikや
tagj{nak╇や Monoki Mih{lyや borsodiや majdや s{rosiや alisp{nnak97 1355-bőlや valóや
sisakpecsétje98 szolg{lt╇や amelyenや aや sisakdísztやCsomaやugyan íjnakや l{tszóやmotívumraや
helyezettやkeresztkéntやírtaやle╇やdeやazonnalやhelyesbítetteやmag{t╇やmiszerintやegyやközepénや
túlméretezettやkereszttelやképzettやkoronaやlenneやink{bb╆99 Aやpecsétenやvalój{banやaやsisakや
fölöttや heraldikusや liliomや l{tható╇や középsőや szirmaや fölöttや kereszt h{rom╇や végeinや
kiszélesedőやsz{r{valや〉azやalsóやsz{rやhelyétやaやliliomやszirmaやfoglaljaやel《╆やAzやilyenやkeresztや
azonbanや olyや mértékbenや {ltal{nosや sírkő{br{nakや mondható╇や ésや aや kisや keresztnek 

annyira sz{mos formaiやanalógi{jaやvanやorsz{gszerte olyanやhelységekbenや[Kőv{góörs-

Ecsér100, 804-805╆やkép; Hidegség101, 560-562╆やkép; Csan{d102 (Cenad╇やRom{nia), 831╆やkép; 

                                                           
92 BAER 1941. 439-442.; Abb. 234-239. 
93 NEUMÜLLERS-KLAUSER 1992. 18. (33. sz.); Abb. 14 
94 Deutscher Orden 1990. 108-109. (Kat.-Nr╆やII╆ｷ╆ｲｱ╆╇やARSZYŃSKI╇やM╆《 
95 Deutscher Orden 1990. 430-431. (Kat.-Nr╆やVI╆ｷ╆ｸ╆╇やARSZYŃSKI╇やM╆《 
96 ÉRI｠GER8NÉやstb╆やｱｹｶｴ╆やｱｱｳ╆╉やｹｳ-ｹｴ╆やkép╉やÉRI｠KELEMENやstb╆やｱｹｶｹ╆やｸｵ╆╉やÉRI｠KOPP[NYやｲｰｰｱ╆や

6. 
97 Személyére╈や ENGELや ｱｹｹｶ╆や II╆や ｱｶｹ╆╉や Ériや Istv{nやMonaky╇や illetveや Munakyや alakbanや haszn{ltaや aや

csal{dnevet╆ 
98 ÉRI｠GER8NÉやstb╆やｱｹｶｴ╆やｱｱｳ╆╉やｹｳ╆やkép╉やÉRI｠KOPP[NYやｲｰｰｱ╆やｶ╆ 
99 CSOMA 1904. 45. (1995. 1187.) 
100 Kétや töredékesや sírkő╈や VARGA｠L8VEIや ｱｹｹｰ｠ｹｲ╆や ｱｵｸ╆や 〉ｷ╆や jegyzet《╉や RITO2Kや ｱｹｹｷ╆や ｲｰｶ╆╉や ｲのc-d. 

kép╉やL8VEIやｲｰｰｵb╆やｸｰ╆ 
101 BODORやｱｹｷｴ╆やｲｶｸ╉やｳ╇やｵのｲ╆やkép╉やBODORやｱｹｷｷ╆やｲｳｶ╉やｲｹｹ╇やｳｰｲ╆やkép╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆╉やｲのj╆や

kép 
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Kisn{na103, 793╆や kép; Eger104, 791╆や kép; Homokterenye105, 794╆や kép; Nagytoronya106 

(Veľk{やTrňa╇やSzlov{kia《, 930-931╆や kép; nemやcsakやsírkövön╇やhanemやpl╆やharangokonや is╈や
Alcina 》Alţina╇やRom{nia『╇やevangélikusやtemplom╇やｱｴ╆やsz{zadやvége107)╇やaholやaやkérdésesや
nemzetségや biztosanや nemや birtokolt╇や hogyや aや dörgicseiや sírkőや díszénekや nemzetségiや
jelvényやvoltaやteljesやbiztons{ggalやelvethető╆ 

 

 

5.3. Aやsíremlékekやkeresztjeinekやtípusai 
 

Aや felsődörgicsei╇や ecséri╇や hidegségi╇や csan{di, homokterenyei kőlapokや ╅lóhereや alakúをや
kisや vésettや görögや keresztjeiや aや legegyszerűbbや kereszt{br{zol{sokや egyikや alcsoportj{tや
alkotj{k╆や [Hasonlóや keresztekや újkoriや emlékekenや isや megtal{lhatók╇や ígyや péld{ulや egy 

kor{bbanや m{rや említett╇108 szab{lytalanや körvonalúや r{ckeveiや sírkövönや 〉756╆や kép) ｠ 

keresztjénekや form{ja némelyや az ortodox templom kerítésfal{hozや t{masztott╇や m{rや
feliratos, 18｠ｱｹ╆やsz{zadiやsírkövönやköszönやvisszaや〉757╆やkép).] Aやvésettやvonalas╇やkivésett 
vagyや domborművű╇や többé-kevésbéや szab{lyos, ugyancsak nem nagy keresztek az 

esztergomi Helemba-szigeten109 (799-800╆や kép)╇や Gyöngyöspat{n110, a középkoriや egriや
székesegyh{zやfalaiból vagyやkörnyékéről111 (790, 792╆やkép), azやEsztergomやter(letéreやesőや
egykoriや Kov{csiや faluban112 (797-ｷｹｸ╆や kép), azや Aszófő-kövesdiや templomromban113, a 

petőszinyeiや 〉Svinica╇や Szlov{kia《や templomや kör(liや temetőben114, aや veszprémfajsziや
templomromból115 ésやaやDucóや 〉Ducové╇やSzlov{kia) elpusztultや rotund{ja kör(lや felt{rtや
temetőbenや felbukkantや sírköveken116, J{szap{tiban117 (811-ｸｱｲ╆や kép), illetve 

                                                                                                                                                                                     
102 H{romやm{sodlagosやhelyzetű╇やrészbenやtöredékesやsírkőやaやszerb-ortodoxやtemplomやbej{rataやelőtt╈や

BENK8やｲｰｰｵ╆やｲｶｵ╆╉やAbb╆やｱｱ 
103 PAMERやｱｹｷｰ╆や ｳｱｲ╆や 〉ｲｴ╆や jegyzet《╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆や I╆や ｳｳｹ╆╉や II╆や ｱｸｳ╆やkép╉やVARGA｠L8VEIや

1990-ｹｲ╆やｱｵｸ╆や〉ｷ╆やjegyzet《╉やｵ╆やkép╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆╉やPAMERやｱｹｹｸ╆やｱｰ, 12.; PAMER 2004. 

ｱｶｰ╇やｱｶｲ╇やｱｶｳ╆╈やｳ╆やsz╆やkő╉やL8VEIやｲｰｰｵb╆やｸｰ╆ 
104 KOZ[K｠SEDLMAYRやｱｹｸｷ╆やｱｵ╆や〉ｴｶ╆やsz╆《╉やｳｰ╆やkép 
105 CZEGLÉDYやｱｹｶｵ╆やｱｲのｱ-2, 13/1-ｲ╆やkép 
106 KRCHO 2007. 421. 
107 BENK8やｲｰｰｲ╆やｲｱｹ╆や〉I╆やｲ《╇やｴｲｴ-425. (III. 12) 
108 Ld╆や fentebbや aや ╅Temetőképや ésや temetőiや sírjelek╇や valamintや rokonemlékekや aや középkoriや

Magyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
109 KOVALOVSZKYやｱｹｸｹ╆やｷｷ╇やｸｲ╇やｹｱ╆や〉ｲｲ╆やjegyzet《╉やｱｲ╆や{bra╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╆╉やｲのe-f╆やkép 
110 SZAB2やｱｹｸｵa╆やｷ╇やｵｳ╆╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ-ｹｲ╆やｱｵｸ╆や〉ｷ╆やjegyzet《╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╆╉やｲのg╆やkép 
111 KOZ[Kや ｱｹｷｳ╆や ｲｲ╆╉や ｱｶ╆や kép╉やKOZ[Kやｱｹｷｵa╆や ｹｴ╇や ｹｵ╆╉や ｱｶ╆や kép╉やKOZ[K｠SEDLMAYR 1987. 15.; 

RITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆ 
112 Azや egyikや darabonや fúrólyukakkalや körberajzolt╇やmajdや kivésett╇や egyやm{sikonや vésettや vonalrajzúや

kereszt╈やHORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 179, 180. (138, 142. jegyzet《╉やM2SERやｱｹｸｸ╆やｳｸ╆や
kép╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｵｸ╆や〉ｷ╆やjegyzet《╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｹ╆ 

113 Z[DORやｱｹｶｰ╆やｱｸｴ╆╉やｱｷ╆やkép 
114 ČAPLOVIČ｠HANULIAKやｱｹｷｹ╆やｱｹｴ╆╉やｵ╆やsz╆やazやｵ╆や{br{n 
115 T2THやｱｹｸｴ╆やｱｳｲ╆╉やRITO2Kやｱｹｸｴ╆やｲ╆やkép╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╆ 
116 HANULIAK 1977. 69.; HANULIAK ｱｹｷｹ╆やｱｷ╆やkép╉やRUTTKAYやｲｰｰｵ╆やｳｶ╆ 
117 T5R8CSIKやｲｰｰｴ╆ 
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valamennyire nagyobbやméretbenやEgyh{zashollóson118 (807╆やkép《やésやa paloznakiやrómaiや
katolikusや templomや falaibaや m{sodlagosanや befalazottや sírlapokon119 (558-559╆や kép) a 

fentiekhez hasonlóanや olyanや egyszerűや form{k╇や hogyや aや keresztや alapvetőや keresztényや
szimbólumや volt{nや túlmenőenや semmilyenや k(lönlegesや gondolatiや vagyや formaiや
összef(ggésrendszerbeやnemやilleszthetők╆ 
 Nem jelenti ez azonban azt, hogy a legegyszerűbbや sírkőlapok╇や keresztesや
kőtömbökや m{sodlagosや felhaszn{l{sbanや nemや nyerhettekや újabbや funkciójukhozや
kapcsolódóan ak{rや újabbや jelentést is. Aや liptószentm{riaiや 〉Szentm{ria╇や Liptovsk{や
Mara╇や Szlov{kia《や rómaiや katolikusや templomや szentélyébenや felt{rt╇や kor{bbiや szentélyや
alapoz{saや alatt╇や illetveや alapoz{s{banや aや déliや ésや azや északiや oldalonや egy-egy, vésettや
kereszttelやmegjelöltやkődarabotやtal{ltak╉ a felt{róや{ltalやennélやkésőbbiként╇やaやｱｴ╆やsz{zadや
végi╇や ｱｵ╆や sz{zadや eleji╇や gótikusや építésiや periódushozや tartozóként leírtや m{sikや h{romや
kisebbや kőlaponや szinténや keresztekや voltak╆120 Azや alapoz{sや sor{nや felhaszn{ltや darabokや
eseténや is elképzelhetőや kor{bbiや sírkövekや m{sodlagosや felhaszn{l{sa╇や deや nemや kiz{rt╇や
hogyや valamilyenや aや felszentelésiや keresztekhezや hasonlóや funkciótや töltöttや beや aや
keresztszimbólumや azや építkezésや folyamat{ban. Ennekや sor{nや olyanや véleményや isや
megfogalmazódott╇や miszerintや aや szentélyや alapfal{banや aや felszenteléskorや elhelyezett, 

kereszttelやmegjelöltや lapis primarius 〉╅alapkőを) szok{saや tipikusanや aや ｱｳ╆や sz{zadraや lettや
volnaや jellemző121 ｠ aや véleményや alapj{ulや alighanemや Durandus (1230/31-1296) 

egyh{zjog{szや ésや liturgikus122 kereszttelや jelöltや alapkőreや vonatkozóや utasít{saや ｠ 

╅primariumやlapidemやcuiやimpressaやsitやcruxやinやfundamentumやponereを123 szolg{lt.124 A 

                                                           
118 LAHU 5. ｲｰｰｲ╆やｲｷｵ╆や〉TAM[SIやJ╆《╇やｲｷｹ╆や〉ｵｷ╆ｱ╆やkat╆やsz╆╇やIVICSICSやP╆《╉やｲｲｰ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｲa╆やｳｳ╆  
119 VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ-ｹｲ╆やｱｱｷ╇やｱｵｸ╆や〉ｷ╆やjegyzet《╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆╉やｲのl-m╆やkép 
120 HABOVŠTIAKやｱｹｸｵ╆やｲｹｰ╆╉やHOŠŠOやｱｹｸｷ╆やｶｲ╆╉やｵ╆やkép╉やČAJKAやｲｰｰｳ╆やｱｷｴ-175, 188.; 2-ｳ╆やkép 
121 HOŠŠOやｱｹｸｷ╆やｶｲ╆╉やČAJKAやｲｰｰｳ╆やｱｷｴ-175, 188. 
122 DI2Sやｱｹｹｶ╆ 
123 KIRSCHBAUM 1970. 573. 
124 Aや hildesheimiや St╆や Michaelや egyや négysorosや feliratotや hordozó╇や m{sodlagosanや befalazott╇や

alapkőnekや tarthatóや kőfaragv{ny{nや S(ANCTVS) BENIAMIN S(ANCTVS) MATHEVS 

A(POSTOLVS) B(ERNVVARDVS) EP(ISCOPVS) M X olvashatóや》WULFやｲｰｰｳ╆やｱ╆やAbb╆やｱｰ╉やｲ╆やｱｸｵ-

187. (6. sz.)]. Ezzel kapcsolatban Ch. Wulf ｠ Wilhelmや Bergesreや hivatkozvaや 》Dieや älterenや
Hildesheimer Inschriften bis zum Tode Bischof Hezilosや 〉くｱｰｷｹ《や vonやWilhelmやBERGES. Aus 

demやNachlaJやherausgegebenやundやmitやNachträgenやversehenやvonやHansやJ(rgenやRIECKENBERG. 

Göttingenやｱｹｸｳ╆『や｠ kiemelte╇やhogyやazやalapkövekやhaszn{lataやbibliaiやtradícióraやvezethetőやvissza╈や
aや mennyeiや Jeruzs{lemや ╅kőfal{nakや tizenkétや alapjaや vala╇や ésや azokonや aや B{r{nyや tizenkétや
apostol{nakやneveiをや〉J{n╆やjel╆やｲｱ╇ｱｴ╉やSzent Biblia, Újやtestamentomやｲｷｵ╆╉や╅etやmurusやcivitatisやhabensや
fundamentaや duodecimや etや inや ipsisや duodecimや nominaや duodecimや apostolorumや agniを《╆や Aや
Jord{nonや valóや {tkelésや emlékére╇や Izraelや ｱｲや törzsénekや megfelelően╇や Józsuéや előbbや ugyanennyiや
emlékkövetや vetetettや kiや aや Jord{nból╇やmajdやhelyeztetettや elや aや Jord{nbanや 〉Józs╆や ｴ╇ｴ-8, ill. 9; Szent 

Biblia, 2-testamentomやｲｰｸ╆《╆やSzentやJeromosやehhezやaやszöveghelyhezやfűzöttやmagyar{zataやszerintや
╅Duodecimやlapides, qui de Jordanis illuc translati alveo, duodecim apostolorum fundamenta 

firmaverantを╆や ｱｲや kőや aや ｱｲや törzsnek╇や aや ｱｲや prófét{nak╇や aや ｱｲや apostolnakや ｠ azや egyh{zや ╅lelkiや
alapköveinekを╇やilletveやazやegyh{zやép(leteやalapköveinek╆やAやConstantinus-legend{raやhivatkozva 
1091-benやPegauやkolostor{nakやalapítója╇やWiprechtやvonやGroitzschやｱｲ╇やkővelやteliやkosaratやhelyezettや
elや azや ép(letや alapj{banや 〉╅scilicetや factumや religiosissimiや principisや Constantiniを《╇や ahogyや arrólや aや
kolostorや évkönyveibenや említésや esik《╆や 》Aや Wulfや {ltalや megadottや tov{bbiや közleményekや azや
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liptószentm{riaiやalapoz{siやkövekやanalógi{jakéntやemlítiやaやszlov{kiaiやszakirodalom125 a 

némilegや hasonlóや helyzetben╇や aや hidegségiや rom{nや koriや körtemplomや nyugatiや fal{nakや
kiugróや l{bazat{ban╇や azや egykoriや bej{ratや déliや felén╇や aや voltや k(szöbszintや alatt előker(lt 
kőlapot╇や keretezetlen╇や durv{nや megmunk{ltや fel(leténekや mintegyや harmad{banや
mélyített╇や kiszélesedőやsz{rvégződésű╇や szab{lytalanやsz{rúやkereszttel126 (560-562╆や kép). 

Aやhidegségi lap eredetileg ugyanúgyやtemetőbeliやsírやfedlapjaやlehetett╇やmintやazやAszófő-

kövesdiや templomromや nyugatiや bej{rat{nakや k(szöbszintjénや befalazott╇や m{rや említettや
kőlap╇127 fel(leténや domborművű╇や kiszélesedőや sz{rvégződésűや görögや kereszttel. A 

Kőv{góörsやközelébenや{llóやecsériやtemplomromやkutat{saやsor{nやkider(lt╇やhogyやaやfőhajóや
ésや aや szentélyや közöttiや lépcsőや előttや kor{bbi╇や lapos╇や lekoptatottや lépcsőfok fekszik, az 

északiや részétや képezőや kőlaponや egy╇や aや délinや kétや bevésettや kereszttel╆や Aや lépcsőや előttや
h{romや csontv{zatや t{rtakや felや egym{sや alatt╇や amelyeketや aや felt{rókや aや kegyúriや csal{dや
tagjainakや maradv{nyaivalや azonosítottak╇や ésや ígyや aや kereszteketや aや sírokや jelölésénekや
tartott{k╆128 Ebbenやazやesetbenやisやjoggalやvethetőやfelやazonban╇やhogyやkor{bbiやsírköveketや
haszn{ltakやfelやm{sodlagosanやlépcsőfokként╆129 

Aやpaloznakiや rómaiや katolikusや templomやészaknyugatiや ésやdélnyugatiや sarkainakや
alsóやzón{j{baやbeépített╇やfentebbやm{rやemlített╇やnagyméretűやkőlapokやköz(lやkettőtやdíszítや
kereszt╇や egyや harmadikや darabや (res╆や Mindenや bizonnyalや aや templomや kör(liや temetőや
kor{bbiや sírlapjaitや haszn{lt{kや m{sodlagosanや fel╇や mintegyや sarokarmíroz{s-szerűen╆や
Beépítés(kやmódjaやazonbanやmegengediやaやfeltételezést╇やhogyやújやhely(kön m{sodlagosや
értelmetや is nyerhettek╈や aや kereszttelや megjelöltや sarokkövekや teológiaiや jelentéstや isや
hordozhatnak, mag{tやKrisztustやszimboliz{lhatj{k╇やabbanやazやértelemben╇やahogyやaやｱｱｸ╆や
zsolt{rやszerintや╅aやkő╇やa melyet azやépítőkやmegvetettek╇やszegletkővéやlettを (Zsolt. 118, 22). 

EztやaやpasszustやazやÚjtestamentumbanやKrisztusやmag{raやvonatkoztatta╇やSzentやP{lやpedigや
azや egészや keresztényや egyh{zや ép(leténekや sarokkövétや l{ttaや Krisztusban╆130 Kereszttel 

megjelöltや sarokkövekや｠ többnyireやközépkoriや templomokonや｠ németやter(letrőlや többや
helyen is ismertek.131 

                                                                                                                                                                                     
alapkövekről╈や DOLL╇や A╆╇や Überlegungenや zurや Grundsteinlegungや undや zuや denや Weihenや desや
SpeyererやDomes╆やArchivや f(rやmittelrheinischeやKirchengeschichteやｲｴや 〉ｱｹｷｲ《やｹ-25.; BENZ, K. J., 

Ecclesiae pura simplicitas. Zur Geschichte und Deutung des Ritus der Grundsteinlegung im 

HohenやMittelalter╆やArchivやf(rやmittelrheinischeやKirchengeschichteやｳｲや〉ｱｹｸｰ《やｹ-25.] 
125 HOŠŠOやｱｹｸｷ╆やｶｲ╆ 
126 BODORやｱｹｷｴ╆やｲｶｸ╉やｳ╇やｵのｲ╆やkép╉やBODORやｱｹｷｷ╆やｲｳｶ╉やｲｹｹ╇やｳｰｲ╆やkép╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆╉やｲのj╆や

kép 
127 Z[DORやｱｹｶｰ╆やｱｸｴ╆╉やｱｷ╆やkép 
128 SZ. CZEGLÉDY｠KOPP[NYやｱｹｶｴ╆やｴｸ-49. 
129 RITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｱｰ╆や〉ｶ╆やjegyzet《╉やｲのa-b╆やkép 
130 M{t╆やｲｱ╇やｴｲ╉やM{rkやｱｲ╇やｱｰ╉やLuk╆やｲｰ╇やｱｷ╉やCsel╆やｴ╇やｱｱ╉やP{lやleveleやazやefézusbeliekhezやｲ╇やｲｰ╉やPéterやelsőや

levele 2, 7. 
131 Bischhausen an der Schwalm, Bronnbach an der Tauber, Asmushausen, Marburg, Dosdor 

〉Th(ringia《╇や Kentheimや beiや Calw╇や vö╆や AZZOLAや ｱｹｸｲのｸｳ╆や ｱｷ-ｲｰ╆╉や Bizonytalanや aや jelentés(k╇や deや
tal{nやvédőや funkciótや tulajdoníthattakや azoknakやaやNorvégiaやésやSvédorsz{gやdéliや tengerpartjaitólや
D{ni{nや{tやAlsó-Lausitz-igや ismert╇や sakkozottやvagyやrut{zottや fel(letűやkv{derköveknek╇やamelyekや
többségétや｠ aやnémetやter(letekenやmintegyやkétharmad{tや｠ ugyancsakやaやtemplomokやsarkain{l╇やaや
többitやpedigやjórésztやaやbej{ratokn{lやésやablakokn{lやhelyeztékやelやaやfalazatban╈やB5NISCHやｲｰｰｷa╆ 
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A sírköveken önmagukbanや {llóや keresztekや azや eddig említettや péld{kn{l valamivel 

díszesebb╇や pontosabbanや ritk{bbanや előforduló típusú kialakít{stや isや nyerhettek╆ Ígyや
Kerc 〉Cirta╇や Rom{nia《や egykori ciszterciや kolostoraや közelébenや egyや azótaや elveszettや
sírkövönやRómerやFlórisや leír{saやszerintや╅végeinやkajmósやkeresztをやvoltや l{tható╇やv{zlatosや
rajza132 (932╆や kép) alapj{nやkettősやhull{mívűや talpbanやvégződőや sz{rúやgörögやkeresztrőlや
〉egyfajtaや szab{lytalanabbやkiképzésűや╅horgonyやkeresztを133) voltや szó╆ BéziやMih{lyやｱｴ╆や
sz{zadやelsőやharmad{bólやvaló╇や óbudaiや sírkőtöredékénや 〉ｱｳｱ╆や kép《や azや egyébkéntや szinteや
teljesen lekopott-lefaragottや keresztや sz{raiや derékszögűや hegybenや végződnek╆134 Egy 

töredékes╇や hengertaggalや keretelt╇や töredékesや székesfehérv{riや sírkőや vonalrajzosや
keresztjeや isや hasonlóや hegybenや végződik╇や oldaltや kisや hull{mosや nyúlv{nyokkalや 〉933. 

kép).135 A Geletnek 〉Hliníkや nadやHronom╇や Szlov{kia《 rómaiや katolikusや templom{nak 

déliやoldal{n befalazott╇やｱｳ╆やsz{zadiやsírkőlap136 keretやnélk(liや fel(leténekやfelsőやfelébenや
kisや keresztbenや 〉furcsaや h{romkaréjben′《や végződőや sz{rú╇や domborúや farag{sú latin 

kereszt137 l{tható (934╆やkép).  

Aや m{rや valamilyenや talpraや {llítottや keresztや alkotta╇や összetettebbや {br{zol{sok 

közöttやisやtöbbやkeresztesやsz{rvégződésűやkeresztやemlíthető╇やilyenやvoltやl{thatóやpéld{ulやa 

b{rtfaiや 〉Bardejov╇や Szlov{kia《や SzentやEgyed-templom elveszett╇や töredékesやsírlapj{n.138 

Zsegr{nや 〉Žehra╇や Szlov{kia《や egyや keretezetlen╇や ｱｳｰｰや kör(lや kész(lt sírlaponや a 

h{romkaréjosや talponや {llóや keresztや összetettや {br{zol{sú╇や azや alsóや t{rcsakeresztや föléや
keresztesやsz{rúやkeresztetやhelyeztekや〉935-938╆やkép).139 [Hasonlóやsz{rvégződésű╇やdeやtalpや
nélk(liや latinや keresztや említhetőや aや csehorsz{giや Dečinbenや aや Mari{nsk{や loukaや
templomhelyやtemetőjénekやegyikやfeliratやnélk(liやsírlapj{n╇やmígやugyanittやegyやm{sikやkőやaや
t{rcsakeresztbőlやkinövőやújabbやkeresztreやpélda.140 Tachovban (Tachau) a Szent Vencel-

templomや egyや keretezetlenや sírkőlapj{nや ilyesfajtaや keresztや nőや kiや aや csúcsívesや
kereszttaplbólや 〉939╆や kép).141 Némilegや hasonló╇や keresztesや sz{rúや keresztや l{thatóや
egyébkéntや azや Anjou-legend{riumや egyikや Szentや Imre-képecskéjének templomi 

z{szlój{n.142] 

Egyや Nagys{rosonや 〉Veľk?や Šari:╇や Szlov{kia《や előker(lt╇や aや ｱｳ╆や sz{zadや m{sodikや
feléreや keltezhetőや sírkövönや aや kiszélesedőや sz{rv{gződésűや keresztや mindenや
                                                           
132 R2MER╇やJegyzőkönyvek XXX (1870) 118.╉やR2MERやｱｸｷｷ╆やｱｰ╆ 
133 MűvészettörténetiやABCや1961. 215, 216. 
134 SZIRMAI｠ALTMANNやｱｹｷｶ╆やｲｳｶ╆╉やALTMANNやｱｹｹｴ╆やｱｳｷ╆╉やｴ╆やkép 
135 AやV{rosh{zやtérenやker(ltやelő╇やSiklósiやGyulaやközöletlenやlelete╆ 
136 Súpis 1967. 402. 
137 MűvészettörténetiやABCや1961. 216. 
138 MYSKOVSZKY 1879. 109, ｱｱｱ╆╉やｱｸ╆やkép 
139 R2MERや ｱｸｷｴ╆や ｶｰ╆╉や XIIのｳ╆や t{bla╉や CSOMAや ｱｸｸｸa╆や ｱｲｳ-ｱｲｴ╆╉や CSERGHE8｠CSOMA 1890a. 2-5.; 

L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╇やｳｳｹ╆╉やｳｳｸのｳ╆や{bra 
140 POJSL 2006. 25-ｲｶ╆╉やｴ╆や{bra 
141 PROCH[ZKA｠OULÍKやｱｹｹｵ╆やｵｳ╆╉やXXIのｲｱ╆やkép《 
142 Szentや5zsébやkörmeneténekやjelenetében╈やAnjouやLegend{riumや1975. XLIII/5 
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sz{rvégződésénekや egyikや sark{bólや rot{lóや jellegűenや aや szomszédosや sz{rや feléや indított╇や
ferdeや nyúlv{nyや ésや ezekや végeinや kiszélesedőや motívumや l{tható╇や aや kétや alsóや nyúlv{nyや
végződéseや bizonyosanや apróや keresztや 〉698╆や kép).143 Aや keresztsz{rakや végződésénekや
tov{bbi╇や sírkövekenや isやelőfordulóや típus{tや jelentiやaやh{romkaréjos╇や lóhere-szerűや formaや
〉╅lóhereやkeresztを144; 25-26, 101, 848-ｸｴｹ╆やkép).145 

Azや Aradや környékiや Nagyhalm{gyや 〉Hălmăgiu╇や Rom{nia《や középkoriや eredetűや
reform{tusや templom{ban╇や csontokatや nemや tartalmazóや sírや fedlapjakéntや tal{lt{kや aztや aや
kőlapot╇や amelynekや domborművűや {br{j{tや kiszélesedő talpbólや kinövőや kettősや keresztや
alkotja╇やkifeléやigenやerősenやszélesedőやrövidやsz{rakkalや〉940-941╆やkép).146 Kettősやkeresztesや
{br{zol{sa aや középkoriや magyarorsz{giや anyagbanや p{ratlan (felt{rója, Dan Capatina 

╅p(spökiや keresztを-kéntや írtaや le╉や aや templomや aや középkorbanや a katolikusokéや volt╇や aや
rom{ns{ggalや ésや aや görögや keletiや egyh{zzalや való kapcsolat{rólや nem tudni). Egyetlen 

hasonlóや{br{zol{sやemlíthetőやaやgyöngyöspataiやrómaiやkatolikusやtemplomやszentélyében 

(942╆や kép)╈や aや ╅trapézsz{rúをや kettősや keresztや azonbanや ittや INRI-t{bl{val╇や Krisztus 

szenvedéseinekや jelvényeivelや ésや szélesや szalagkerettelや p{rosul╇や alj{nや kezdőbetűkkelや
rövidített╇や tal{nyosや feliratや húzódikや ｠ aや templomotや felt{róや Kov{csや Bélaや aや későbbiや
padlóや alattや tal{lta╇や ésや feltételesenや Kir{lyや Mih{lyや pléb{nosや ｱｷ╆や sz{zadiや sírkövévelや
azonosítottaや〉aやkeltezéstやaやbetűtípusやal{t{masztaniやl{tszik《╆147 

Olyanやsírlapokやisやismertek╇やamelyekenやaやkeresztやaやfel(letやnagyobbやrészétやvagyや
ak{rや egészétや isや betöltik╆ R{batöttösönや egyや ｱｳｷｰ-esや hal{loz{siや évsz{múや sírkövönや aや
körirattalや övezettやmezőbenや önmag{banや 〉l{bazatや nélk(l《や {lló╇や orrtagos sz{rdíszítésűや
latinや keresztや tal{lhatóや 〉27╆や kép).148 Egyや feliratや nélk(li╇や visegr{diや darabonや a 

szalagkeretenや bel(lや mélyítettや mezőbenや aや kerettelや összef(ggő╇や annakや síkj{tや folytatóや
latinkereszt l{tható╇や aや vízszintesや sz{rakや végén orrtagokkal (943╆や kép).149 Csak az 

egykoriやkeresztやmeglétérőlやtudósítやSzeredaiやAntalやleír{saやK{taiやL{szlóやgyulafehérv{riや
prépostや 〉くｱｳｸｸ《や elpusztultや sírkövén╆150 II╆や Gergelyや nyitraiや p(spökや 〉くｱｴｹｲ《や főpapiや
sírkőhözや méltó╇や vörösや m{rv{nyや anyag{nakや ésや finomや farag{s{nak ellentmond a 

köriratosやkeretűやképmezőやvésettやkörvonalú╇や homorúや ívvelやésやkiszélesedveやvégződő 

latinやkeresztjénekやaやp(spökkéやlettやszerzetesやegyéniやlemond{stやt(krözőやegyszerűségeや
(ｳｳｹ╆や kép).151 》Hasonlóanや homorúや ívvel végződőや sz{rú keresztや l{thatóや egyや aや Biharや
megyeiやSzal{rdや〉Sălard╇やRom{nia《やegykoriやferencesやtemplom{banやtal{ltやsírlapon (944. 

                                                           
143 MIROŠŠAYOV[｠KARABINOŠやｲｰｰｵ╆やｲｰ-21. 
144 MűvészettörténetiやABCや1961. 216. 
145 Dobronyaiや 〉Dobraや Niva╇や Szlov{kia╉や ｸｴｸ╆や kép《╇や beszterceiや 〉Bistriţa╇や Rom{nia╉や ｸｴｹ╆や kép《や ésや

m{traverebélyiや 〉25-ｲｶ╆や kép《や péld{it╇や tov{bb{や Mihneaや havasalföldi vajda nagyszebeni (Sibiu, 

Rom{nia《 sírlapj{tや〉ｱｰｱ╆やkép《やld╆やkésőbbやugyanebbenやaやfejezetben╆ 
146 CAPATINAやｱｹｷｶ╆やｸｰ╆╉やｵ╆やkép╉やLUPESCUやｱｹｹｶ╆やｱｸｱ╆ 
147 Kov{csやBélaやszívesやközlése╆ 
148 M╆やKOZ[Kやｱｹｷｶ╆やｱｰｳ-ｱｰｴ╆╉やｶ╆やkép╉やM╆やKOZ[Kやｱｹｷｸ╆やｱｳｰ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337.; 338/4. 

{bra 
149 L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やL8VEIやｱｹｹｱb╆やｳ╇やｶ╆や〉ｵ╆やsz╆《╉やｵ╆やképや 
150 SZEREDAI 1791. 40.; ENTZ 1958. 138, 170. 
151 CSIPPÉKやｱｸｶｴ╆やｴｲｵ╆╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｴｳ╆╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｷ╆ 
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kép).152 Aやkolostorやｱｵ╆やsz{zadやelejiやalapít{s{nakやegyébkéntやellentmondやaやfeliratやnélk(liや
sírkőやｱｴ╆や sz{zadやelejiや jelege╇や b{rやnemやkiz{rt╇やhogyやaや régiesや formaや ittや isや egyや ferences 

szerzetesや vagyや priorや egyszerűや igényeitや t(közi╆『や Aや keretや síkj{tや folytatóや mezőbenや
enyhénや mélyítettや fel(letű╇や egykorや tal{nや fémbetétes╇や egyszerűや latinや keresztや l{thatóや
Kismartonbanや 〉Eisenstadt╇や Ausztria《や Johannや Siebenhirter╇や Kismartonや ésや Fraknóや
(Forchtenstein《や kapit{nya╇や majdや z{logbirtokosaや egyや servitor{nakや 〉くｱｴｶｷ《や sírlapj{nや
(89╆やkép).153 Ebbenやazやesetbenやaやkeresztesや{braやalighanem azやausztriaiやsíremlékfarag{sや
hat{s{valや magyar{zható 〉ｱｴｴｷや ésや ｱｶｴｷや közöttや Nyugat-Magyarorsz{gや többや jelentősや
uradalma╇やközt(kやKismartonやis╇やaやHabsburgokやz{logbirtok{banやvolt154). Szil{gycsehや
〉CehuやSilvaniei╇やRom{nia《や reform{tusや templom{banやCsehyやWaydaや Istv{nや 〉く1504 ?) 

sírkövénや a címerpajzsや föléや magasodó╇や nagyméretűや latinや keresztnekや maや m{rや csakや
lefaragottやnyomaiやl{tszanakや〉319-320╆やkép).155 

A ｱｴ╆や sz{zadiや misztikaや gondolatvil{g{hozや kapcsolódó╇や lecsonkoltや
{gkezdeményekkelやésや íveltやsz{rúやVやalakotやform{zóやoldalsóやsz{rakkalやrajzolt╇やföldbeや
szúrtや ╅{gaskeresztを aやmagyarorsz{giや síremlékanyagbanや annakや ellenéreや semや ismert╇や
hogyや azや ilyenや keresztbőlや alkotottや fesz(lettípust gyakran Ungarnkreuz névenや
említik.156 Egy korpuszやnélk(liやpéld{jaやaやfelső-ausztriaiやSteyrやpléb{niatemplom{banや
l{thatóやegyやévsz{mやnélk(li╇やｱｵ╆やsz{zadiやsírlaponや〉945╆やkép). Aやbajororsz{giやPollingbanや
egy 1454-esや évsz{múや sírlaponや aや vízszintesや fa{gakや alkottaや talpbólや mintや gyökérbőlや
növő╇や csonkoltやkeresztや szab{lyosや form{tやmutat╇や aやkeresztsz{rakや tal{lkoz{s{n{lやpapiや
személyreや utalóや kehellyel╆や Aや naturalisztikus╇や {gcsonkokkalや {br{zoltや f{bólや kész(ltや
keresztや korpusszalや monument{lisや form{tや isや ölthetett╇や a trieri Heiligkreuz-

pléb{niatemplomやelőttやkéső gótikus╇やmintegyやｳ╇ｵやméterやmagasやpéld{jaや{lltやegykor╆157 

 

 

                                                           
152 BORZ[SI｠EM8DIやｱｹｹｶ╆やｹ╇やｱｰ╆ 
153 JOVANOVICHや ｱｹｳｰ╆や ｲｰ╆╉や képや aや XI╆や t{bl{n╉や CSATKAI｠FREYや ｱｹｳｲ╆や ｳｲ╆╉や ｲｸ╆や kép╉や ZIMMERLや

ｱｹｵｳ╆やｵ╇やｶ╇やｱｹ╆や〉ｲｷ╆やsz{m《╇やképpel╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 143.  
154 BARISKA 2007a. 1153-1155.; BARISKA 2007b. 
155 BUNYITAY 1887. 39.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 43, 72 (210. jegyzet); BALOGH 1943. 81, 

202, 285, 356, 377╆╉やｵｸ╆やkép╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ-ｹｲ╆やｱｴｳ╆╉やEM8DIやｱｹｹｶb╆やｸ╇やｹ╆╇やképpel 
156 WEHLI 1987. 200. 
157 BUNJES 1938. 102.; Abb. 76, 83 
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5.3.1. T{rcsakeresztek 
 

Magyarorsz{gやközépkoriやsírkövein körやvagyやkoncentrikusやkörökやbelsejébeやírtやgörögや
keresztek ｠ t{rcsakeresztek ({ltal{nosやnémetやelnevezés(k╈やScheibenkreuz;158 tal{lkozniや
azonban a Ringkreuz kifejezésselや is159) ｠ is feltűnnek. A keretezésやnélk(liやmezőben╇や
mindenや m{sや díszítőelemや nélk(l elhelyezettや péld{ik jórésztや a 12｠ｱｳ╆や sz{zadbanや
kész(lhettek╇や deや éppenや aや zólyomi Felsőmicsinyénや 〉Horn{やMičin{╇や Szlov{kia《 a kétや
vésettや vonalú╇や koncentrikusや körや belsejében, mélyítettや h{ttérや előttや aや körbeや íródó╇や
egyenlőやsz{rú╇やkörívekkelやrajzoltやkereszt (946╆やkép) nemやlehetやkor{bbiやaやtemplomやｱｴ╆や
sz{zadや elejiや létesítésénél.160 A Demsus 〉Densus╇や Rom{nia《や ortodoxや templom{nakや
bej{rataや fölött╇や szemöldökkőkéntや m{sodlagosanや befalazvaや szolg{lóや sírkőや felsőや
harmad{banや domborművű╇や körbeや írtや keresztや tal{lható╇や amelynekや sz{raitや későbbや
lefaragt{k╇やcsup{nやaやsz{rakやtal{lkoz{s{n{lやhagyvaやmegやegyやkörlemeztや〉572-573╆やkép); 

1767-ben aや kőや mégや aや templombanや volt╇や épや kereszttel.161 P{rdarabjaや ｱｹｹｹ-ben a 

templomや közelébenや ker(ltや előや Adrianや Andrei Rusuや {sat{saや sor{n╇や aや töredékenや
domborművű╇やsz{r{nakやvégénやenyheやhomorlattalやívelt╇やkörbeやírtやkeresztやegyikやsz{raや
l{thatóや aや körgyűrűや egyや szakasz{val. Harina 〉Herina╇や Rom{nia《や rom{nや koriや
templom{banやegyやsírkőnekやtarthatóやkőlapやtöredékénやaやkereteltやmezőやfelső╇やnégyzetesや
t(krébenや vésettや vonalrajzú╇や körbeや írtや görögや keresztや tal{lható╇や aや keresztsz{rakやköztiや
ívmezőketやegy-egyやszőlőlevél╇やaやkörやésやaやkeretやköztiやmezőketやpedigやegy-egyやszőlőf(rtや
töltiやki (947╆やkép).162 HermannやFabiniやszerintやaやsírkőtöredékやnapkereketや{br{zol╆163 A 

napや aや kereszténységbenや 〉is《や aや fényやmegtestes(lése╇や ésや aや körbeや írtや keresztや Krisztusや
nimbuszakéntや valóbanや aや fényや szentségét╇や aや fénytや mintや azや Istenや ésや aや Mennyeiや
Jeruzs{lemや szimbólum{tや jelenítiや meg╆164 Ennekや értelmébenや aや későや középkoriや
{br{zol{sokonやaやkeresztやsz{raiやegyenesenやsug{rnyal{bokk{やv{lhattak╆165 (A keresztes 

nimbuszや m{rや azや ｵ｠ｶ╆や sz{zadや Krisztus-{br{zol{sain előfordul╇や ésや szimbolikusや
jelentéseinや kív(lや céljaや aや kiemelés╇や aや szentekや t{rsadalm{tólや valóや megや
megk(lönböztetés╆166)  

Aやt{rcsakeresztesやdíszű sírkövekやelőfordul{saやtermészetesen nemやkorl{tozódik 

aやK{rp{t-medencére╆ Megtal{lhatók ｠ gyakranやazonbanやrúdraやtűzöttやv{ltozatbanや｠ 

                                                           
158 AZZOLA 1970; AZZOLA 1972a; AZZOLA 1972b; AZZOLA 1990. 
159 LOIT 2004. [9.] 
160 ZOLNAYやｱｹｷｸ╆やｱｹｱ╇やｱｹｳ╆╉やｲｴ╆やkép╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 158. (8. jegyzet); LUPESCU 1996. 

181. 
161 VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｵｸや〉ｸ╆やjegyzet《╉やBAK2やｱｹｹｳ╆やｱｱｱ╆やkat╆やsz╆╇やképpel╉やLUPESCUやｱｹｹｶ╆や

180-182.; 1-ｳ╆や kép╈や hivatkozikや HOHENHAUSENや művéreや 〉Dieや Alterth(merや Daciensや inや
Siebenb(rgen╆やWienやｱｷｷｵ╆やｸｵ╆《╇やamelynekやmetszeteやmégやaやtemplomban╇やépや{llapotbanやmutatjaや
aやsírkövet╆ 

162 ENTZ 1954. 25-ｲｶ╇やｲｸ╆╉やｱｲ╆やkép 
163 FABINI 2002. 498. 
164 Vö╆やJ{n╆やjel╆やｲｱ╇やｲｳ 
165 HAHNやｲｰｰｵ╆や ｱｴｱ╆╉や aや l{ngkeresztや voltや Zsigmondやkir{lyや S{rk{nyrendjénekや isや egyikや tartozéka╈や

KOV[CSやｱｹｸｷ╆やｱｳｵ-ｱｳｶ╆╉やL8VEIやｱｹｸｷa╆ 
166 HAHN 2005. 141. 
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m{rや azや ókeresztényやkeleten╇や aやMerovingや ésやKarolingや síremlékművészetben╇や későbbや
Skandin{vi{ban╇や Észak-Oroszorsz{gban╇や aや Baszkföldön╇や aや Balk{n-félszigeten╇や aや
németや ter(letekenや egyar{nt╆167 Vésettや vonalúや v{ltozataや tal{lhatóや péld{ulや aや sv{jciや
Schaffhausenや székesegyh{z{ban╇や bemélyítettや h{tterűや péld{jaや pedigや aや passaui 
OberhausやMúzeumban, egy szab{lytalanや körvonalúや gr{nitlapon╆ Aや trapézform{jú╇や
koraiや észtorsz{giや sírlapokonや azonbanや egyetlenや esetbenや semや fordulや előや önmag{ban╇や
csakやrúdraやtűzöttやv{ltozat{valやtal{lkozni.168 

Azや {br{zol{siや típus nagyonや {ltal{nosや azや európaiや kereszténységや
motívumkincsében╆や Többや olyanや alkot{sや isや említhető╇や amelyekや készítéseや aや ｷ╆や sz{zadや
m{sodikやfeleやésやaやｹ╆やsz{zadやelsőやfeleやközéやkeltezhető╇やésやamelyekenやaやt{rcsakeresztekや
egészや gyűjteményeや borítjaや aや fel(letet╆や Saintや Benoîitや surや Loireや ap{ts{g{nakやMuma-

ereklyetartójaや ésや S╆や Anselmoや diや Nonaや koraiや Karolingや ereklyetartójaや ugyanúgyや
k(lönbözőや keresztや form{kkalや ésや rozett{kkalや kitöltöttや körlapokkalや ékes╇や mintや aや
ferentillóiや Sanや Pietroや inや Valleや m{rv{nyや olt{r{nakや egyikや oldallapja (948╆や kép).169 A 

boszniaiやVisokoやmellettiやMuha:inovićbanやelőker(ltや╅Kulinやb{nやt{bl{jaを ugyanebbe az 

összef(ggésbeやilleszkedhet, amennyiben tal{n aやｱｲ╆やsz{zadやvégén╇やaやｱｳ╆やsz{zadやelején╇や
illetveやaやｱｴ╆や sz{zadbanやkész(ltや cirillやbetűsや felirataitや teljesやegészébenやm{sodlagosnakや
tartjuk. A kőlapや fel(letétや hatや t{rcsakeresztや töltiや ki╇や aや körönや bel(lや talpasや kereszttel╇や
homorúanやíveltやsz{rúやkereszttel╇やnégy╇やcsúcsbanやösszeérőやkörszeletやalkottaやkereszttel╇や
kettős╇やrov{tkoltやgyűrűやközepéreやvésettやkisやkereszttel╆170 Egym{s melléやésやföléやsoroltや
t{rcsakeresztekreや aや magyarorsz{giや emlékanyagbanや isや tal{lhatóや példa╈や
lóherekereszteketや tartalmazó╇や koncentrikusや körökや alkotta╇や barnaや színűや t{rcs{kや
végtelenやmustr{jaや alkotjaや Dombónや 〉Noviや Rakovac╇や Szerbia《や aや rom{nや koriや ap{ts{giや
templom maradv{nyaiやközöttやazやészakiやfalやbelsőやoldal{nやtal{ltやfalfestést╆171 

Aやgyakranやzom{ncdíszesやkereszt{br{zol{sú╇やkerekや fémt{rcs{kやalkottaやfibul{kや
(korongfibula, ╅Scheibenfibelを《や meglehetősen gyakoriakや voltakや péld{ulや Vesztf{lia 

ter(leténや aや Karoling-korban,172 hasonlóanや azや {ttört╇や domborítottや
t{rcsakeresztekhez╇173 de ilyesfajta ékszerekや aや későbbiや időszakokbólや semや
ismeretlenek174. 

Aや pénzérmeや közepéreや helyezettや kereszt╇や eleinteや mégや nemや körrel╇や csup{nや aや
körirattalやkeretezve╇やelvétveやm{rやaやｸ╆やsz{zadbanやelőfordulやazやeurópai pénzverésben╇や
péld{ulや aや britや szigetenや Northumbri{ban╇や valamintや aや langobardokや It{li{j{ban╆175 A 

                                                           
167 AZZOLA 1970. 99-100. 
168 LOIT 2004. [9.] 
169 MILOŠEVIĆやｲｰｰｳ╆やｳｶｵ╆╉やｸ╆b-c-d╆やkép 
170 MILOŠEVIĆやｲｰｰｳ╆やｳｶｵ╆╉やｸ╆a╆やkép 
171 STANOJEV, Dombó. 
172 Paderborn 1999a. 1. 358. (Kat.-Nr╆やVI╆ｴｵ╇やSCHLÜTER╇やW╆《╇やｳｶｱ╆や〉Kat╆-Nr. VI.52, EGGENSTEIN, 

G.), 369. (Kat.-Nr. VI.70, EGGENSTEIN, G.); BERGMANN 1999. 441-443.; Abb. 4 
173 MUSCHIOL 2005. 82.; Abb. 4 
174 A 10｠ｱｱ╆やsz{zadやt{gabbやfordulójaやt{j{rólやvalóやpéld{k╈やCanossa 2006. II. 143. (Kat.-Nr. 135), 179-

80. (Kat.-Nr. 227) 
175 Pl. Eadberth 737-ｷｵｸや közöttiや vereteinや aや britや Northumbri{ban, illetve Desiderius 756｠774 

közöttiやbresciaiやpénzein╈やLongobardi 2000. 114-ｱｱｵ╆╈やｶｶ╆やkép╇やilletveやｵｱｴ-ｵｱｵ╆╈やｳｷｷ╆やkép 
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m{rや körbeや írtや keresztや Nagyや K{rolyや sz{mosや pénzverőhelyenや aや ｸ╆や sz{zadや végétőlや
veretett╇や birodalmiや dén{rjaitól176 terjedtや elや Európa-szerte.177 ｱｰｰｰや t{j{nや ésや aや ｱｱ╆や
sz{zadbanやlegal{bbやazやegyikやoldalukonやkörbeやírtやkeresztetや{br{zolóやérméketやvertekやaや
németや birodalomや legk(lönbözőbbや részein╇や valamintや Csehorsz{gban╇や
Lengyelorsz{gban╇や Svédorsz{gban╇や Norvégi{ban╇や Angli{ban╇や D{ni{ban178 ｠ 

Magyarorsz{gonや I╆や 〉Szent《や Istv{nや Regensburgや hercegiや dén{rjaiや mint{j{raや vertや
pénzeivel179 kezdődöttやazやilyenやtípusúやpénzekやtöbbやévsz{zadosやhaszn{lata180. 

Aやpénzekや{br{ihozやhasonlóやt{rcsakeresztekやspeci{lisやpéld{iやaやp{paiやoklevelekや
rotaや jelvényei╆や IX╆や Leóや egyや ｱｰｵｲ-benや írottや privilégiumlevelénや aや kettősや körvonal 

bez{rtaや körlemeztや görögや keresztや töltiや ki╇や aや keresztsz{rakや közöttiや sarkokbanや L E O 

P(apa) betűkkel╇やaやkétやkoncentrikusやkörvonalやközöttやpedigやMisericordia Domini plena 

est terra 〉╅Aや Földや teleや azや Úrや irgalm{valを《や jelmondattal╉や azや {braや azや óce{nや {ltalや
körbefolyóや földkerekségetや {br{zolja╇や amelybenや aや keresztや aや vil{gotや eltöltőや isteniや
irgalmass{gotや jelképezi╆181 Csakや felirataibanや tértや elや ettőlや péld{ulや II╆や Pascalisや p{paや
rotaja 1105-ben,182 illetveや II╆や Honoriusé 1126-ban183. Egyesや t{rcsakeresztekや ehhezや
hasonlóanやkozmikusや jelentésétや｠ ╅földkerekségbeをやírtやkeresztや｠ t{maszthatjaやal{やazや
1110｠ｱｱｳｰや közöttや kész(ltや egyikや körlapotや form{zó╇や ötvösművűや keresztや
Hildesheimben╇や amelyenや aや hegyikrist{lyokや h{rmasや ésや négyes╇や illetveや azや ezekや {ltalや
alkotottやhetesやésやtizenkettesやcsoportjaiやazやévやheteireやésやhónapjairaやvonatkoztathatók╇や
ésや aや mindkétや oldalrólや l{thatóanや befogott╇や ez{ltalや {tvil{gíthatóや fényjelenségkéntや
prezent{lhatóやkövekやazやégitestekreやisやutalhatnak╆184 

Aや t{rcsakeresztekや egyikや legsz{mosabb╇や Európa-szerte elterjedtや csoportj{tや
alkotj{kや aや festett felszentelésiや keresztek╆ Azや ép(letekや elkész(ltétや követőenや az 

apostolokやsz{m{valやmegegyezőenやｱｲやkereszttelやjelölték meg a templomok falait ｠ az 

összef(ggéstや közvetlen(lや illusztr{ló╇や apostol{br{zol{sokkalや egybekompon{ltや
felszentelésiや t{rcsakeresztekや egyébkéntや ritkaや péld{j{valや szolg{lや azや esztergomiや

                                                           
176 Paderborn 1999a. 1. 65-66. (Kat.-Nr. II.19-20), 388-389. (Kat.-Nr. VI.95-96); Cataluña 1999. 288. 

(2.2-4. kat. sz.); Longobardi 2000. 514-ｵｱｵ╆╉やｳｷｸ╆やkép╉やKLUGEやｲｰｰｰ╆やｱｸｸ╆ 
177 NagyやK{rolyやfia╇やJ{mborやLajosやcs{sz{r╇やmajdやutódaikやpénzein╈やPaderborn 1999a. 1. 69-71. (Kat.-

Nr. II.28, 32-33), 389-391. (Kat.-Nr. VI.97, 99, 101, 103); Cataluña 1999. 290-292. (2.5-18. kat. sz.), 

310. (33.5-8. kat. sz.); Longobardi 2000. 114-115.: 67-ｶｸ╇やｷｳ╆やkép╉やKLUGEやｲｰｰｰ╆やｱｸｸ╆ 
178 KLUGE 2000. 139/4, 139/8-13, 140/14, 140/17, 140/19-20, 140/22-23, 140/25-ｲｸ╆や kép╉や

SUCHODOLSKIやｲｰｰｰ╉やtov{bbiやpéld{kやpl╆やBernwardやhildesheimiやp(spökやｱｰｰｰやkör(liやveretein╈や
Bernward 1993. 2. 457-459. (Kat.-Nr. VII-10); Europas Mitte 2000b. 267-269. (Kat.-Nr. 10.06.01 ff, 

hh, ii, jj, kk, ll), 290-293. (Kat.-Nr. 12.01.04, 08-09, 13, 15, 16-17), 426-428. (Kat.-Nr. 20.02.01, 05-

06, 12, 15); Canossa 2006. II. 233-236. (Kat.-Nr. 343a-b, 344a, 345a, 346, 348) 
179 GEDAI 1986. 26-ｳｳ╆╉やKOV[CSやL╆やｲｰｰｰ╆やｱｹｸ╆や 
180 Europas Mitte 2000b. 372-374. (Kat.-Nr. 17.01.01-14) 
181 Mantova╇やCuriaやVescovileやdiやMantova╇やPergameneやMensaやVescovile╇やdoc╆や ｵ╇や ｱｰｵｲ╆や júliusやｲｷ╆╈や

Canossa 2006. II. 47-48. (Kat.-Nr. 35, GOEZ, E.); kinagyítottやképe╈やCanossa ｲｰｰｶ╆やI╆やｱｰｵ╆╇やｶ╆やkép 
182 OklevélやBariやSzentやMiklós-templom{nakやaやp(spökiやjoghatós{gやalóliやmentesítéséről╈やCIOFFARIや

ｱｹｹｷ╆やｷ╆╉やｱｰ╆やkép 
183 Cappenberg╇やStiftsarchiv╇やUrk╆やNrやｲ╇やｱｱｲｶ╆やfebru{rやｲｷ╆╈やCanossa 2006. II. 130-131. (Kat.-Nr. 118, 

BOCKHORST, W.)  
184 Hildesheim, Hohe Domkirche: Kreuz 2005. 225-226. (Kat.-Nr. IV.6.1., STEINER, P. B.) 
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palotak{polnaやhajój{nakやfalképdísze.185 Aやmagyarorsz{giやemlékekenや(949-952╆やkép) is 

gyakranやmegfigyelhető╇やhogyやezekやaやkeresztekやaやmégやnyers╇やvakolatlanやfalakraやvagy 

azやelsőやmészrétegreやker(ltekやr{╇やa későbbiやfalképek elkész(ltétやak{rやhosszabbやidővelや
isやmegelőzve 》ld╆やpéld{ulやL{ngiやJózsefやmegfigyeléseitやaやborb{ndiや〉Bărăbant╇やRom{nia《や
rómaiや katolikusや templomban186]. Elvétveや k(lönlegesenやdíszesや form{tや isや nyerhettek╇や
péld{ulや aや siklósiや voltや {gostonosや templomや szentélyébenや felt{rtや négy, töredékesenや
fennmaradt╇や nagyméretű╇や gazdagや keretelésűや négyzetesや t(körbeや rajzolt187 (953-954. 

kép) és aやborb{ndiやtemplom négyzetesやmezőbeやkörzővelやgondosanやszerkesztettやkilencや
(eredetileg alighanem megvolt a szab{lyosや tizenkettő《や kereszt, valamint az 

őraljaboldogfalvaiや 〉Sîntămăria-Orlea, Rom{nia《や reform{tusや templomnak az 

utóbbiakhozや hasonlóや keresztjeiや esetében188. Ennekや ellenéreやmessze a leggyakoribb 

típus aや t{rcsakereszt╆や Aや felszentelésiや keresztkéntや alkalmazottや t{rcsakeresztekや
megform{l{sa aや sírkövekや ésや aや pénzekや körbeや írtや keresztjeihez képestや {ltal{banや
v{ltozatosabb╇やmivelや kétや vagyやh{romや színや 〉leggyakrabbanや aや vörösや ésや fehér╇や esetlegや
egyや sötétebbや barn{ssalや kiegészítve《や kombin{l{saや útj{nや aや keresztsz{rakや ésや azや övezőや
körökやmegoszt{s{valやgazdagodottやazや{br{zol{s╆189 

 

 

5.3.2. Kereszt a keresztben 

 

Azや emlékekや egyや kisebbや körétや olyanや faragv{nyokや alkotj{k╇や amelyekenや aや nagyobbや
keresztbenやegyやkisebbetや isや elhelyeztek╆やFelsőörsön╇やaやpréposts{giや templomやkutat{saや
sor{nやker(ltやelőやegyやsírlapやegyikやtöredékesやvége╇やamelyenやaやtöbbféleやmotívumやalkotta 

sírkő{braやközpontiやelemétやképezőやkeresztやsz{rainakやtal{lkoz{siやpontj{ra egy kicsiny 

görögや keresztetや véstekや 〉30-31╆や kép).190 Aや kor{bbanや gyertya{br{zol{saや kapcs{nやm{rや
említett╇やaやｱｳ╆やsz{zadやm{sodikやfeléreやkeltezhetőやnagys{rosiやsírkövönや〉ｶｹｸ╆やkép) a latin 

keresztや közepénや vésett╇や kisebbや latinや keresztや tal{lható╆191 Aや csehや ésやmorvaや ter(letekや
                                                           
185 KIRSCHBAUMやｱｹｷｰ╆やｵｷｳ╆╉やJÉKELYやｲｰｰｳ╆やｱｰｱ-102. 
186 L[NGI｠MIH[LYやｲｰｰｶ╆やｲｴ╆ 
187 L8VEIやｱｹｹｵ╆やｱｸｶ╆╉やｱｱ╆やkép 
188 L[NGI｠MIH[LYやｲｰｰｶ╆やｲｴ-ｲｵ╆╇やképekkel 
189 Középkoriや felszentelésiや keresztekや meglehetősenや nagyや sz{mbanや ismertekや aや K{rp{t-medence 

ter(letén╇やeddigやazonbanやnemhogyやelemzés(kre╇やdeやmégやsz{mbavétel(kreやsemやtörténtやkísérlet╆や
Tudom{somや szerintや ugyanezや aや helyzetや Európa-szerte╆╉やAや t{rcsakeresztekreや egyや aや ｱｴ╆や sz{zadや
harmadikや negyedébőlや sz{rmazó╇や dekoratívや példaや tal{lhatóや Zsegr{nや 〉Žehra╇や Szlov{kia《╈や
DVOŘ[KOV[｠KR[SA｠STEJSKALや ｱｹｷｸ╆や ｱｸｱ╆╉や egyszerűbbや péld{kや említhetőkや
Feketegyarmatonや 〉Iermataや Negră╇や Rom{nia《╇や Homoródszentpéterenや 〉Petreni╇や Rom{nia《╇や
Sz{szfenesenや〉Floresti╇やRom{nia《╈やL[NGI｠MIH[LYやｲｰｰｲ╆やｳｷ╇やｴｷ╇やｹｹ╆╉やT(rjén╈やL[NGI｠MEZEY 

ｱｹｹｵ╆やｱｳｸ╆╉やｳ╆やkép╉やBerhid{n╈やCZEGLÉDY｠[GOSTH[ZYやｱｹｶｷ╆やｲｱ╆やkép╉やRimabrézónや〉Rimavskéや
Brezovo╇やSzlov{kia《╈やTOGNERやｱｹｸｹ╆やｱｳｵ╆╉やaやkeresztekやsz{raやmelléやfestettやévsz{mokkalやｱｴｸｳ-ra 

keltezettや péld{nyokや tal{lhatókや Kéméndenや 〉Chimindia╇や Rom{nia《╈や JÉKELY｠KISS 2008. 141, 

146-147. 
190 ERDEI｠T2THやｱｹｶｶ╆やｶ╆╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｵｸ╆や〉ｹ╆やjegyzet《╉やL8VEIやｲｰｰｱa╆やｳｸ╆╉やL8VEIや

ｲｰｰｱf╆やｷｵ╆╇やképpel 
191 MIROŠŠAYOV[｠KARABINOŠやｲｰｰｵ╆やｲｰ-21. 
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kőkeresztjeinや ennélや jóvalや nagyobbや sz{múや ilyesfajtaや emlékkelや tal{lkozni,192 ahogy 

Drezdaや ésや Sz{sz-Sv{jcや környékénや is╆193 Aや lengyelorsz{giや Wąchockや ciszterciや
kolostor{banや egyや ｱｳ╆や sz{zadiや sírkőtöredékや nyélreや helyezettや körbeや írtや keresztjénekや
közepétやkisやkereszttelや jelöltやkörや töltiやki,194 hasonlóanやSulejówやciszterciやkolostor{nakや
ｱｲ╆や sz{zadや végi╇や ｱｳ╆や sz{zadや elejiや kaputimpanonj{hoz195. A karintiai Sachsenburg 

pléb{niatemplom{banやegyやｱｵ╆や sz{zadi╇やkörirattalや ésや címerpajzsokkalやbővítettや{br{júや
sírlapや keresztjénekや közepéreや véstekや kicsinyや görögや keresztet╆196 Aや koraや középkoriや
díszesやevangeli{riumokやegészやoldalas╇やornament{lisやkeresztjeiやközöttや isやakadやolyan╇や
amelynekや aや közepénや egyや kisebbや keresztや l{tható╆197 Novgorodbanや egyや aや ｱｳ╆や sz{zadや
elsőや felébőlや sz{rmazó╇や bronzや ereklyetartóや mellkeresztや 〉enkolpion《や h{toldal{nakや
közepébeやvéstekや egyやkisや talpasや sz{rvégződésűやkeresztet╆198 Krisztusや tövisénekやｱｳｴｹや
előttや Csehorsz{gbanや készített╇や maや Baltimore-banや őrzöttや ereklyetartój{nや aや Krisztusや
szenvedéseinekやjelvényeiやközöttやsorakozó╇やkarcsúやfémkeresztやsz{rainakやtal{lkoz{s{baや
isやkisやkeresztetやvéstek╆199 Egy sor 10｠ｱｲ╆やsz{zadi╇やegyszerűやvagyやdíszesebb╇やbronzbólや
vagyや részbenや aranyozottや ez(stbőlや kész(lt╇や biz{nciや körmenetiや keresztや sz{rainakや
tal{lkoz{s{tや díszítiや kisebbや méretűや kereszt ｠ hol csakや kicsinyや t{rcsakereszt╇や holや
nagyobb╇やak{rやaやkeresztsz{rakやkétharmad{tや isやkitöltő╇や liliomosやsz{rvégződésűやvagyや
indadíszやborítottaやkereszt╆200 

Aや keresztbeや írtや keresztや nemや ismeretlenや aや heraldikaやmotívumkincsébenや sem╆や
B{rや aや Jeruzs{lemや elvesztésétや követőや évsz{zadokや igénycímereinek a Krisztus sebeit 

szimboliz{ló╇やegyやnagyobbやésやnégyやkisebbやkeresztやalkottaやjeruzs{lemiやkeresztjéből201 

rendszerintや m{rや hi{nyzikや aや kicsinyや középkeresztや ｠ péld{ulや Aragóniaiや Beatrix 

kir{lynéや magyarorsz{giや címerein202 (955-956╆や kép) semや tal{lhatóや megや ｠, I╆や Péterや
ciprusiや kir{lyや 〉ｱｳｵｹ｠ｱｳｶｹ《や ez(stや garas{nakや h{toldal{nや aや nagyや keresztや sz{raiや
négyzetesや középmotívumbaや torkollnak╇や amelybenや kisebbや négyzetbenや kisや görögや

                                                           
192 URFUS-VÍT-WIESERやｱｹｹｷ╆や ｳｴ╆や 〉Znosím《╇や ｴｸ╆や 〉Mal{やVéska《╇や ｱｰｱ╆や 〉Poln{《╇や ｱｰｴ╆や 〉Stebnice《╇や ｱｰｹ╆や

〉Kadaň《╇や ｱｲｲ╆や 〉Bukovinaや uや Pecky《╇や ｱｲｳ╆や 〉Chloumek《╇や ｱｲｴ╆や 〉Kbelnice《╇や ｱｲｵ╆や 〉Miletín《╇や ｱｶｶ╆や
〉Počerny《╇やｱｶｸ╆や〉Tepl{《╇やｲｰｳ╆や〉Kr{lov{《╇やｲｲｶ╆や〉Želiv《やstb╆ 

193 TORKE 1990. Oelsen: 94. (63. sz.); Abb. 15; Dohma: 93. (34. sz.); Abb. 16; Breitenau: 93. (31. 

sz.); Abb. 28; Dresden-Neuostra: Abb. 69; Pirna: Abb. 74.  
194 JURKOWLANIECやｱｹｸｱ╆やｲｵ╇やｴｰ╆や〉ｲｷ╆やkat╆やsz╆《╉やｲｱ╆やképや 
195 Sztuka Polska ｱｹｷｱ╆やｱ╆やｲｰｰ╇やｲｱｵ╆╉やｵｴｴ╆やkép╉やｲ╆やｷｶｱ╆ 
196 LEITNER 1982. 57-58. (125. sz.); Abb. 69 
197 Corvey-iや Evangeli{riumや aや reimsiや székesegyh{zbólや 〉Reims╇や Bibliothèkeや Municipale╇や M╆や ｱｰ╇や

illetve Baltimore, Walters Art Gallery, Ms. W 751): Bernward 1993. 2. 410., a fol. 137v 

kereszt{br{zol{s{nak reprodukciój{valや〉Kat.-Nr. VI-69, KUDER, U.) 
198 ゛o－±o◎o＝ 1985. 67/b╆やkép 
199 Baltimore, Walters Art Gallery: Dějiny ｱｹｸｴ╆やIのｲ╆やｴｵｸ╆╉やｳｲｵ╆やkép 
200 Byzantium 1997. 58-67. (cat. no. 22｠27., KATSARELIAS, D. G., illetve EVANS, H. C.) 
201 KIRSCHBAUM 1970. 570. 
202 Pl╆╈や töredékesや kőcímerekや aや visegr{diや kir{lyiや palotaや északnyugatiや ép(lténekや z{rtや erkélyéről╇や

valamintやoszlopl{bazatやjeruzs{lemiやpajzsaや〉953-ｹｵｴ╆やkép《╈やBUZ[S｠L8VEIやｲｰｰｱ╆やｵｰ╇やｵｳ╇やｶｳ╆や{bra╉や
címeresや z{rókőや aや viseg{diや fellegv{rból╈や Matthias Corvinus 1982. 392-393. (Kat.-Nr. 362.b); 

kőcímerやaやbeszterceb{nyaiや 〉Bansk{やBystrica╇やSzlov{kia《やv{rやhomlokzat{nや 〉ｱｴｷｹ《╈やSURAやｱｹｸｲ╆や
ｴｴ╆やkép╉やfestettやcímerやaやbeszterceb{nyaiやThurzó-h{zban╈やSURAやｱｹｸｲ╆やXII╆やt{bla 
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keresztや l{tható (957╆や kép).203 Azや elsőや jeruzs{lemiや kir{lyt╇や Gottfriedや vonや Bouillontや
(1099｠ｱｱｰｰ《や m{sや hősökや közöttや azや it{liaiや Mantaや castellum{nakや Sala baronale-jébenや
{br{zoló╇や ｱｵ╆や sz{zadや elejiや falképenや aや f{raや f(ggesztettや pajzsbanや hi{nyzikや aや belsőや kisや
kereszt╇や aや lovagや ruh{j{nakや mellrészéreや hímzett╇や nagyや jeruzs{lemiや keresztや közepénや
azonbanや megtal{lható╆204 Egyや aや sz{raiや metszéspontj{banや kereszttelや ell{tott kicsiny 

pajzzsalや ell{tott╇や nagyméretűや latinや keresztetや {br{zolóや kőcímerや aや dél-magyarorsz{giや
Szentm{rtonや 〉Nekcseszentm{rton╇や Martin╇や Horv{torsz{g《や középkoriや templom{bólや
lovagrendiやeredetű (ｹｱｲ╆やkép).205 

Azや egyszerűや közép-európaiや sírkövekや ésや kőkeresztekや középsőや kisや keresztjei 
alapvetőenや olyanや dekor{ciósや elemek╇や amelyekや ak{rや aや keresztszimbólumや {ltal{nosや
jelentésébőlや következőや védő╇や óvóや szerepや többszörözésekéntや isや funkcion{lhattak╆や
Vésés(kや sor{n alighaや gondoltakや ak{rや aや heraldikus jeruzs{lemiや keresztre╇や ak{rや azや
ennekや előképé(lや szolg{lóや keresztereklyére╇や azや {br{zol{siや formaや eredeteや alighanemや
mégisや ebbenや kereshető ｠ ahogy azt azや említett baltimore-i ereklyetartóや
kereszt{br{zol{saや isや jelzi. Aや motívumや szélesebbや körűや elterjedésétや elősegíthetteや aや
keresztereklyéknekや aや keresztesや hadj{ratokや ésや aや szentföldiや zar{ndokaltokや
következtébenや bekövetkezettや sz{mbeliや megsokszorozód{sa206 Európ{ban╆や Az 

ar{nylagや nagyや sz{mbanや fennmaradt╇や díszesや középkoriや ereklyekeresztekben az 

ötvösművűや nagyや latin-╇や illetveや kettősや keresztekや közepénや magukや aや behelyezett, a 

krisztusiや keresztbőlや sz{rmaztatott szil{nkokや rajzolj{kや kiや aや kisebb kereszteket, hol a 

fémborít{sや keresztや alakúや megnyit{saiban207 vagyや r{téteibenや ｠ ilyenや azや éppenや aや
középrészénやaやｱｷ╆やsz{zadbanやmegújított╇やｱｳ╆やsz{zadやközepiやkoron{z{siやesk(keresztやisや

                                                           
203 Saladin 2005. Abb. 66 
204 Saladin 2005. Abb. 29 
205 GOSS 2006a. 56-ｵｷ╆╉やｵ╆やkép 
206 WEHLI 1987. 187. 
207 Biz{nciや munk{k╇や pl╆╈や ｱｲ╆や sz{zadiや ereklyekereszt a salzburgi Dommuseumban: Matthias 

Corvinus 1982. 497-498. (Kat.-Nr. 516); Ornamenta Ecclesiae 1985. 3. 113, 115. (Kat.-Nr. H 32, 

HENZE, U.); MAROSI｠WEHLIや ｱｹｹｷ╆や ｴｲ╇や ｶｳ╆╉や ｱｲｳ╆や kép╉や Kreuz 2005. 220-221. (Kat.-Nr. IV.3, 

GRATZ, R.) 

Aやｱｲ╆やsz{zadやfolyam{nやbiz{nciやelőképekやalapj{nやjeruzs{lemiやműhelyekbenや╅exportraをやkészítettや
darabokやDenkendorfból╇やBarlett{ban╇やKaisheimből╇やAgrigentóban╇やCarboeiróból╇やConques-ban, 

a Louvre-ban╇やClevelandben╈やMEURERやｱｹｸｵ╉やújabban╈やSaladin 2005. 408, 410-413. (C.56-59 kat. 

sz╆╈や staurothekaや Denkendorfbólや Stuttgartban╇や staurothekaや Kaisheimbőlや Augsburgban╇や ╅aや
keresztesekや hordozhatóや olt{raをや azや agrigentóiや dómkincst{rból╇や staurothekaや Sanや Lorenzoや deや
Carboeiroや kolostor{bólや Santiagoや deや Compostelaや székesegyh{ziや kincst{r{ban╆やAやdenkendorfi 
staurothek{raやmég╈やSalier 1992. 432-433. 

A Fekete-erdőbenや lévőや St╆や Blasien-kolostornakや k(lönlegesenや nagyや méretűや keresztdarabotや
aj{ndékozóや Adelheidや kir{lyné╇や I╆や 〉Szent《や L{szlóや feleségeや ut{nや Adelheid-keresztnekや hívottや
ereklyekeresztjénekやaやkeresztszil{nkokやkésőbbiやkiemeléskorやmegújított╇やdeやlényegébenやeredetiや
képétやmutató╇やaやｱｱ╆やsz{zadやutolsóやnegyedébenやkész(ltやelőoldalaやisやemlíthető╈やSchatzhaus 1991. 

99-100. (Kat.-Nr. 5.1, PIPPAL, M.); Canossa 2006. 18-19. (Kat.-Nr. 8, PIPPAL, M.) 

Későbbiや példaや aや pr{gaiや Szentや Vitusや székesk{ptalan{nakや Karlsteinbőlや sz{rmazó╇や azや ｱｳｷｰ-es 

évekbenやkészítettやaranyやkeresztje╈やKarl IV. 2006. 111-114. (Kat.-Nr╆やｲｴ╇やOTOVSKÝ╇やK╆《 
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Esztergomban208 ｠, holや pedigや aや keresztsz{rakや tal{lkoz{s{banや elhelyezettや hegyiや
krist{lyやlencsékやmögött209. Későbbやkeresztやalakú╇やkinyithatóやkisやfémやajtócsk{kやmögéやisや
rejthettékや aや keresztsz{rakや tal{lkoz{s{baや helyezettや ereklyéket.210 Aや ╅keresztや aや
keresztbenをやformaやtöbbやesetbenやaz{ltalやalakultやki╇やhogyやpéld{ulやegyやOttó-kori kisebb 

ereklyekeresztetやaやｱｲ╆やsz{zadbanやegyやnagyobb╇やdíszesやkeresztbeやfoglaltak bele;211 kis 

fémやereklyetartókやbehelyezéséreやaやｱｴ╆やsz{zadbólやisやismertやpélda212. 

 

 

5.3.3. Körmenetiやkeresztekや{br{zol{sai 
 

Azや ötvösművűや vagyや egyszerűbbや fémや keresztekや egyや részénélや azや alsóや sz{rや végéhezや
olyanや╅t(skeをやkapcsolódik╇やamelyetやpéld{ulやhosszúやrúdやvagyやdíszesやtalpazatやvégébenや
kialakítottや nyíl{sbaや lehetettや illeszteni╆213 Azや ilyen╇や Krisztusnakや aや hal{lや fölöttや aratottや
győzelmétや jelképezőや kereszteketや körmenetekenや hordozt{kや körbe╇や k(lönbenや pedigや
talpbaや illesztveや azや olt{rや mögött vagyや mag{nや azや olt{rmenz{n {llított{kや fel╆や Effajta 

keresztekや {br{zol{saiや is megjelennekや síremlékeken╆や Ak{rや mégや aや ｱｱ｠ｱｲ╆や sz{zadや
fordulój{rólや sz{rmaztatható egyや azや abaújv{riや esperesiや templomや közelébenや tal{lt╇や
szab{lytalanや kőtömb╇214 nyélt(skésや görögや keresztや {br{zol{s{val (958-959╆や kép). 

Monoszló nembeliや Péterや erdélyiや p(spökや 〉くｱｳｰｷ《や Szeredaiや Antalや leír{s{bólや ismert╇や
gyulafehérv{riや 〉Albaや Iulia╇や Rom{nia《や sírkövénや ╅in medio crux parva columnae 

oblongaeや infixaをや voltや l{tható╇や aや leír{sbanや szereplőや keresztetや Entzや Gézaや körmenetiや

                                                           
208 Székesegyh{ziや kincst{r╈や GEREVICHや ｱｹｳｸa╆や ｲｳｹ-240.; CCLIV-CCLV╆や t{bla╉や GENTHONや ｱｹｴｸ╆や

ｲｲｲ╇やｲｲｴ╆╉やｲｳｳ╆やkép 
209 Pl╆や azや ún╆や nagyや Bernward-kereszt╇や ｱｰｲｲや előtt╇や illetveや ｱｱｵｰや kör(l╇や Hildesheim╇や Dom- und 

Diözesanmuseum╈やBernward 1993. 2. 587-589. (Kat.-Nr. VIII-ｳｴ╇やPIPPAL╇やM╆《╉やaやｱｲ╆やsz{zadやelőや
felébőlやsz{rmazóやún╆や╅Henrik-keresztをやaやfritzlariやdómkincst{rban╈やOrnamenta Ecclesiae 1985. 3. 

109, 112. (Kat.-Nr. H 29, SPRINGER, P.); Salier 1992. 365, 367-368. (SCHULZE-D5RRLAMM╇や
M.); Canossa 2006. II. 435-437. (Kat.-Nr. 522, PETER, M.); 14-ｱｵ╆や sz{zadi╇や keresztや alakúや
ereklyetartóやaやhalberstadtiやdómやkincst{r{ban╈やSaladin 2005. 437-438. (Kat.-Nr. D.22) 

210 ｱｲｳｰやkör(lやkész(ltやereklyekeresztやAachenben╈やOrnamenta Ecclesiae 1985. 3. 113, 115. (Kat.-Nr. H 

31, HENZE, U.) 
211 Kétやközép-franciaorsz{giやpélda╈やkeresztやLaやRoche-Foulque-ből╇やｱｰ╆やsz{zadやvégi╇やｱｱ╆やsz{zadやelejiや

kis kereszt befoglalva 1150-ｱｱｸｰやkör(l╇やAngers╇やMuséeやSaint-Jean, valamint kereszt Le Valasse-

ből╇や Ottó-kori kis kereszt befoglalva 1180-ｱｱｸｱや kör(l╇や Rouen╇や Muséeや desや Antiquités╈や
GABORIT-CHOPINやｱｹｸｴ╆やｳｰｲ╇やｳｷｶ╆╉やｳｸｶ╆やésやｳｸｷ╆やkép 

212 Velenceiやkészítésűやolt{rkeresztやhegyikrist{lyból╇やｱｳｵｵやelőtt╇やaやpr{gaiやSzentやVitusやkincst{r{banや
(Inv.-Nr. 91): Karl IV. 2006. 260-261. (Kat.-Nr. 94, BARNET, P.) 

213 AやMagyarやNemzetiやMúzeumやgyűjteményébenやlévőやbronzkeresztekやköz(lやvettやpéld{k╈やLOVAGや
1999. 32-34, 36, 37-38, 39-40, 49-50. (43, 45, 46, 52, 56╇やｵｹ╇やｹｱ╆やsz╆《╉やgazdagabbやdíszítésűやdarabやaや
mainziや╅Theoderikuskreuzをやaやｱｲ╆やsz{zadやm{sodikやnegyedéből╈やCanossa 2006. II. 370-371. (Kat.-

Nr. 469, PETER, M.); 10｠ｱｲ╆やsz{zadiやpéld{kやaやközép-biz{nciやkorszakból╈やByzantium 1997. 58-

59. (cat. no. 22｠23, KATSARELIAS, D. G.), 64-67. (cat. no. 26｠ｲｷ╇やEVANS╇やH╆やC╆《╉やegyやit{liaiや
eredetűやpéld{nyやazやesztergomiやFőszékesegyh{ziやKincst{rban╈やGENTHONやｱｹｴｸ╆やｲｲｵ╆╉やｲｳｶ-237. 

kép 
214 G[DORやｱｹｸｸ╆やｱｳｷ-ｱｳｸ╆╉やｱｵ╆やkép╉やWOLFやｲｰｰｰ╆やｴｴ-45. 
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keresztkéntや interpret{lta╉215 valóbanや hordozható╇や nyélt(skésや keresztや lehetett╆ Egy 

rokonemléken╇やaz aranyosgerendi (Luncani, Rom{nia《や reform{tusや templom 1299-es 

évsz{múや építésiや t{bl{j{nや (ｵｰｰ╆や kép) aや fel(letetや kitöltőや tízや vésettや feliratsorや közepetteや
kiszélesedőやsz{rvégződésekkelやtűnikやfelやazやalsóやsz{r{n{lやrövidやnyúlv{nnyalやell{tott, 
domborművűやkereszt╆216 Legink{bbやebbeやaやkörbeや illeszthetőやaやszlavóniaiやKriDovljanや
〉Horv{torsz{g《やSzentやKereszt-templomaやerősenや{talakítottやkapuj{nakや timpanonj{baや
illesztettや kőlapや kétや kisや t(ske-nyúlv{nyraや {llítottや keresztjeや 〉961-962╆や kép).217 Az 

{br{zol{si típusやaやkeletiやkereszténységbenや isや jólや ismert╇やaやv{rnaiやRégészetiやMúzeumや
többや lelőhelyrőlや sz{rmazóや leletekbőlや össze{llított╇や ╅biz{nciをや liturgikusや
térrekonstrukciój{banや péld{ulや azや olt{rmenzaや fölöttや aや falraや f(ggesztettekや egyや
m{rv{nybólや faragottや╅t(skekeresztetを╇やaやnesebariやSzentや Istv{n-templomnak pedig a 

déliや homlokzat{baや illesztettekや egyや ilyenや kereszttelや díszítettや kv{dertや 〉960╆や kép), 

nyilv{nvalóanや apotropeikusや céllalや 〉azや ortodoxや templomokや k(lsőや fal{nや kifaragottや
vagyや abbaや beillesztettや kereszt{br{zol{sokや igenや gyakoriakや aや középkoriや oroszや
templomokon is╇や péld{ulや azや ｱｵｵｷ-ben emelt novgorodiや Szenth{roms{g-templom 

téglahomlokzat{baやbefoglalva218╉やkétやhatalmasやpéld{j{valやaz 1880｠ｱｸｸｶやközöttやép(lt 
v{rnaiや székesegyh{zやdéliやhomlokzat{nや isや tal{lkozniやmég《╆ Azやarezzóiやszékesegyh{zや
déliや ésや keletiや homlokzatiや falainや aや kv{derfel(letbeや vésett╇や rövidや sírfeliratokや egyや
részénélやnyélt(skésやkereszteketやmélyítettekやaやfeliratokやelejére╆ 

Aや t(ske-végződéssel nyélhezや kapcsoltや kereszteketや ak{rや körmenetek╇や ak{rや
temetésiや szertart{sokや sor{nや könnyenや lehetettや hordozniや ésや magasraや felmutatni, a 

temetéseketや leíróや középkoriや forr{sokbanや gyakranや említikや isや vitel(ket.219 A 

graub(ndeniや M(stairや St╆や Johannや bencésや ap{cakolostor{banや aや templomや déliや
apszis{banや aや Szentや Istv{n protom{rtírや sírj{nakや beszentelésétや {br{zolóや jelenetbenや 〉a 
ｱｲ╆や sz{zadや végi╇や későや rom{nや koriや rétegen《や azや egyikや figuraや hosszúや nyélreや erősített╇や
hordozhatóやkeresztetやésやszenteltvizesやedénytやtartや〉963╆やkép).220  A Codex Farfensis 11. 

sz{zadやvégiやkódexében az I. (Szent) Gergelyやp{paや〉くｶｰｴ《やtemetésétや{br{zolóやrajzonやaや
nyitott ｠ rómaiや｠ szarkof{gbanやfekvőやholttestやkör(lや{llóやklerikusokやközöttやh{rmanやisや
jóvalや aや tömegや föléや magasodó╇や nyélre tűzöttや kereszteketや hordoznak╆221 Egyikőj(k 

rúdjaや csavart╇や amelyhezや hasonlóや elvétveや m{sや koraiや emlékekenや isや feltűnik╇や péld{ulや
Reichenau-Mittelzellや Szentや György-templom{nakや ｱｰ╆や sz{zadiや ívmezejében,222 

valamintや egyや ｸｰｰや kör(lや kész(lt╇や velenceiや keresztelőkúton╆223 Iacopo Avanzi Szent 

                                                           
215 SZEREDAI 1791. 29.; ENTZ 1958. 138, 170. 
216 ENTZ ｱｹｹｴ╆やｵｲ╇やｹｶ╆╉やｲｹ╆やkép╉やKOV[CSやｲｰｰｷ╆やｴｲ╆╇やképやaやｴｷ╆やoldalon 
217 GOSS 2006a. 12-ｱｳ╆やkép 
218 NIKOLAEVAやｲｰｰｴ╆やｱｲｶ╆やkép 
219 KROOS 1984. 304-305. 
220 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｴｳ╆╉やRUTISHAUSERやetやal╆やｲｰｰｳ╆やｴｷ╆ 
221 Eton, Eton College Library, Ms. 124 (Johannis Diaconi Vitae S. Grgorii libri IV), fol. 122r: 

Bernward 1993. 2. 118-120. (Kat.-Nr. III-5, NILGEN, U.); Paderborn 1999a. 2. 611-613. (Kat.-Nr. 

IX╆ｳ╇や NILGEN╇や U╆《╆や Aや p{paや síremlékeや egyébkéntや elpusztult╇や csakや sírirataや maradtや fenn╈や
GREGOROVIUS 1886. 18. 

222 BAUERREISSやｱｹｶｱ╆やｲ╆╉やｱ╆や{bra 
223 BAUERREISSやｱｹｶｱ╆やｳ╇やｱｰ╆╉やｱｴ╆や{bra 
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Ferencや temetésétや {br{zoló╇や festettや t{bl{j{nや 〉ｱｴのｱｵ╆や sz{zadや fordulója╇や Pinacotecaや
Vaticana《やaやravatalonやfekvőやszentやfejénélやnovíciusokやkétやgyerty{tやésやegyやmagas╇やfelsőや
szakasz{nやcsavartやp{lc{ra erősítettやkeresztet tartanak.224 

Egyszerűやrúdやvégéreやerősítettやgörögやkeresztet mutat egy keretezetlen, 12｠13. 

sz{zadiやsírkőnekやaやborsodiやAlsózsolcaやk(lter(letén, a középkoriやKemelyやfaluやhelyénや
sz{nt{sやközbenやelőker(ltやtöredéke225 (964╆やkép). 

Csavartやdíszűやnyélやl{tható kétやｱｱ╆やsz{zadi╇やaやmagyarやkir{lyiやcsal{dhozやköthető 

sírkőや keresztjeや alatt is. Az egyik emlékや Szentや Istv{nや özvegyének╇や aや passauiや
Niedernburgや bencésや ap{cakolostor{nakや ap{tnőjekéntや elhunytや Gizell{nakや aや
síremléke,226 amelyenやazや{rk{dívやalattや{llóやkeresztやaやhosszú╇やcsavartやnyélhezやképestや
ar{nytalanulや kicsiny╇や ésや aや rúdや alulや kisséや vastagabb╇や simaや szakasszalや érや véget (234. 

kép)╆や Ennélや sokkalや jobbや színvonalúや ésや ar{nyosabbや む egyébkéntや aや farfaiや miniatúr{nや
l{thatóhozやformavil{g{tやtekintveやis közelebbや{llóや- aやtihanyiやbencésやkolostortemplomや
középkoriや altemplom{banや őrzöttや sírlapや (965-966╆や kép) kereszt{br{zol{sa╆や Ennekや ｱｱ╆や
sz{zadiや keltezésébenや meglehetősenや egységesや aや szaktudom{ny╇や és aや feliratや nélk(liや
faragv{nytやa kiterjedtや szakirodalomやtúlnyomóやrészeやaやkolostortやalapítóやuralkodó╇や I╆や
Andr{sや 〉くｱｰｶｰ《や sírj{hozや köti.227 Keretezettや mezejébenや mindkétや végénや sima, 

gyűrűszerűや h(velyben végződő╇や csavartや nyélhezや lapítottや nódusszal228 kapcsolódó╇や
enyhénや kiszélesedőや sz{rvégződésű╇や felfeléや ésや lefelé nyújtottや sz{rúや görögや kereszt229 

l{tható. GedaiやIstv{nやszerintやaやｱｲ╆やsz{zadやvégéig╇やIII╆やBélaやkor{ig minden bizonnyal a 

magyarやkir{lyiやhatalomやegyikやjelvényeやvoltやaやtihanyiやsírkövönやl{tható╇ nyélreやtűzött╇や
hordozható╇や egyesや 〉nemや kettős《や apostoli kereszt.230 A kereszt igazolhatóanや kir{lyiや
jelvénykéntや szolg{ltや III╆や Bélaや uralkod{saや idején╇や akinekや sírj{ban a halotti jelvény 

egy(ttesや részekéntや helyeztekや elや egy körmenetiや keresztet╇や alighanemや egyや uralkodóiや
ereklyekeresztetやhelyettesítendő ｠ aやhelyettesítettやt{rgyrólやazonbanやsemmiやközelebbi 

nemや tudható.231 Uzsokiや Andr{sや sz{mosや analógi{valや t{masztottaや al{ ｠ azや {ltalaや
felsoroltや péld{kや jócsk{nや bővíthetőkや tov{bbや ｠, hogy a koraiや középkorや keresztényや
uralkodóinak mindや aや keleti╇や mindや aや nyugatiや kereszténységbenや egyik 

méltós{gjelvényeやvolt a nyeles, apostoli kereszt, ésやennekやeredeteやaやrómaiやcs{sz{rokや
labarum{raや vezethetőや vissza╇や amelynekや cs{sz{riや sas{tや előszörや Nagyや Constantinus 

                                                           
224 ARIÈSやｱｹｸｴ╆やｱｰｳ-ｱｰｵ╆╉やｱｵｱ╆やkép 
225 Közöletlen╇や aや miskolciや Hermannや Ottóや Múzeumや kőrakt{r{banや tal{lhatóや ｠ ismeretéértや Wolfや

M{ri{nakやtartozomやköszönettel╆ 
226 Monografikusやfeldolgoz{sa╇やrészletesやbibliogr{fi{val╈やUZSOKIやｱｹｸｲ╆ 
227 Monografikusやfeldolgoz{sa╈やUZSOKIやｱｹｸｴ╆ 
228 Aやnyélreや erősíthető╇や hordozhatóや keresztekや egyや részénélや aやnyélhezやkapcsol{sraや egyや azや annakや

végébeやszúrhatóやt(skeやszolg{ltや〉ld╆やfentebb《╇やm{sやrész(knélやaやrúdやvégéreやr{húzható╇やhengeresや
h(velyや tal{lhatóや azや alsóや keresztsz{rや meghosszabbít{s{ban╇や gyakranや nódusszalや díszítve╆や Aや
MagyarやNemzetiやMúzeumやgyűjteményébenや lévőや bronzkeresztekや köz(lや vettや péld{k╈やLOVAGや
1999. 32, 35, 38-39, 42-43. (42, 49, 50, 57, 66. sz.) 

229 Uzsokiや Andr{sや terminológiaiや javaslataや aや latinや ésや aや görögや keresztや köztiや {tmenetetや alkotóや
form{raやaやnyújtottやgörögやkeresztや〉crux graeca oblonga): UZSOKI 1984. 166. 

230 GEDAI 1965. 
231 KOV[CSやｱｹｷｲa╆やｱｰｸ╇やｱｱｰ╆╉やKOV[CSやｱｹｷｲb╉やKOV[CSやｱｹｹｸ╆やｱｲｲ╇やｱｲｶ-ｱｳｰ╆╉やｸｷ╆やkép 
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cserélteや felや aや nyélreや tűzöttや kereszttel.232 Azや Uzsokiや {ltal idézettや W╆や Saalや szerintや aや
hordozhatóや keresztnekや sírkövönや történő {br{zol{saや összef(ggや aや temetésや sor{nや
szok{sosや keresztleszúr{ssal╆やAzt, hogy a tihanyi ésや aや passauiや sírlaponや szereplőhözや
hasonló╇や nyélreや tűzöttや keresztekや valóbanや szolg{lhattakや sírや jelöléséreや is╇や jelzikや aや
johannitaや nagymesterekや ólompecsétjeinekや évsz{zadokon {tや v{ltozatlanや motívumúや
h{toldalai╇やrajtuk Krisztusやholttesténekやaや jeruzs{lemiやSzentやSír-templomやkupol{j{ról 

f(ggőや l{mp{sや alatt fekvőや {br{zol{sain a nimbuszos fejhezや helyezettや körmenetiや
kereszttel.233 [A tihanyiや {br{zol{stや alighaや ismerő HansやKörnerや egyébként a passaui 

keresztet egyszerűenやap{tiやbotnakや〉╅Äbtissinenstabを《やtartja.234] 

Uzsokiやaやpassauiやésやaやtihanyiやkereszt{br{zol{sokやhasonlós{ga ésやaやｱｱ╆やsz{zadiや
síremlék-{br{zol{sokonや bel(liや egyed(l{llóや voltuk alapj{nや elképzelhetőnekや tartotta╇や
hogyやaやkétやsírlaponやmegjelenőやnyelesやkeresztやkonkrétやt{rgynak╇やtal{nやugyanannakやaや
darabnak╇やazや{br{zol{saや lenne╆235 Eztやm{rやcsakやazやemlített╇や földrajzilagやerősenやszórtや
analógi{kやmiattやisやelvethetj(k╉ valamelyやkonkrétやt{rgynak aやjelzésenやtúlmenő╇やtöbbé-
kevésbéやpontosやm{solat{val amúgyやisやcsakやigenやkorl{tozottやmértékbenやsz{molhatunkや
ebben a korban. A keresztekやspir{lisanやcsavartやsz{r{tやis felfoghatn{nkやak{rやegyszerűや
dekor{cióként╈や azや antikや csavartや oszlopoknak aや rómaiや síremlékekや ésや domborművekや
aedicula-motívumainや leegyszerűsítettや {br{zol{sai236 aや középkorや folyam{nや mindenや
oszlopraや utalóや részlet(ketや 〉fejezet╇や l{bazat《や elvesztveや egyszerűや keretező-díszítő 

tagozatt{や is v{lhattak. Ígyや tűnikやm{rや felや aやmotívumやaやnorthumbriaiや 〉Észak-Anglia) 

Jarrowやｷ╆やsz{zad végiやkolostor{nakやfelirat{banやRómaやv{rosiやhagyom{nyokatやkövetőや
kőkeresztjénやmintやkeretdíszや(967╆やkép),237 Magyarorsz{gonやpedig aやｱｱ╆やsz{zadやvégi ún╆や
aracsiや kő238 (968-970╆や kép), valamint egy ｱｲ╆や sz{zadi╇や {llatalakosや székesfehérv{riや
dombormű239 oldalsóやkereteként╆やUgyanakkor aやvalódiやoszlopokや{br{zol{saやis tov{bbや
élt╇やpontosabbanやújraやésやújraや felmer(lt╇やholや rómaiやhat{sra╇やholやpedigやkor{bbi╇やvégsőや
soronや ugyancsakや rómaiや péld{katや követőや középkoriや emlékekや nyom{n,240 többekや

                                                           
232 UZSOKI 1984. 166-178. 
233 Saladin 2005. 378. (Kat.-Nr. C.11: ｱｴ╆やsz{zadiやpéld{ny《╇やｴｷｳ╆や〉Kat╆-Nr╆やE╆ｲｲ╈やPierreやd‒Aubussonや

nagymesterやｱｵ╆やsz{zadやvégiやpecsétje《 
234 K5RNERやｱｹｹｷ╆やｵｲ-53.; Abb. 40 
235 UZSOKI 1984. 175. 
236 Néh{nyや pannoniaiや példa╈や Malsusや sírköveや Dunaújv{rosból╇や MNM╉や sírkőtöredékや

Iszkaszentgyörgyről╇や Szentや Istv{nや Kir{lyや Múzeum╇や Székesfehérv{r╉や C╆や Semproniusや
Marcellinusや ésや Q╆や Val╆や Restutusや sírköveiや Szombathelyről╇や ismeretlenや sírköveや Kiskajdról╇や
mindh{romや Savariaや Múzeum╇や Szombathely╉や sírkőtöredékや Kaj{szószentpéterről╇や MNM╉や
Petroniusや Rufusや sírköveや Borboly{rólや 〉Wallersdorf╇や Ausztria《╇や Soproniや Múzeum╈や ERDÉLYIや
ｱｹｷｴ╆やｱｲ╇やｲｰ╇やｳｴa╇やｳｵ╇やｳｷ╇やｴｱ╇やｸｲ╆やkép 

237 HENDERSONやｱｹｷｲ╆やｲｱｶ╆╉やDRYやé╆やn╆やｷ╆╇やképpel 
238 GEREVICH 1938a. 107, 159, 160, 169-ｱｷｰ╆╉や CLXV╇やCLXVIのｲ╆や kép╉や CSEMEGIや ｱｹｵｸ╉ Árp{d-kori 

1978. 100. (25. kat. sz., MAROSI E.); 8. kép╉やT2THやｲｰｰｰ╆ 
239 DERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｳｴ╇やｸｱ╇やｱｱｲ╆╉やｶｲ╆やkép╉やÁrp{d-kori ｱｹｷｸ╆やｱｱｰ╆や〉ｳｵ╆やkat╆やsz╆╇やT2THやM╆《╉やｱｱ╆やkép 
240 Ígyや pl╆や aや ｹ╆や sz{zadや elsőや évtizedébenや kész(lt╇や Vi:eslavや hercegや nevétや hordozóや keresztelőや

medencénや〉Split╇やMuzejやhrvatskihやarheolo:kihやspomenika《 kétやcsavartやkannelúr{z{sú╇やfejezetetや
hordozóや féloszlopや közöttや csavartや rúdraや helyezett╇や hordozhatóや keresztetや faragtakや ki╈や
BAUERREISSやｱｹｶｱ╆やｱｴ╆や{bra╉やDELONGAやｱｹｹｶ╆やｲｱｶ-ｲｱｹ╆や〉ｱｷｳ╆やkat╆やsz╆《╉やPl╆やLXVII╉やaやrómaiやSanや
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közöttやMagyarorsz{gonや is241: a somogyv{riや dombormű242 jelenetét  közrefogó╇や kétや
díszített oszlop egyike is csavart╇や ahogyやegyやｱｲ╆や sz{zadiやújlakiや 〉Ilok╇やHorv{torsz{g《や
faragv{nyonや isや h{rom╇や fejezettelや ésや l{bazattalや ell{tott╇や csavartや törzsűや oszlopや fölöttや
jelenikやmegやazやIstenやB{r{nyaや{br{zol{s243. A felirataやszerintやVi:eslavやhercegやidejében╇や
alighanemや Észak-It{li{ban╇や valószínűlegや aや ｹ╆や sz{zadや elsőや évtizedeibenや kész(lt, a 

hagyom{nyやszerintやaやdalm{ciaiやNinbenやtal{lt╇やVelencébőlやműt{rgycsereやútj{nやkésőbbや
Horv{torsz{gnakや {tadottや keresztelőや medence244 keresztjénekや ésや Reichenau-

OberzellbenやaやSzentやGyörgy-templomやkapujaやｱｰ╆やsz{zadiやívmezejébenやfélkörösやtalpraや
{llítottや keresztnek spir{lisanや csavartや sz{r{t Romuald Bauerreis mindenesetre nem 

egyszerűや dekoratívや motívumnakや tartotta╇245 hanem hajlamos volt benn(kや aや
palesztinaiや p{lmaf{k törzsénekや reminiszcenci{j{tや l{tni, de analógiakéntや dél-
bajororsz{giや koraや középkori╇や hordozhatóや vaskereszt-leleteketや isや említettや csavartや
nyéllel.246 Aや Pestや megyeiや T{piógyörgye｠Ilike-partや lelőhelyenや felt{rt╇や aや tat{rj{r{sや
idejénや elpusztultや templombólや sz{rmazhatや egyや azや annakや északiや oldal{n{l {llottや
lakóh{zbanや tal{lt╇や magas╇や csavartや rúdや alkotta╇や h{romや l{braや {llított╇や kov{csoltvas 

gyertyatartó╆247 Hozz{や hasonlótや őrzöttや megや aや bulg{riaiや Nesebarや Szentや Istv{n-

temploma (971╆や kép). A p{lmatörzzselや valóや összef(ggésselや szemben sokkalや ink{bb 

elképzelhetőnekやtűnhet azやaやfeltételezés╇やhogyやazや ilyesfajta ｠ ak{rやmagyarorsz{giや｠ 

hordozhatóや keresztekや egyや kis╇や k(lönösen nagy becsben tartott részénélや csavartや
narv{lagyartやhaszn{lhattakやfelや tartórúdként╆やEztやr{ad{sulやnemやisやcsup{nやazやAtlanti-
óce{nや cetjei hosszú╇やmódosultや fog{nakや aやközépkoriやEuróp{banや ritka ésやdr{gaやvoltaや
magyar{zhatja, hanem azokやazやigenやösszetett ｠ aやkeresztszimbolik{valやnagyonやisやjólや
összeegyeztethető ｠ jelentésrétegek, amelyekやalapj{n ezeket az agyarakat a Krisztus 

                                                                                                                                                                                     
Bartolomeoや all‒Isolaや templombanや azや ｱｰｰｰや kör(liや 〉m{sや véleményや szerintや ｱｲ╆や sz{zadi《や ún╆や
╅Adalbert-kútをや tagolóやelemeiやcsavartやdíszű╇やerősenやantikiz{lóやoszlopok╈やEuropas Mitte 2000b. 

500. (Kat.-Nr. 25.01.04, SIEDE, I.); Canossa 2008. 539, 540. (108. kat. sz., RICCIONI, S.); a 

veronai San Zeno-templomban lévő╇や aや ｱｱ╆や sz{zadや végén╇や ｱｲ╆や sz{zadや elejénや kész(ltや
Lucilius｠LupicinusやésやCrescentianusやszarkof{gや{rk{dmotívum{banやisやilyenやoszlopokやl{thatók╈や
LEV[RDYやｱｹｶｸ╆やｱｶｹ-ｱｷｰ╆╉やｳ╆やkép╉やaやpéld{kやjócsk{nやfolytathatók╆ 
Hosszanやlehetneやsorolniやazokatやaやkódex-miniatúr{katやis╇やamelyekenやspir{lisやdíszítésűやoszlopokや
l{thatók╇や ezeknekや legal{bbや egyや részeや azonbanや ink{bbや csakや aや m{rv{nyや foltoss{g{nakや
egyszerűsítettやjelzései╆ 
Aや koraiや középkorbanや elvétveや csavartや rómaiや oszlopokatや isや felhaszn{ltakや m{sodlagosanや
monument{lisや kőkeresztekや tartóoszlopaként╇や péld{ulや Angli{ban╈や fényképや helymegjelölésや
nélk(l╇や lépcsőzetesや talapzatonや {lló╇や spir{lisや kannelúr{z{súや oszlopや {br{zol{s{val╇や amelynekや
tetejérőlや aや keresztや hi{nyzik╈や Spiritや inや stoneや ╊や Theや Christianや heritageや ofや Northumbriaや
(prospektus turist{knak《やｲｰｰｰ╆ 

241 Péld{kkal╈やCSEMEGIやｱｹｵｸ╆やｱｸｰ╆ 
242 GEREVICHやｱｹｳｸa╆や ｱｷｰ╆╉やCLXXXIIIV╆や kép╉ LEV[RDYや ｱｹｶｸ╆や ｱｶｶ-ｱｷｲ╆╉や ｱ╆や kép╉やÁrp{d-kori 1978. 

135-ｱｳｶ╆や〉ｶｰ╆やkat╆やsz╆╇やMAROSIやE╆《╉やT2THやｲｰｰｰ╆やｴｳｱ-ｴｳｴ╇やｴｳｸ╆╉やｶ╆やkép 
243 GOSS 2007. 96. (84. sz.) 
244 Ld. a 240. jegyzetet 
245 BAUERREISSやｱｹｶｱ╆やｳ╇やｱｰ╆╉やｱｴ╆や{bra╇やilletveやｲ╇やｱｰ╆╉やｱ╆や{bra 
246 BAUERREISSやｱｹｳｸ╆やｱｱ╆や〉hivatkozikやr{╈やSLIVKAやｱｹｸｷ╆やｱｷｱ╆《╉やBAUERREISSやｱｹｶｱ╆やｳ╆や〉ｴ╆やjegyzet《╇や

8, 9. 
247 DINNYÉSやｲｰｰｷ╆やｵｰ╇やｵｲ╆╇やképpel 
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megtestes(lésének szimbólumaként értelmezettや egyszarvú (╅unicornisを, Ainkhürn) 

trófe{jaként ésやebbőlやkövetkezőenやuralkodóiやszimbólumként kezelték.248  

A reduk{ltや{br{zol{súやrómaiやoszlopokやésやaやnarv{lagyarやcsavarod{saやegyar{ntや
olyasfajtaや térbeliségetや mutat╇や mintや aや tihanyiや ésや aや passauiや sírkövekや rúdjai╆や Spir{lisや
tagol{ssalや ötvösművekenや isや lehetや tal{lkozni╇や ezや azonbanや aや hengerpal{stonや csakや
fel(letiや motívumkéntや jelenikや meg.249 Ilyesfajtaや díszや síkbanや {br{zoltや v{ltozata a 11. 

sz{zadotや követőや évsz{zadokbanや elvétveや m{sや magyarorsz{giや kőfaragv{nyokonや is 
feltűnik, olyanや környezetben╇や aholや ennekや aや motívumnak eredetévelや vagyや ｠ a 

narv{lagyarやesetébenや｠ jelentésévelやm{rやaligha lehettekやtiszt{ban╇やcsup{nやdekoratívや
hagyom{ny{tや ismerhették. A gondosan faragott╇や domborművű tihanyiや rúdhoz 

képestや csup{nや sematikus╇や ferde vonalakや p{rhuzamosや soraや jelziや aや fel(let spir{lisや
kialakít{s{tや egyや aや cseklésziや 〉Bernol{kovo╇や Szlov{kia《や rómaiや katolikusや templomや
t{mpillérébeやm{sodlagosanやbeépített╇や hordozhatóや t{rcsakeresztetや {br{zolóやkőt{bl{n 

(972-973╆や kép), amely Michal Slivka elemzéseや alapj{nや nemや annyiraや sírkőnek╇や mintや
ink{bbや aや rom{nやkoriや ép(letや egykori falazott olt{raや antependium{nakや tartható.250 A 

szepességiや 2szelecről aや közeliや Sv{bfalv{ra ker(lt╇や egym{shozや igenや hasonlító╇や m{rや
említett╇やa ｱｴ╆やsz{zadやelsőやfeléreやkeltezhetőやsírkövekやköz(lやkettőnやisやmegfigyelhetőkやa 

nyélやcsavartやfel(letétやjelző╇やferdeやv{jatokや〉920-922╆やkép).251 

 

 

5.3.4. Feliratos keresztek 

 

A passaui Gizella-síremlékや keresztjeや (ｲｳｴ╆や kép) egyや olyanや k(lönlegességetや isやmutat╇や
amelyreや aやmagyarorsz{giや faragv{nyosや emlékanyagban nemや tal{lhatóやp{rhuzam╆やAや
kisや keresztや sz{rainakや végéreや vésettや egy-egyや betűや a CRVX szótや adjaや ki╇や aや vízszintesや
sz{rakや közepénや pedigや aや kereszttelや ez{ltalや hangsúlyosanや azonosított Krisztus XPI 

monogramja jelenik meg.252 Kőt{bla keresztjénやolvashatóや feliratやhaや ritka is, de nem 

egyed(l{lló╆ Ebbőlや aや szempontbólや aや passauiや emlékhezや teljesenや hasonlóや aや Reggioや
EmiliaやSzentやKeresztやv{roskapuj{rólや〉Porta Santa Croce《やsz{rmazó╇やｱｱｹｹ-ben faragott 

dedik{ciósや t{blaや mankósや keresztje╆253 Mainzbanや egyや elő- ésや h{tlapj{n╇や valamintや

                                                           
248 VIZKELETY 1968. 590-593.; Keresztényや művészet 1986. 78-ｷｹ╆や 〉╅egyszarvúをや címszó《╉や TRNEKや

ｲｰｰｸや〉JóやF(löpやburgundiやhercegやｱｵ╆やsz{zadやm{sodikやfelébőlやsz{rmazó╇やnarv{lagyarbólやkész(ltや
markolatúやésやh(velyűやkardjaやkapcs{n《 

249 Gyertyatartóや p{rや 〉ún╆や ╅Tassiloleuchterを《╇や ｱｰ╆や sz{zadや közepeや vagyや m{sodikや fele╇や aや
kremsm(nsteriや bencésや ap{ts{gや kincst{r{ban╈や Bernward 1993. 2. 307, 308-309. (Kat.-Nr. V-41, 

PIPPAL, M.); Otto der Grosse 2001. II. 441-444. (Kat.-Nr╆や VI╆や ｳｰ╇や WEBSTER╇や L╆《╉や olt{rraや
helyezhetőやgyertyatartóやp{r╇やｱｲ╆や sz{zadやm{sodikやnegyede╇やFritzlar╇やDomschatzやundやMuseumや
des St. Petri Domes: Canossa 2006. II. 439. (Kat.-Nr. 525, MENDE, U.) 

250 SLIVKA 1987. 167-ｱｷｲ╆╉やｷ╇やｸのｱ╆やkép 
251 KEMÉNYや ｱｹｰｴ╆や ｳｴｱ╆╉や DIVALDや ｱｹｰｶ╆や ｱｰｰ╆╉や SCHÜRER｠WIESE 1938. 81.; VERNEI-

KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｱｷ╇やｶｲ╆や〉ｵｲ╆やjegyzet《╉やｴ╆a╆やkép╉やSLIVKAやｱｹｸｲ╆やｳｹｲ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. 

I╆やｳｳｷ╆╉やｳｳｷ╆ｳ╆や{bra╉やHAVLICEやｲｰｰｱ╆やｱｹｲ╆や〉ｲ╆やsz╆《 
252 BAUERREISSやｱｹｳｸ╆やｸｰ╆╉やUZSOKIやｱｹｸｲ╉やUZSOKIやｱｹｸｴ╆やｱｷｴ╆╉やｳｱ╆や{bra 
253 Canossa 2008. 556-557. (121. kat. sz., MARCHESINI, A.) 
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oldal{nやisやdíszített╇やｸｰｰやkör(lre╇やa 9. sz{zadやelsőやfeléreやkeltezhető╇やaやSt╆やAlbansやbencésや
ap{ts{gbólや sz{rmazó faragv{nyや (ún╆や ╅Krisztusや kőを╇や esetlegやpapiや személyや sírsztéléjeや
volt《や egyikや oldal{nや díszesや {rk{dívや alattや rövidや nyelű╇や nagyや keresztや {ll╇や sz{rainや aや
S(AN)C(T)A CRVX NOS SALVA 〉╅SzentやKereszt╇やmentsやmegやminketを《 foh{sszal.254 

Az ilyesfajta╇や aや keresztや geometri{j{tや aや betűkや geometrikusや rendszerévelや p{rosítóや
feliratot hordozóや keresztekや klasszikus╇や Karoling-koriや péld{iや azonban nem a 

kőfarag{sやemlékeinやtal{lhatók, hanem Hrabanus Maurus mainziやérsek╇やfuldaiやap{tやa 

fejezetや elejénや m{rや említett╇や Laus sanctae crucis című╇や aや Szentや Keresztetや dicsőítőや
művénekやaやszerzőやinstrukcióiやalapj{nやkész(ltやpéld{nyaiban╆やPéld{ulやaz Istent a dux, 

via, lux, vita szavakkalや dicsérő vers egyenletesや kioszt{súや betűiや köz(lや aや m{sや színűや
h{ttérやeléやhelyezettekやegyやnagyやgörögやkeresztetやrajzolnakやki╇やmindやvízszintesen╇やmindや
f(ggőlegesenやaやnagyやversやbetűibőlやképzett╇やmindkétや ir{nybólやegyform{nやolvasható╇や
ORO TE RAMUS ARAM ARA SUMAR ET ORO szimmetrikus betűsorralや｠ a kereszt 

alattやmagaやaや tisztelettőlやgörnyedőやköltőや térdel╆255 Aや╅figura-költeményekをやKarolingや
hagyom{ny{tや folytatóや Uffingや vonや Werdenや Carmen figuratum című╇や ｱｰｰｰや t{j{nや
Werdenbenや írt╇やBudapestenやőrzöttやkódexébenやgörögやkeresztやalakraや form{lt╇やa Szent 

Keresztやfelmagasztal{s{rólやszólóやversや(Carmen in laudem sanctae crucis) isやtal{lható╆256 

Aや passauihozや némilegや hasonlóanや feliratozottや keresztや ｱｲ╆や sz{zadiや miniatúr{n is 

feltűnik╈や Lambertや de Saint-Omer Liber Floridus címűや enciklopédi{j{nakや alighanemや
saj{tや kezű╇や magaや aや szerzőや {ltalや ｱｱｲｰや kör(l illusztr{ltや péld{ny{ban aや trónolóや Szentや
Péterやjobbj{banやtartott╇やhosszúやrúdraやerősítettやkeresztやsz{raiやközöttiやsarkokatやtöltikやkiや
a C R V ésやX betűk╆257 (Aやkeresztsz{rakonや végigfutóや feliratokや későbbや feltűnnekや azや
újkori emblém{kon is.258 Keresztやalakúやversやpedig mégやaやｲｰ╆やsz{zadbanやisやsz(letett╈や
az 1920-asやévekやelejénやVarsóbanやésやBerlinbenやjiddisやésやhéberやnyelvenやverselőやUri-Tsvi 

Grinbergや expresszionistaや költőや ｱｹｲｲ-benや ╅Uri-Tsviや aや keresztや előttのINRIをや címmelや
közöltや egyや képverset╇や amelyetや feltehetőenや Chagallや isや ismert╇や ésや amelynek 

gondolatvil{g{hozやkapcsolódhatottやis╆259) 

Mindや aや sírt{bl{kや keresztjeinek╇や mindや aや Hrabanus Maurus-féleや versesや
kereszteknekや aや felirataitólや eltérőや jellegűekや azokや azや ereklyetartó- ésや olt{rkeresztek╇や
amelyeknekや főlegや aや h{toldalukonや jelennekや megや ak{rや hosszúや feliratokや is╇や azや
ereklyetartókbanや elhelyezettや ereklyékや meghat{roz{saival╇260 illetve a jelenetes 

                                                           
254 Mainz╇やBischöflichesやDom- undやDiözesanmuseum╇やInv╆Nr╆やPSやｱｶｴ╈やFUNK｠JUNG 1974. 21.; 15-

ｱｶ╆やkép╉やPaderborn 1999a. 2. 444-446. (Kat.-Nr. VII.12, WILHELMY, W.) 
255 Egyやｸｴｰやkör(lやFuld{banやírottやpéld{ny╈やBécs╇や5sterreichischeやNationalbibliothek╇やCod╆やｶｵｲ╇やfol╆や

33v: HENDERSON 1972. 222-ｲｲｳ╇やｲｶｲ╆╉やｱｴｲ╆やkép 
256 OSzK, Cod. Lat. 7, fol. 3r: BARTONIEK 1940. 11-13. (7. sz.); Europas Mitte 2000b. 467-468. 

(Kat.-Nr. 23.03.11, WEHLI, T.) 
257 Gent╇やEgyetemiやKönyvt{r╇やms╆やｹｲ╇やfol╆やｱｶｸr╈やCanossa 2006. II. 44-45. (Kat.-Nr. 33, CRIVELLO, F.) 
258 Jacobusや TYPOTIUS╇や Symbolaや divinaや etや humanaや ╊や Pr{gaや ｱｶｰｲ╆や egyikや illuszt{ciój{tや közli╈や

SZAB2やｲｰｰｰ╆やｴｹ╆やkép 
259 Albatross╇やno╆やｲ╇やBerlin╇やｱｹｲｲやNovember╇やｳ╆╈やHARSHAVやｲｱｸ╆╉やｱｲｹ╆やkép 
260 Pl╆やún╆やErpho-kereszt╇やｱｰｵｰやkör(l╇やM(nster╇やSt╆やMauritz-pléb{niatemplom╈やMUSCHIOLやｲｰｰｵ╆や

ｸｶ╆╉や Abb╆や ｷ╆╉や ereklyekeresztや Borghorstból╇や ｱｰｵｰや kör(l╇や valamintや ｱｱｰｰや ut{n╇や M(nster╇や
Westfälischesや Landesmuseumや f(rや Kunstや undや Kulturgeschichte╈やOrnamenta Ecclesiae 1985. 3. 
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díszítményekや magyar{zataival261. Aや mindkétや oldal{nや ésや pereménや isや olvashatóや
feliratainakや hossz{tや tekintveや kitűnik a Gizellaや kir{lynéや {ltalや ｱｰｰｸや t{j{nや anyja 

regensburgiや sírj{raや adom{nyozott╇や gazdagonや díszítettや kereszt,262 aや készíttetésや ésや azや
aj{ndékoz{sや gesztus{raや utalóや sorokkal, amelyeket egy a kincs esetleges 

eltulajdonítój{raやvonatkozóや{tokformulaやegészítやki; a felirat elejeやaやkeresztereklyéreや
utalóや vers╈やECCE SALVS VITE P[ER] QVA[M] MORS MORTVA MORTE 〉╅Íme╇や azや
életや(dve╇やmelyや{ltalやhal{llalやhaltやaやhal{lを《263. Megintやm{s gondolatkörbeや tartoznakや
azokやazやemlék- ésやsírkeresztek╇やamelyekやfeliratai valamelyやeseményrőlやvagyやhalottrólや
emlékeznekや meg╆ Aや Humbertや maastrichtiや ap{tや 〉く1086) St. Servatius-beliや sírj{banや
tal{lt╇や aや szok{sosや négyzetesや t{bl{tólや eltérőenや keresztや alakraや v{gottや ólomlemezや
〉╅authentikaを-t{bla; 974╆や kép) húszsoros╇や vésettや felirataや aや teljesや felsőや h{romや
keresztsz{ratや beborítja╇や azや elhunytや életrajz{nakや ésや építkezéseinekや adatgazdagや
leír{s{valや szolg{lva╆264 Kor{bban265 m{rや voltや szóや egyや aや Salzburgや környékiや Puchや
közelébenや {lló╇や vörösや m{rv{nybólや faragott╇や ｱｴｶｶ-osや évsz{mú╇や feliratos bűnb{natiや
keresztről,266 évsz{mosや felirattalや jóvalや többや isや említhetőや aや ｱｷ╆や sz{zadbólや péld{ul 
Drezdaや ésや Sz{sz-Sv{jcや környékéről╆267 Azや újkoriや magyarorsz{giや temetőkや
síremlékeinekやisやegyik╇やhaやnemやisやigaz{nやgyakori típusaやaやsz{rairaやvésettやsírfelirattalや
ell{tottや kőkereszt (321, 853╆や kép).268 Ilyenや keresztや stiliz{ltや {br{zol{sa╇や versszerűや
felirattal vég(lやmégやnyomtatottやemléklapraやisやr{ker(lhetett╇やpl╆やegyやWrabellyやGyörgyや
budapestiや (gyvédや {ltalやDe{kやFerencやhal{l{rólや írtや ésや kiadottやmagyar-latinやnekrológ-

lapon 1876-ban (975-976╆やkép).269 

 

                                                                                                                                                                                     
106, 108. (Kat.-Nr╆やHやｲｸ╇やLUCKHARDT╇やJ╆《╉やereklyetartóやkettősやkereszt╇やClevelandやMuseumやofや
Art╈やMEURERやｱｹｸｵ╆やｱｵ╆やkép 

261 Pl╆や rozm{ragyarbólやkész(ltやolt{rkeresztや tal{nやBuryやSaintやEdmundsból╇やｱｱｴｰ-ｱｱｵｰやkör(l╇やNewや
York, Metropolitan Museum of Art, Cloisters collections: HENDERSON 1972. 225-227, 263. 

ｱｴｳ╆や kép╉や GABORIT-CHOPIN 1984. 283-284.; 245-ｲｴｶ╆や kép╉や NILGENや ｱｹｸｵ╉や Gunhid-Helena 

keresztje╇や rozm{ragyar╇や ｱｱｵｷや előttや 〉′《╇や Koppenh{ga╇や Nationalmuseet╈や GABORIT-CHOPIN 

1984. 265-267.; 226-ｲｲｸ╆やképや 
262 M(nchen╇や Schatzkammerや derや Residenz╈や KOV[CSや ｱｹｷｴ╆や ｶ-9, 43. (1. sz.); 1-ｳ╆や kép╉や KOV[CSや

1998. 45.; TROGMAYER 1999. 433-436.; 5-ｶ╆やkép╉やBayern ｠ Ungarn 2001. 46-47. (Kat.-Nr. 1.13, 

TROGMAYER, O.) 
263 KOV[CSやｱｹｷｴ╆やｹ╇やｴｳ╆╉やtov{bbiやfordít{s-v{ltozatok╈やTROGMAYERやｱｹｹｹ╆やｴｳｴ╇やｴｳｵ╆や 
264 Canossa 2006. II. 475-476. (Kat.-Nr. 558, BAYER, C. M. M.) 
265 Ld╆や fentebbや aや ╅Temetőképや ésや temetőiや sírjelek╇や valamintや rokonemlékekや aや középkoriや

Magyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
266 BUBERLやｱｹｲｷ╆やｲｲｹ╆╉やPAULやｱｹｷｵ╆やｳｸ╆╉やｳｴ╆やkép 
267 TORKE 1990. Hinterhermsdorf: 95. (96. sz.); Abb. 24; Reinhardtsdorf: 94. (78. sz.); Abb. 27; 

F(rstenwalde╈やｹｲ╆や〉ｲ╆やsz╆《╉やAbb╆やｳｲ 
268 Pl╆やElisabetaやHartlininや 〉くｱｷｴｹ《や sírköveやaやmecsekn{dasdiや temetőben╉や IohannesやSchulzやｱｷｶｵ-ösや

évsz{múやsírkeresztjeやugyanott╈やFREYやｱｹｸｸ╆やképやazやｵｷ╆やoldalon 
269 ｱｸｷｶ╆やfebru{rやhóやｳ╇やｵ╆ 



 259 

5.3.5. Talponや{llóやkeresztek 
 

Aや rúdraや tűzött kereszteket a sírkövekや magyarorsz{giや emlékanyag{banや kor{ntsemや
csakや aや mindや köz(lや aや legkor{bbinakや tűnő╇や tihanyiや sírkőlapや {br{zol{saや képviseli╆ A 

későbbiやpéld{kやrendszerint valamilyenやtalpbólやnőnekやki╆やAやtöbbnyire a 12╆やsz{zadraや
ésや aや ｱｳ╆や sz{zadや elsőや feléreや keltezhetőや sírkövek azonban ｠ ellentétbenや aや tihanyiや
faragv{nnyalや ｠ keretezetlenや mezőbenや helyezkednek el. Cséfaや 〉Cefa╇や Rom{nia《や
ter(letén╇や aや törökや korbanや elpusztultや Radv{nyや faluや középkoriや templom{nakや
maradv{nyai között╇や ｱｴ╆や sz{zadraや tehetőや falや alapoz{s{bólや bontottakや kiや egyや
szab{lytalanや körvonalúや kőlapot╇や rúdraや helyezett╇や kiszélesedőや sz{rúや keresztや vésettや
technik{júや {br{zol{s{val╆270 M{ragyulafalv{nや 〉Giulesti╇や Rom{nia《や aや községや
elpusztult╇や középkoriや templom{nakや felt{r{saや sor{nや ker(ltや előや egyや félkörívesや
talapzatonや {llóや egyszerűや keresztetや {br{zolóや sírkő (977╆や kép)╇や p{rdarabj{tや azや újkoriや
templomや lépcsőjébeや építettékや be╆271 A középkoriやCsőtや faluや ter(leténや tal{ltや sírkövön 

domborművű╇や eredetilegや körívesや talapzatonや 〉maや csakや felsőやperemeやvehetőや ki《や {lló, 

kiszélesedőや sz{rvégződésűや latinや keresztや l{tható (813-814╆や kép).272 Dejte (Dechtice, 

Szlov{kia《や sírkőtöredékénや keretや nélk(liや mezőbenや lebegőや félkörívesや kereszttalpや
l{tható╇やaやbelőleやkinövőやkeresztsz{rやhosszabbやszakasz{val╆273 A zirci egykori ciszterci 

kolostorや kerengőjébenや újabbanや ker(ltや előや egyや h{romや oldal{nや élszedésselや kereteltや
sírlap╇や vésővelや ╅borzoltをや fel(leténや kicsinyや félkörívesや talpbaや szúrtや keresztや vonalasや
rajz{val274 (978-979╆やkép). Ugyanonnan valóやegyやprizm{sやhas{bやalakú╇やｱｲ╆やsz{zadやvégi╇や
ｱｳ╆や sz{zadi sírkő╇や felsőや síkj{nak vésettや vonalrajzúや {br{j{ban trapézや alakúや talpbólや
kinövőやrúd végénやenyhénやkiszélesedőやsz{rvégződésű╇やegyenlőやsz{rúやkereszttel (980-

981╆や kép).275 Pozsony 〉Bratislava╇や Szlov{kia《や legkor{bbinakや tűnőや sírkövére 
domborművű╇や félkörlapやalkotta talpbólやnövőや latinやkeresztet faragtak╇や amelynekやkétや
vízszintesやsz{raやh{rmasやcsúcsban╇やaやf(ggőlegesやrombuszszerűenやkiszélesedőやhegybenや
végződikや 〉919╆や kép).276 Aや felsőregmeciや reform{tusや templomや mellettや tal{ltや sírkövetや
domborművű╇や félkörívesや talapzatonや {lló╇や nagyméretűや latinや keresztや díszíti (815-816. 

kép).277 Aや mecsekn{dasdiや Szentや Istv{n-k{poln{banや tal{ltや sírkőreや domborművű╇や
egyenesや sz{rúや latinや keresztetや faragtak╇や amelynekや alsóや vége╇や aや feltételezhetőや talppalや
egy(tt╇や hi{nyzikや 〉982╆や kép).278 Brassóbanや 〉Bra<ov╇や Rom{nia《や aや Fekete-templom 

                                                           
270 IoanやCri<anやlelete╇やjelenlegやaやKörösvidékiやMúzeumや〉MuzeulやTariiやCrisurilor《やfolyosój{nやőrzikや

〉EmődiやTam{sやszívesやközlése《╆ 
271 POPA｠ZDROBA 1969. 272-ｲｷｴ╆╉やｳ╇やｶ╆やkép 
272 RADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｲ╇やｴｶｶ╆や〉ｳ╆やsz╆《╉やIR[SNÉやMELISやｲｰｰｴ╆やｲｱｷ╆や〉ｹ╆やjegyzet《╉やL8VEIやｲｰｰｵb╆やｸｰ╆  
273 ORIŠKOやｲｰｰｰ╆やｲｴ-ｲｵ╆╉やｲｱ╆やkép 
274 Szendeや L{szlóや közöletlenや lelete╉や ismeretéértや neki╇や valamintや Bodóや Bal{zsnakや ésや Bércziや

Bern{tnakやtartozomやköszönettel╆ 
275 VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｱｲ╆╉や ｲ╆b╆や kép╉や HÜMPFNERや ｱｹｶｴ╆や ｱｱｹ╇や ｱｳｶ╇や ｱｳｸ╆╉や ｳｲ-ｳｳ╆や kép╉や

T2THやｱｹｷｶ╆やｴｷ╆やsz╆╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╆╉やｲのj╆やkép 
276 KOSTKAやｱｹｷｶ╆やｱｹ╇やｶｹ╆╉やｴｹ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やII╆やｱｷｳ╆やkép╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 

117, 158. (11. jegyzet); FIALA 1999. 66. (53. kat. sz.), 67. 
277 MEGAY 1959. 78.; VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 158. (11. jegyzet); FELD 1999. 7, 13. 
278 G╆やS[NDORやｱｹｷｴ╆やｱｸｲ-ｱｸｳ╆╉やｱｷｸ╆やkép 
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összegyűjtöttやsírköveiやközöttやaやlegrégebbi╇やtöredékesenやfennmaradtやt{bla mégやaやmaiや
templomやelődjébőlやsz{rmazhat╇やrajtaやkörívesやtalponや{lló╇やvésett╇やszélesやs{vkeretűやlatinや
keresztやl{thatóや〉983╆やkép). Harasztや〉Chrasťやnad Hornadom╇やSzlov{kia《やrómaiやkatolikusや
templomaや kertjében egyや keretや nélk(liや kőlaponや laposや domborművű╇や h{romszögűや
halmonや {lló╇や szab{lytalanや körや form{kbanや végződőや sz{rú╇や primitívenや faragottや latinや
keresztや l{tható (817-819╆や kép).279 Aや m{rや említettや nagyhalm{gyi kőlap {br{j{tや
kiszélesedőや talpbólやkinövőやkettősやkeresztやalkotja╇や kifeléや igenやerősenやszélesedőやrövidや
sz{rakkalや〉940-941╆やkép). A templomot felt{róやDanやCapatinaやszerintやaやkőやnemやrégebbi╇や
mintやaやｱｴ╆やsz{zadやvége╇やaやｱｵ╆やsz{zadやeleje╆280 Keletkezéseや｠ aやhasonlóanやkeretezetlen, 

domborművűや keresztetや {br{zoló╇や mégや rom{nや jellegűや sírkövekkelや valóや összevetésや
alapj{nや｠ azonban legal{bbやaやｱｳ╆やsz{zadやvégére visszatolhatónakやl{tszik╆ 

Aや keretezetlenや mezőjűや sírkövekhezや képestや {ltal{banや gondosabbや kőfaragóや
munka jellemzi a vésett vonallal vagy szalagkerettelや kör(lvettや sírköveket╆や Ezekや
közöttやm{rや köriratosや isや tal{lható╆や Aや legkor{bbiや Bud{nや ｱｲｸｹ-esや évsz{motやhordoz, a 

félkörívesや talpや fölöttや azonbanや nemや kereszt╇や csup{nや hosszúや cölöpや {ll╇や eléや helyezettや
címerpajzzsalや (17-18╆や kép《.281 A majuszkul{sや köriratotや hordozóや keretenや bel(lや
félkörívesや kereszttalpや ésや aや rajtaや {llóや keresztや alsóや sz{raや eléや helyezett╇や koraiや jellegű╇や
nyújtottやh{romszögpajzsraやhelyezettやcímerやl{thatóやRegensburgiやJ{nosやsírkőtöredékénや
aやbudaiやdomonkosやkolostorbólや〉19-21╆やkép《╇やamelyやugyancsakやmégやaやｱｳ╆やsz{zadやvégénや
kész(lhetett.282 Ebbőlや aや megfontol{sbólや lehetや aや hasonlóや jellegűや keresztesや {br{t╇や deや
mégやcímerpajzsやnélk(lや{br{zoló╇やugyancsakやkeretelt╇やfeliratotやazonbanやnemやhordozó 

sírlapokatや aや ｱｳ╆や sz{zadや m{sodikや felére╇や aや ｱｴ╆や sz{zadや elsőや feléreや keltezni╆や Ígyや
Jekelfalv{nや 〉Jaklovce╇ Szlov{kia《や egyや sírlapon aや kerethezや kapcsolódóや ésや azzalや egyや
síkbanや fekvő╇や félkörívesや halmonや {llóや latinや kereszt (986╆や kép)╇や egyや m{sik darabon 

félkörívesやhalmonや{lló╇やbonyolultやkörvonalú╇やlatinやkeresztやl{tható╇やamelynekやívekbőlや
építkezőやkörvonalrajza╇やaやh{romkaréjosや sz{rvégződések╇やaやközépt{jonや{tlyukasztottや
keresztsz{rや fűrészeltや fakereszthezや teszikや hasonlatoss{や azや {br{t (845╆や kép).283 

Veszprémbenや egyや sírkőtöredéken284 a szalagkeretenや bel(lや félkörívbenや hajlóや szalagや
alkottaや l{bazatや egyikや feleや ésや aや keresztや felmenőや sz{r{nakや részleteや maradtや meg, 

hasonlóanやcsakやaやkeret╇やaや félkörívesやszalagやalkottaやkisや talpやésやaや f(ggőlegesやsz{rやaljaや
l{thatóや egyや aや sz{szや templomerődや kőrítőfal{nakや délkeletiや oldal{banや befalazottや
töredékenやazやerdélyiやAsszonyfalv{n285 〉AxenteやSever╉やRom{nia; 567╆やkép). AやB{rtf{rólや
〉Bardejov╇や Szlov{kia《や ismertや egyetlenや középkoriや sírkőtöredékenや félkörlapや alakúや

                                                           
279 VERNEI-KRONBERGER 1939. 14, 17.; SLIVKA 1982. 392-ｳｹｳ╆╉や ｳ╆や kép╉や VARGA｠L8VEIや

1990｠92. 117, 158 (1ｱ╆やjegyzet《╉やDIVALDやｱｹｹｹb╆やｳｲｳ╆╉やrajza╈やK5HやTervt{rやltsz╆やK╆やｴｶｰ╆ 
280 CAPATINAやｱｹｷｶ╆やｸｰ╆╉やｵ╆やkép╉やLUPESCUやｱｹｹｶ╆やｱｸｱ╆ 
281 H╆やGYÜRKYやｱｹｸｴa╆やｲｴｷ-ｲｴｸ╆╉やｱ╇やｵ╆やkép 
282 H╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やｱｳｷ╆╉やｱｵｹ╆やkép╉やH╆やGYÜRKYやｱｹｸｴa╆やｲｴｷ-ｲｴｸ╆╉やｲ╆やkép 
283 VERNEI-KRONBERGER 1939. 14, 17-1ｸ╇やｶｲ╆や〉ｵｸ╆やjegyzet《╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337.; 338/1. 

{bra╉やII╆やｱｷｸ╆やkép╉やRajzuk╈やK5HやTervt{r╇やltsz╆やｲｶｳｳ╇やｲｶｳｵ╆や 
284 Közöletlen╇や aや v{rban╇や aや Tolbuhinや 〉jelenlegや V{r《や utcaや ｳｵ╆や környékén╇や közelebbrőlや nemや

meghat{rozhatóやter(letenやker(ltやelőやｱｹｸｵ-ｱｹｸｶやt{j{n╆ 
285 Közöletlen╇やismeretét AdrianやAndreiやRusunakやköszönhetem╆ 
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talpbólや keresztsz{rúや keresztや nőや ki╆286 A kassai 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《や Szentや Erzsébet-
templomや pilléralapjaibaや beépített╇や azや ép(letや elődjébőlや sz{rmazóや sírkőegy(ttes 

legrégiesebbや darabjaや trapézszerűや talponや {llóや latinや keresztetや mutatや 〉984╆や kép).287 A 

gyöngyöspataiや rómaiや katolikusや templombanや m{raや szinteや teljesenや lekopottや egyや aや
szalagkeretenやbel(lやeredetilegやdomború╇やaやbelsőやmezőbenやlebegő╇やh{romszögtalpbólや
növőやegyszerű keresztetや{br{zolóやsírlap288 (985╆やkép)╇やamelyetやutóbbやkétやvégébeやlyukatや
fúrvaやkriptafedlapp{やalakítottak. Kettősやlépcsőfokonや{lló╇やliliomosやdíszűやlatinやkeresztや
l{thatóやaやközépkoriやsoproniやferencesやkolostorやegyやkisméretű╇やaやｱｴ╆やsz{zadやelsőやfeléreや
helyezhető sírlapj{n (987╆やkép).289 Egyやaやrusztiや〉Rust╇やAusztria《やFischerkircheやgótikusや
kapujaや szemöldökkövekéntやm{sodlagosanや felhaszn{lt╇や aや ｱｳ╆や sz{zadやm{sodikや feléreや
keltezhetőや sírkövön╇や aや keskenyや szalagkeretenや bel(lや aや kerettelや összef(ggő╇や latinや
keresztや talpaや félkörívesや lez{r{súや h{rmashalmotや form{z (988╆や kép).290 Egy a budai 

Nagyboldogasszony-templombólや sz{rmazó╇や aや ｱｴ╆や sz{zadや elejéreや tehetőや sírlapや
vonalkeretesやmezejébenやaやkeresztやtalpaやh{romkaréjtやalkotóやszalagや〉989╆やkép).291 

Aや következőや időbeliや f{zistや aや keresztekや ╅gótiz{lód{saをや jelenti╇や aや félkörívesや
talpak csúcsívesséや v{l{s{valや ésのvagyや karéjosや mérműdíszekkelや való tagol{s{val╇や aや
keresztsz{rakやmindkétやoldal{nakやszimmetrikusやorrtagosやdíszítése megjelenésével [az 

egyesや elemekや azや {tmenetiや időbenや k(lön-k(lönや isや megjelenhettek╇や jóや példaや erreや
HermannやBredebakeや 〉くｱｳｳｹ《やhildesheimiや sírköve╇や amelyenやaやkörbeや foglalt╇やorrtagosや
díszűやkeresztやhosszúやsz{raやfélkörívesやszalagtalpbólやnőやki292 (990╆やkép)], majd a kereszt 

ésや aや címerpajzsや összekapcsol{s{nakや {ltal{noss{や v{l{s{val╇や aや mindや gyakoribb 

körirattal╆や Velikénや 〉Velika╇や Horv{torsz{g《や egyや töredékesや sírkőlaponや csúcsívesや
talapzatraや {llított╇や nagyj{bólや aや kerets{vnakや megfelelőや szélességű╇や f(ggőleges╇や
lefaragottや sz{rや körvonalaiや vehetőkや ki╇や azや esetlegesや vízszintesや keresztsz{raknakや
nyomaやsemやérzékelhetőやaやfel(letenや〉lehet╇やhogyやeredetilegやsemやvoltak《╆293 Aやbetűtípusや
ésやkeresztjénekやgótikusやform{tやmutatóやtalpa╇やvalamintやaやfeliratbanやazやévsz{mやhi{nya 
alapj{nや ｱｳｰｰや kör(lや kész(lhetettや Péter pozsonyiや sírlapja (ｲｵｳ╆や kép).294 Aや Zólyomや
megyeiやCserényや〉Čerin╇やSzlov{kia《やtemplom{banやelőker(ltやkétやközépkoriやsírkőやköz(lや
azや egyik╇や egyや keretezett╇や deや feliratや nélk(li╇や csup{nや h{romkaréjos╇や deやmégや félkörösや
szalagやalkottaやtalpbólやnövő╇やorrtagosやkeresztreやf(ggesztettや(resやpajzsotやmutatóやdarabや
(28╆やkép) aやｱｴ╆やsz{zadやm{sodikやnegyedébőlやsz{rmazhat╇やésやazやｱｳｲｶ-banやmégやbirtokotや
v{s{roló╇や templomalapítóや K(rtösiや Mad{chや fiaや P{lや isp{néや lehetett╆295 A besztercei 

                                                           
286 MYSKOVSZKYやｱｸｷｹ╆やｱｰｹ╇やｱｱｱ╆╉やｱｸ╆やkép 
287 L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やII╆やｶｲｸ╆やkép╉やHAVLICEやｱｹｹｵ╆やｱｲｰ╆や〉ｹｸ╆やkat╆やsz╆《や 
288 Gyöngyöspata╆やRk╆やtp╆やTudom{nyosやdokument{ció╇やｱｹｷｲ╆やK5HやTervt{r╆やｴｳ╆やképや 
289 CSATKAIやｱｹｵｶ╆やｲｷｰ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｷｳ╆╉やII╆やｱｷｲ╆やkép 
290 MELZER 1980. 44.; 13-ｱｴ╆やkép╉やMELZERやｱｹｸｴ╆やｳ-ｴ╆╉やｸ╆やfénykép 
291 BICZ2やｲｰｰｲ╆やｱｷｶ╆や〉ｷｴ╆やjegyzet《 
292 WULF 2003. 1. Abb. 54; 2. 320. (86. sz.) 
293 Közöletlen╇やismeretétやBodóやBal{zsnakやésやKoll{rやTibornakやköszönhetem╆ 
294 L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆や I╆や ｳｳｷ╆╉や II╆や ｱｷｴ╆や kép╉や FIALAやｱｹｹｹ╆や ｶｶ-ｶｷ╆や 〉ｵｴ╆や kat╆や sz╆《╉や LUXOV[やｲｰｰｳ╆や

325, 664. (2.2.2. kat. sz.) 
295 ZOLNAYやｱｹｷｸ╆やｱｹｱ╇やｱｹｳ╆╉やｱｶ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337. 
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〉Bistriţa╇や Rom{nia《や evangélikusや templomや egyikや sírkövénや aや m{rや köriratosや keretenや
bel(lやfélkörívesやszalagbólや{llóやtalapzatbólやkinövő╇やorrtagosやkeresztやnyomaiやvehetőkやki 
(991-992╆や kép).296 Keretezéseや ésや {br{jaや isや vésettや vonalrajzúや annakや aや köriratや ésや
címerpajzsや nélk(li╇や kassaiや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《や sírlapnak╇や amelyenや aや félkörívesや
kereszttalpや belsejétや h{romkaréj╇や aや keresztや sz{raitや pedigや orrtagokや díszítikや 〉12-13. 

kép).297 T{bl{sや〉Dupu<╇やRom{nia《やevangélikusやtemplom{nakやbej{rataやelőttやfellépőnekや
haszn{lnak egy ｱｴ╆や sz{zadiや kőlapot╇や amelynekや keskeny szalagkeretesや mezejébenや
h{romkaréjjalやtagolt╇やfélkörívesやtalapzatbólやszélesやsz{rú╇やorrtagosやdíszűやlatin kereszt 

nőtt ki (993-994╆や kép).298 Orrtagosや díszűや egyや régebbrőlや ismert╇や visegr{diや darab299 

keresztje (943╆やkép《╇やésやaや telep(lésen azやújabbやleletekやközöttや isやakadやorrtagosやkeresztや
kopottや maradv{nyaitや mutató╇や feliratosや keretű sírkő (995╆や kép).300 A miskolci avasi 

reform{tusや templomや belsejénekや felt{r{saや sor{nや tal{ltや sírkőtöredékenや aや keretelésや
nélk(liやfel(letenやvésettやvonalrajzú╇やorrtagosやkeresztやfelsőやrészeやl{tható╆301 Egyやvésettや
vonalrajzúや nagyv{zsonyiや töredékenや aや keresztsz{rakatや ugyancsakや orrtagokkalや
bőv(ltek╆や Azや Abas{ronや tal{ltや egyikや sírkőtöredékや keretezettや mezőjétや alulや kétや
mérműdíszesや csúcsívvel╇や felett(kや pedigや egyenesや kerets{vvalや lez{rtや t(körや tagolja╇や aや
fölött(kやlevő mezőbenやorrtagosやkereszttelや〉16╆やkép).302 Aやfelsoroltやemlékekやjórésztやaやｱｴ╆や
sz{zadや elsőや feléből╇ többnyireや annakや m{sodikや negyedéből ésや közepéről 
sz{rmazhatnak╆やAzやorrtagosやdíszやazonbanやtov{bbやélt╇やésやazや ismert évsz{mosやfeliratúや
darabokや m{rや aや sz{zadや m{sodikや felébenや kész(ltek╆や Ígyや a talpや nélk(liや keresztetや
{br{zoló╇や fentebbやm{rや említettや sírlapokや közöttや orrtagosや díszűや az 1370-es hal{loz{siや
évsz{múや r{batöttösiや sírkő303 (27╆や kép). Kass{nや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《や 1372-es, 1374-es 

〉Andr{s《╇や ｱｳｷｵ-ösや 〉Jakab anyja, Katalin), 1378-asや 〉Jacobusや Polonus《や hal{loz{siや
évsz{mú╇や valamintや néh{nyや tov{bbi╇や hasonlóや korú╇や deや értékelhetőや évsz{motや nemや
hordozóや sírlapokやmezejében félköríves╇やh{romkaréjosやdíszűや talponや{lló╇やorrtagos ésや
liliomos╇や vagyや csakや orrtagot╇や illetveや csakや liliomosや sz{rvégződéstや mutató kereszt 

tal{lható╇やelőtteやtöbbnyireやpajzzsal (2-ｱｳ╆やkép).304 Zircenやegyやsírlapやkeretezetlenやsíkonや
csúcsíves╇や h{romkaréjúや talpbólや kinövő╇や hosszúや sz{rú╇や hegyesや orrtagokkalや díszített╇や
mindenやm{sやsírlapén{lやfiligr{nabbやlatinやkeresztetや{br{zol╇やfeliratやnélk(lや〉996╆やkép).305 

Aや sírkövekや orrtagosや keresztjeinekや p{rhuzamaiや megtal{lhatókや péld{ulや
szentségf(lkékや oromzat{nakや csúcs{n╇や ígyや aや sz{szföldiや Mikesz{szaや 〉Feigendorf╇や aや
                                                           
296 L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やｳｳｸのｲ╆や{bra 
297 RÉCSEYやｱｸｹｶ╆やｶ╆╉やI╆やkép; HAVLICE 1995. 115-116. (92. kat. sz.)  
298 MÜLLERやｱｸｵｵb╆やｴｱｲ-413. 
299 L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やL8VEIやｱｹｹｱb╆やｳ╇やｶ╆や〉ｵ╆やsz╆《╉やｵ╆やkép 
300 Buz{sやGergelyやleleteやaやFőやutcaやｷｳ╆やtelkénやｲｰｰｶ-banやfelt{rtやSzentやL{szló-templomやmaradv{nyaiや

között╆ 
301 MEGAY 1970. 138.; NOVOTNY 1982. 53.; Miskolc 1984. 23, 28. 
302 NAGYやｱｹｷｳa╆やｷｸ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やｳｳｸのｷ╆や{bra 
303 M╆やKOZ[Kやｱｹｷｶ╆やｱｰｳ-ｱｰｴ╆╉やｶ╆やkép╉やM╆やKOZ[Kやｱｹｷｸ╆やｱｳｰ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337.; 338/4. 

{bra 
304 RÉCSEYや ｱｸｹｶ╆や ｶ-8., II, IV-IX╆や t{bla╉や MIHALIKや ｱｸｹｷ╆や ｱｵｹ-160, 161-ｱｶｲ╇や ｱｶｳ╆╉や III╆や kép╉や

L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やII╆やｶｳｰ╆やkép 
305 HÜMPFNERやｱｹｶｴ╆やｱｱｹ╇やｱｳｶ╇やｱｳｸ╆╉やｳｴ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やII╆やｶｲｷ╆やkép 
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Mičasasa╇や Rom{nia《や f(lkéjénekや h{romszögűや lez{r{saや alkotjaや aや keresztや talapzat{t╇や
Nemesen 〉Nimesch╇や maや Nem<a╇や Rom{nia《や pedigや aや vakmérműves╇や csúcsívesや
f(lkekeretelésやegésze╆306 Aやb{rtfaiや〉Bardejov╇やSzlov{kia《やSzentやEgyed-templom 1450-

benや kész(lt╇や fémや gyertyatartó-{llv{ny{nakや karjaitや isや orrtagokkalや díszítették╆307 A 

német-osztr{kや ter(letekや ｱｴ╆や sz{zadiや sírköveinや isや sz{mosや esetbenや l{thatóや orrtagosや
díszűやkereszt╇や l{tv{nyosや ésやközismertやpéldaやazや ulmiや székesegyh{z keretelésやnélk(li 
Parler-síremléke╇や aや kereszttalpbanや aや kőfaragó-építészや csal{dや kettősや ╅vinkliをや {br{júや
címerpajzs{val╇や kétoldaltや pedigや egy-egyや kalap{ccsal╆308 Úgyや tűnik╇や hogyや aや németや
ter(letekenや sokkalや tov{bbや éltや azや orrtagosや keresztekや hagyom{nya╉や Margarethaや
Grundherrや 〉くｱｴｹｷ《や ap{tnőnekや aやn(rnbergiや St╆やKlarakirche-benや előker(ltや sírkövénekや
orrtagosや kereszt{br{zol{s{hozや hasonlókや tal{lhatókや aや többiや sírkőleletenや is╇や ígyや azや
{br{zol{siやtípusやaやklarissz{kやn(rnbergiやtemetőjeやjellemzőjénekやtartható╆309 

A temetőketやt{rgyalóやkor{bbiやfejezetben310 részletesebbenや｠ k(lföldiやanalógi{kや
szélesやkörűやfelsorol{s{valやegy(ttや｠ voltやm{rやszóやarról╇やhogyやaやsírkő{br{kやtalapzatraや
{llítottやkeresztjei╇やamelyeknekやalsóやsz{raやeléやcímerpajzsotやhelyeztek╇やaやｱｳ｠ｱｴ╆やsz{zadiや
temetőkやsírjeleinekや{br{zol{saiやlehetnek╆ 

Aや v{zoltや képや meglehetősen sematikus: a 12｠ｱｳ╆や sz{zadi╇や keretezetlenや
sírkő{bra╇や többnyireや meglehetősenや durvaや farag{smóddalや p{rosulva 〉jórésztや ebbeや aや
korba tartoznak az ugyancsak mindigや keretや nélk(li╇や helyenkéntや egyszerűや
keresztekkel╇や néh{nyや esetbenやprimitívや emberalakkalや jelöltや sírkövekや isや főlegやa falusi 

templomokや kör(liや temetőkből311; 779-809, 813-826, 930-931, 964╆や kép), majd a 13. 

sz{zadや m{sodikや felétől aや ｱｴ╆や sz{zadや elejéigや divatos╇や keretezettや mezőkや aや kerettelや
összef(ggő╇や többnyireや félkörösや talpra helyezett keresztekkel╇や vég(lや aや mérművesや
díszűや ésのvagyや csúcsívesや talponや {lló╇や orrtagosや keresztekや címerpajzzsalや ésや köriratosや
kerettelや aや ｱｴ╆や sz{zadban╇や elvétveや mégや aや ｱｵ╆や sz{zadや elejénや is╆や Azや egyesや jellemzőkや
alapj{nや aや f{zisokや közöttや {tfedésekや isや vannak╇や azや említett╇や ｱｳ╆や sz{zadや végiや budaiや
sírlapokや(17-ｲｱ╆やkép) m{rやköriratosak, ésやaやcímerpajzsやisやmegtal{lhatóやrajtuk╇やaやgótikusや
jellemzőketやazonbanやmégやnemやmutatj{k╇やPéterやpozsonyiやsírkövénや (ｲｵｳ╆やkép) a felirat 

az 1289-esや évsz{múや budaiや darabbalや szembenや mégや nemや tartalmazや évsz{mot╇や aや
kereszttalpやazonbanやm{rやcsúcsíves╇やésやtöbbやsírlapやmérművesやkereszttalpaやésやorrtagosや
keresztjeや nemや kapcsolódikや mégや címerpajzshozや ésや körirathoz╇や sőt╇や aや viszonylag 

későinekや tűnőや zirciや kőlapや (996╆や kép) nem is keretezett. Valój{banや csup{nや azや utolsóや
f{zisや mutatや mark{nsabbや ｠ {mや ugyancsakや közhelyszerűや ｠ gótikusや stílusjegyeket╆や
Mégisや megkock{ztathatóや aや somm{sや ítélet╈や aや legkor{bbi╇や keretezetlenや f{zisや
valamiképpen aや rom{nや stílushozや kapcsolódikや 》nemや feledhető╇や hogyや ebbenや azや

                                                           
306 FABINIやｱｹｹｹ╆やｷｰ╆╉やｱｱｳhやkép╇やilletveやｲｳｴ╆╉やｳｲｲeやképや 
307 Súpis 1967. 99.; Súpis ｱｹｷｸ╆やｵｰｸ╆やkép 
308 SCHOCK-WERNER 1978. 10. 
309 KAMMEL 2007. 80-81. (Kat. Nr. 7) 
310 ╅Temetőképやésやtemetőiやsírjelek╇やvalamintやrokonemlékekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをや 
311 Ld╆や kor{bbanや aや legegyszerűbbや keresztesや {br{tや mutatóや sírkövekや t{rgyal{s{n{l╇や illetveや aや

╅Temetőképやésや temetőiやsírjelek╇やvalamint rokonemlékekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműや
fejezetben. 
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időszakban╇や aや ｱｲ╆や sz{zadや m{sodikや felében╇や aや ｱｳ╆や sz{zadや elejénや azや igényesや
anyagv{laszt{súや ésや szépenや faragott╇や csakや feliratotや hordozóや esztergomiや ésや
székesfehérv{riや sírkövek (243-ｲｴｵ╆や kép)╇や aや feliratosや síremlék-tégl{kや feliratmezőiや
ugyancsak keretezetlenek] ｠ az ilyesfajtaや╅igénytelenebbをやemlékekやkészítéseやazonbanや
eltarthatottやaやｱｳ╆やsz{zadやm{sodikやfeléigやisや｠╇やaやm{sodik╇やszalagkeretesやcsoportやaやkésőiや
romanikaやkort{rsa ｠ ak{rやaやｱｴ╆や sz{zadやelsőやnegyedéig-harmad{igや｠╇やésやaやharmadikや
f{zisやaやgótikaや{tfogóやjelentkezésévelやkapcsolhatóやösszeや》az 1220-asやévekre╇やｱｲｳｰやt{j{raや
keltezhető╇や ugyancsakや kereteltや ésや köriratosや lovagiや sírkő312 a pilisiや kolostorból (997-

998╆や kép) is szorosan kapcsolódikや aや franciaや gótik{hoz╇や deや azや udvariや művészetや egyや
elszigeteltや kicsinyや szeletéhezや tartozik] ｠ komolyabbやmértékbenや aや ｱｳ╆や sz{zadやutolsóや
negyedétől╇やmajdやegyreやkiz{rólagosabbanやaやｱｴ╆やsz{zadやfolyam{n. 

Aやtalpbólやkinövőやkeresztekやaやｱｴ╆やsz{zadやvégévelやlényegébenやeltűntekやaやK{rp{t-
medence sírkövesや emlékanyag{ból╆や Igencsakや archaikusnakや sz{mítや m{rや Verebi 

Györgyや fiaや Péter╇や erdélyiや alvajdaや 〉く1403) m{traverebélyiや sírlapjaや isや aや ｱｵ╆や sz{zadや
legelejéről╇や bemetszésekkelや tagolt╇や rézsűsenや szűk(lőや l{bazatonや {lló╇や orrtagos╇や
h{romkaréjbanやvégződőやsz{rúやkeresztjévelやésやaやfeletteやelhelyezettやheraldikusや{br{valや
(25-26. kép).313  

Aや talapzatraや {llítottや keresztekや idővelや annyiraや {ltal{nosや form{kk{や v{ltak╇や azや
ívesや vagyや m{sや geometrikusや motívumnak végképpや mindenや eredetiや jelentésétや
elveszítve╇や hogyや harangokや ésや bronzや keresztelőmedencékや feliratainakや szóelv{lasztóや
jeleikéntやnemやisやritk{kやaやh{romszögű╇やfélkörívesやvagy ╅holdsarlóをやalakúやtalpbólやnövőや
keresztek.314 H{rmashalmonや{llóやkeresztやalakj{banやmég sírkőやkörirat{nakやkezdetéreや
helyezettや invok{ciósやkeresztや szerepébenや isや feltűnik Kompolti Zsuzsannaや sírlapj{nやaや
MagyarやNemzetiやMúzeumbanや〉263╆やkép).315 

Aや halomraや {llítottや latinや keresztや t{voliや ismertségénekや ésや hosszúや idejűや
tov{bbélésénekやszépやpéld{j{tやjelentiやDastan-i-Masibや╅Krisztusやéleteをやcíműやkönyvénekや
egy a Mughal-koriや Indi{banや ｱｶｰｴや közöttや kész(ltや péld{ny{banや l{tható╇や díszesや
miniatúra╇や amely csúcsívesや h{rmashalmonや {lló╇や h{romkaréjosや sz{rvégződésűや
keresztetや {br{zol╇や aや szélesや kerets{votや ésや aや keresztや sz{raitや egyar{ntや kitöltőや vir{gosや
ornamentik{val╆316 

 

 

                                                           
312 GEREVICHやｱｹｸｴ╆やｱｵ╇╉やｸｰ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｸｵ╆やｱｴｰ-ｱｴｱ╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｴ-126, 131-132. (7. 

sz╆《╉や ｷ╆や kép╉や TAK[CSや ｱｹｹｴb╆や ｲｷ╆╉や TAK[CSや ｱｹｹｴd╉や TAK[CSや ｲｰｰｶ╆や ｱｱ-15, 17-18.; Abb. 1-2; 

TAK[CSや ｲｰｰｷ╆や ｴｰ-42.; BENK8や ｲｰｰｸ╉や részletesebbenや ld╆や később╇や aや ╅Címeresや ésや figur{lisや
sírkő{br{k╈やaやcsal{diやésやszemélyesやreprezent{cióやésやemlékezetをやcíműやfejezetben╆ 

313 CZEGLÉDY｠KOPP[NYやｱｹｶｹ╆や ｳｱ╇や ｳｳ╇や ｴｶ╇や ｵｰ╆╉や ｱｳ╇や ｴｳ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337, 462, 

ｵｸｸ╇やｵｸｹ╆╉やｵｸｶのｴ╆や{bra╉やII╆ ｱｲｲｰ╆やkép 
314 BENK8やｲｰｰｲ╆やｴｲｴ-425. (III.17-19. sz.) 
315 VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｲｸ╆╉やｴ╆やt{bla╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 42-ｴｳ╆╉やｱｷ╆やkép 
316 Lisszabon, Biblioteca da Ajuda, BA 52-XIII-32 
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5.3.6. Aやlépcsősやkereszttalp 

 

Aやtalapzatonや{llóやkeresztetや{br{zolóやsírlapokやköz(lやkitűnikやRadoslav, Crestohna de 

Garaや fiaや ｱｳ╆や sz{zadや végi╇や z{gr{biや 〉Zagreb╇や Horv{torsz{g《や emlékeや 〉846-847╆や kép), 

amelyenや aや vésettや vonalrajzúや ｠ grafikus ｠ keresztや nemや íves╇や hanemや lépcsőzetesや
aljzaton (Stufensockel《や {ll╈や kétや lépcsőfokや fölöttや tal{lhatóや aや konk{vや ívűやkereszttalp.317 

Kétfokúや lépcső alkotjaや aや keresztや talp{tや aや középkoriや soproniや ferencesや kolostorや egyや
kisméretűや sírlapj{nや is (987╆や kép).318 Aや Nekcseや 〉Na:ice╇や Horv{torsz{g《や közelébenや
tal{lhatóや Kas (Ko:ka) Szentや Péterや ésや P{lや templom{nakや nyugatiや kapuj{tや díszítőや
timpanonや közepéreや h{romlépcsősや talapzatraや {llítottや latinや keresztetや faragtak (999. 

kép).319 

Aや horv{torsz{giや Kninや közelébenや fekvőや Uzdoljeや középkoriや
templommaradv{nyやkör(li╇やaや13｠15. sz{zadraやkeltezhetőやtemetőjébenやfelt{rt╇やdurv{nや
megmunk{ltや kőlapokや egyや részétや k(lönböző╇や egyszerűbbや vagyや bonyolultabbや
megform{l{súや keresztekkelや jelölték╇や között(kや kettőや isや lépcsősや talapzatonや {llや ｠ 

egyikenや aや lépcsőhözや kapcsolódóや kereszttalpや aや z{gr{bihozや hasonlóanや konk{vや
megform{l{sú.320 Hasonlóや lépcsősや motívumや m{sholや isや előfordul╇や ígyや aや gotlandiや
Lyekirch egy runa-köriratosやsírlapj{nやaやkeresztやh{romやlépcsőfokやalkottaやaljzatbólやnőや
ki,321 azやugyancsakやsvédorsz{giやVästergötalandやvidékén╇やSkar{banやésやTravadbanやegy-

egyやｱｳ╆やsz{zadiやsírkőlapon322 gazdagやnövényiやdíszűやéletf{kやésやéletfa-keresztekや{llnak 

aやnégyszer-ötszörやlépcsőzöttやtalapzatokon. Franciaやter(letekrőlやkétやcsakやrajzrólやismertや
sírlapやemlíthető╇やJeanやChauvinやdeやBeauneや〉くｱｳｳｹ《やsírköveやaやp{rizsiやGrands-Augustin 

templombólやésやRaphaëlやdeやSaint-Denisやkanonokや〉くｱｴｲｱ《やsíremlékeやaやpoitiers-i Sainte-

Croixや ap{ts{gban╇や amelyekenや nagyméretű╇や aや magyarorsz{giや emlékanyagbanや
ismerteknélや sokkalや karcsúbbや keresztekや {llnakや lépcsősや talapzatokon╆323 A bajor 

Frauenchiemseeや ap{cakolostor{banや Annaや Hechtenawerinや 〉くｱｴｳｴ《や sírlapj{nや azや
orrtagosやkeresztやnagyやkv{derkövekbőlやössze{llítottやnégyやlépcsőやtetejénや{ll╆ 

Ennekやaやform{nakやaやp{rhuzamaiや｠ két╇やh{rom╇やnégy╇やötやlépcsőfokkal╇やamelyekや
esetenkéntや íveltやoldalúakやvagyやp{lc{kkéntやprofil{ltakや｠ egyやsaj{tosやemlékcsoport╇やaや
közjegyzőiや kézjegyek324 körébenや tal{lhatóや megや nagyobbや sz{mban╆や Azや ilyen 

kézjegyekreや egyや könyvismertetésbenや Varjúや Elemérや ugyanやm{rや ｱｸｹｷ-benや felhívtaや aや
figyelmet 〉két, lépcsősや talapzatotや mutató, 1366-ból╇や illetveや ｱｴｴｵ-bőlや sz{rmazó jel 

m{solat{nakや közlésével; 1000-ｱｰｰｱ╆や kép),325 majdや aや valamilyenや szempontbólや

                                                           
317 BOJNIČICやetやal╆やｱｸｸｸ╉やHORVATやｱｹｷｹ╆やｱｷｶ╇やｱｸｳ╆╉やｱ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 334, 337, 339.; 

ｳｳｶのｱ╆や{bra 
318 CSATKAIやｱｹｵｶ╆やｲｷｰ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｷｳ╆╉やII╆やｱｷｲ╆やkép 
319 GOSS 2006a. 58.; 7-ｸ╆やkép 
320 GUDELJやｲｰｰｵ╆やｶｰ╇やｶｸ╆╉やT╆ｳやt{bla 
321 BAUERREISSやｱｹｶｱ╆やｱｳ╆やkép 
322 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｴｳ╇やｱｴｴ. 
323 ADHÉMAR 1974. 130. (713. SZ.); 190. (1068. SZ.) 
324 CSUKOVITS 2008. 72. 
325 VARJÚやｱｸｹｷc╆ 
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magyarorsz{giや vonatkoz{sú oklevelekenや tal{lhatóや jelvényekや köz(lや félsz{znyin{lや
többnekや aや reprodukciój{tや isや közölte jogtörténetiや munk{j{banや ｱｸｹｹ-benや Érdújhelyiや
Menyhért326 (1002-1022╆や kép), azやerdélyiや jeleketやpedigやTonkやS{ndor╇327 ez azonban a 

művészettörténetiや kutat{sや figyelmétや mindeddigや lényegébenや nemや keltetteや fel╆328 

Ezeknekやaやkalligrafikusやrajzú╇やgyakranやigenやszellemesやform{l{súやkézjegyeknekやnemや
mindegyikeや {br{zolや aや kérdésesや aljzatや fölöttや {llóや keresztet╇や m{sや motívumokや ｠ pl. 

fa{gak╇や monogramok╇や vir{gok╇や csillagok╇や szívekや ｠ isや díszíthetik azokat, de az 

ilyesfajtaや {br{kbaや isや gyakranや szerkesztettekや beや kisebb-nagyobbや kereszteket╆や Többや
rajzonや azonbanや aや keresztや alkotjaや aや központiや motívumot╆や Ígyや Petrus Johannis de 

Morovich z{gr{biや pap╇や cs{sz{riや közjegyzőや jelvényétや h{rmasanや lépcsőzöttや alapzaton 

{lló╇やnagyméretűやkettősやkeresztやalkotjaやｱｴｲｶ-bólや〉1010╆やkép《╇やAtinaiやM{ty{séやｱｴｲｹ-bőlや
ötや lépcsőや fölöttや latinや kereszt╇や fölötteや négykaréjosや l{nckereszttelや 〉1011╆や kép), Nicolaus 

Joannis Heyde de Brzezow apostoliや ésや cs{sz{riや közjegyzőや kézjegyeや ｱｴｹｵ-benや h{rmas 

lépcsőzetenや {llóや kettősや keresztや fölöttや négyzetesや hurkosや fonatdísz╇や tetejénや latinや
kereszttel (1002╆やkép), Martinus Lucae de Lyndva egriやpap╇やapostoliやközjegyzőやjelvényeや
pedig ugyancsak 1495-bőlやh{rmasやívesenやprofil{ltやlépcsősorやfölöttやliliomonや{llóやlatin 

kereszt╇やoldalsóやsz{rainや liliom-╇やalulやésや fel(lやpedigやszívvégződésselや 〉1007╆や kép).329 (A 

közjegyzőiや kézjegyekや egyszerűや előzményeiや azokや aや keresztetや form{zóや signumok, 

amelyekkelやaやｱｳ╆やsz{zadtólやegyreや{ltal{nosabbやpecséthaszn{latotやmegelőzőやidőbőlやazや
uralkodó {ltalやmegpecsételtや oklevélや hitelességétや igazolóやméltós{gviselőkや neveや előttや
tal{lkozniやpéld{ulやaやTihanyiやalapítólevélen╆330) Aやlépcsősやtalapzatraや{llítottやmotívumや
m{rや teljesenや vulg{ris╇や aや sokや évsz{zaddalや kor{bbi, nyugat-európaiや előzményekhez 

m{rや semmilyenや módonや nemや kötődő╇や az újkori monogramokatや helyettesítőや
haszn{lat{raや utalや azや esztergomiや palotak{polnaや szentélyénekや északiや fal{nや tal{lható╇や
1200 kör(lやfestettやoroszl{n-medalionbanやl{thatóやkésőbbiやbekarcol{s╇やaやtalapzatやfölöttや
h{romや{gやalkottaやjelvénnyel╆331 

A magyarorsz{giやoklevelekenやtal{lhatóやközjegyzőiやjelvényekやegyやszélesやkörű╇や
európaiやösszképbeやilleszkednek╇やvalój{banやmindenやspeci{lisや╅magyarをやjellegzetességや

                                                           
326 ÉRDÚJHELYIやｱｸｹｹ╆ 
327 TONK 1980. 
328 Kivételtや jelentや Wehliや T(nde╇や akiや ｠ felfigyelveや aや műfajraや ｠ egyや okleveletや azや ｱｹｸｷ╆や éviや

Zsigmond-ki{llít{sや sz{m{raや isや kiv{logatott╈や Zsigmond 1987. II. 400-401. (M.37. kat. sz.; 

CSUKOVICS E.｠WEHLIや T╆《╉や kétや jellegzetesや kézjegyや ｠ azや egyikや lépcsősや talapzatúや ｠ újabbや
közlése╈や ŠEDIVÝやｲｰｰｷ╆やAbb╆や ｷｷc╇や ｱｰｵa╉や lépcsősや talapzatonや{llóや l{nckeresztetや {br{zolやazやｱｴｱｲ╆や
éviや magyarや lengyelや békekötésや 〉Lublóiや béke《や Ul{szlóや lengyelや kir{lyや {ltalや ki{llítottや
békeokm{ny{nakやközjegyzőiや{tir{sa╈やMOLやDlやｷｹｹｹｰ╇やképe╈やK5BL5S｠SÜTT8｠SZENDE 2000; 
a Zsigmond-koriや okm{nyt{rや utolsóや köteteibenや m{rや összegyűjtveや szerepelnekや aや közjegyzőiや
jelvények╈やnyolcや{bra╇やközt(kやnégyやlépcsősやtalapzattalやｱｴｲｱ-ből╈やZs. O. VIII. 2003. 391-ｳｹｲ╆╉やkét, 
illetveやh{rom╇やugyancsakやlépcsősやtalapzatúやkézjegyやｱｴｲｲ-bőlやésやｱｴｲｳ-ból╈やZs. O. IX. 2004. 411.; 

X. 2007. 611. 
329 ÉRDÚJHELYIやｱｸｹｹ╆やｱｳｳ╇やｱｳｴ╇やｲｰｴ-206, 214. 
330 ÉRSZEGIやｲｰｰｷ╆やｵｵ╇やｵｹ╆ 
331 Jóや minőségűや fényképe╈や WIERDLや Zs╆╇や Azや esztergomiや oroszl{nや freskó-töredékや restaur{l{sa╆や

5rökségやXII╆やｱ╆や〉ｲｰｰｸ╆やjanu{r《やｵ╆ 
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nélk(l╇332 ahogyやazやemlítettや svéd- ésや franciaorsz{giやpéld{kkalやp{rhuzambaや{llíthatóや
z{gr{biや ésや soproniや sírkőや semや egyed(l{llóや azや európaiや emlékanyagban╆や Aやmotívumや
nemや isやaやｱｳ╆や sz{zadや╅tal{lm{nyaを╇やésや természetesenやnemやcsup{nやaやgrafikaiやműfajokや
leleménye╇や hanemや eredendőenや konkrétや emlékekや leképezése╆やAや h{rmasや lépcsőzetenや
{llóや ｠ egyébkéntや m{sodlagosanや felhaszn{lt rómaiや gr{nitoszlopや palmett{sや fejezeteや
föléや helyezettや ｠ keresztnekや 〉╅oszlopkeresztをや ｠ Säulenkreuz《や meglehetősenや koraiや
péld{jaやaやTrierやpiacterénやｹｵｸ-banやHenrikやp(spökや{ltalやhatalmiやjelvénykéntやésやaやbékeや
emlékművekéntや {llíttatottや Marktkreuz (1023-1025╆や kép), aや mindenekelőttや aや maiや
Belgiumや ésや Franciaorsz{gや ter(letéről333 ismertや középkoriや piactériや keresztekやköz(lや aや
fennmaradt legkor{bbi╆334 1088-banやkész(ltやp{rdarabja╇ kétlépcsős╇やmégやanyag{banやisや
eredetikéntや sz{monや tartottや alépítményévelや egy(ttや aや trieri╇や egykorや aや v{rosfalakonや
kív(lや ép(ltや St╆や Paulinや előttiや teresedésbenや ｠ valamikorや egyszerűや mezőや ｠ tal{lhatóや
(1026╆や kép).335 Aや közelébenや l{tható╇や erősenや lepusztult╇や négyzetや alakzatbanや
elhelyezkedőやhomokkőtömböketやaやhagyom{nyやbírós{giや jelekként╇やmígやaやkeresztetやaや
Diocletianusやcs{sz{rやidejénやkivégzettやtrieriやm{rtírokやemlékművekéntやtartjaやsz{monや｠ 

ebbenや azや összef(ggésbenや jelenikや megや azや egy(ttesや aや templomや ｱｷｴｳ-ban Christoph 

ThomasやSchefferや {ltalや festettやmennyezetfreskój{nや isや 〉1027╆や kép).336 A nagy keresztek 

hat{s{tやmutató╇やdeやsokkalやkisebb╇やlényegesenやkésőbbinekやtűnő keresztやazやegyikやközeliや
utcasarkonや {llや (1028╆や kép). Trier kiszélesedőや sz{rvégződésű╇や szab{lyosや körívekkelや
képzettやsz{rúやgörögやkeresztjeinekやmegform{l{saやbritやésやírやpéldaképekre╇やaやkeresztやésや
azや oszlopや összekapcsol{saや azonbanや antikや előképre╇や aや Constantinusや cs{sz{rや {ltalや
Konstantin{polybanや porfírや oszloptörzsreや {llíttatott╇や aranyozottや ésや dr{gakövekkelや
díszített╇や azや oszloppalや aや környezetや föléや emelkedőや Krisztustや jelképező╇ diadalmi 

keresztreや vezethetőや vissza; ilyen Crux gemmata ker(ltや aや Golgotaや hegyéreや is╇や ésや aや
zar{ndokleír{sokやalapj{nやoszlopkeresztekや{lltakやaやSzentföldやésやfőlegやJeruzs{lemやm{s 
szent helyein is.337 Egyや aや Közel-Keletrőlや sz{rmazó╇や ｴ｠ｵ╆や sz{zadiや gyűrűや vésettや

                                                           
332 Azや Érdújhelyiや {ltalや közöltekhezや igencsakや hasonló╇や többekや közöttや aや lépcsősや talapzatokatや isや

alkalmazóや közjegyzőiや jelvényekや szépや gyűjteményeや l{thatóや aや Venceltや németや kir{lyiや címérőlや
lemondató╇や ｱｴｰｰ╆や augusztusや ｲｰ-{nや aや RajnaやmentiやOberlahnsteinbenや keltezettや oklevélnekや egyや
Bécsbenやőrzöttやm{solatiやpéld{ny{n╇やaやv{lasztófejedelmekやpecséteitやhelyettesítőやhétやközjegyzőiや
jelvénnyelやésやszövegesやtanúsítv{nnyal╈やRömischesやReich 2006. 434, 435-43. (Kat.-Nr. V.44, JUST, 

T.). A Katalin╇やV╆やK{rolyやfranciaやkir{lyやle{nyaやésやWittelsbachやRuprechtやh{zass{giやszerződésérőlや
1380-banや ki{llítottや oklevélenや aや pecsétekenや kív(lや kétや rajzoltや jelvénnyelや ell{tottや közjegyzőiや
z{radékやtal{lható╈やFrance Bayern 2006. 66-67. (15. kat. sz., BRUNEL, G.)  

333 Négyszerや lépcsőzöttや kerekや talapzatonや {lló╇や orrtagosや keresztや jelenikや megや péld{ulや egyや aや ｱｵ╆や
sz{zadやelsőや felébőlやsz{rmazóや franciaやminiatúraや temető{br{zol{s{n╈やHÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｰｹ╇やｱｳｶ╆╉やｱ╆や
kép 

334 ELBERNやｱｹｶｱ╆やｱｶｴ╆や》ｳｱ╆『や〉hivatkozik╈やEICHLER╇やH╆╇やDasやSäulenkreuzやauf dem Hauptmarkt in 

Trier. In: EICHLER, H.｠LAUFNER, R., Hauptmarkt und Marktkeuz in Trier. Trier 1958. 75. 

skk╉やELBERN╇やV╆やH╆╇やZumやSäulenkreuzやdesやTriererやHauptmarktes╆やTrierischesやJahrbuch╆やTrierや
1960. 9. skk.); DEHIO 1984. 1080-ｱｰｸｱ╆╉やAやfejezetやésやaやkeresztやeredetijeやaやStädtischesやMuseum-

ban╇やaやtérenやm{solataやl{tható╆や 
335 DEHIO 1984. 1081.; VIERBRUCHEN｠STEFFNY 1997. 42-ｴｳ╆や〉képpel《や 
336 VIERBRUCHEN｠STEFFNYやｱｹｹｷ╆やｲｶ╇やｲｷ╆や〉képpel《 
337 ELBERN 1961. 164, 166. [31, 33.]; DEHIO 1984. 1081. 
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ach{tkövénやlépcsőnや{llóやoszlopやtetejéreやhelyezett╇やkiszélesedőやsz{rvégződésűやkeresztや
l{tható╇や azや oszloptörzsや kétや oldal{nや egy-egyや valamivelや kisebb╇や önmagukbanや {lló╇や
kisebb kereszttel ｠ kétségtelen(lや jeruzs{lemiやutal{sként. Egyetlenやerreやaやrészletreや isや
kitérő╇やkoraやközépkoriやszemtanúkéntやaやｷｵｴやkör(lやJeruzs{lembenやj{rtやSzentやWillibaldや
mintegyや ｳｰや évvelや későbbや h{romや fakeresztetや írtや leや aや Szentや Sír-templomonやkív(lや 〉deや
oszloprólや nemや tettや említést《╈や ╅╊や ibiや stantや nuncや tresや crucesや ligneeや forisや inや orientaliや
plaga ecclesiae secus parietem ad memoriam sancte crucis Dominice et aliorum qui 

cum eo crucifixi erant. Illa non sunt intus in ecclesia, sed foris stant sub texto extra 

ecclesiam╆を.338 Aや biz{nciや oszlopkeresztekや közvetlenや követőiや aや koraiや középkorや
írorsz{giや emlékanyag{banや lelhetőkや fel╆339 Aや h{romfokú╇や köralaprajzú╇や lépcsősや
talapzatや britanniaiや jelenlétéreや szolg{lや péld{valや aや ╅Suenoや köveを nevetや viselő╇や írや
hat{srólや{rulkodó╇やdomborművesやjelenetekkelやborított╇やｹ｠ｱｰ╆やsz{zadi obeliszkやÉszak-

Skóci{ban╇や aやmorrayiや Forresや közelében╆340 Azや oszlopkeresztekや inzul{risや hat{sra, az 

ír｠britや missziók sor{n terjedtekや elや azut{nや Nyugat- ésや Dél-Európ{ban╆341 A 

lépcsőzetesやtalapzatonや{llóやoszlopkeresztekやtípus{nakやkésőやgótikusやpéld{iや{llnakやmaや
isや Portug{liaや egyesや tereinや 〉pl╆や Setúbal╇や aや Jézus-templomや előtt╉や 1029╆や kép), Andorra 

közter(leteinや 〉1030╆や kép), Spanyolorsz{gや kolostorainakや ésや székesegyh{zainakや
ép(letegy(tteseibenやazやutakやmentén╇やaやtemplomokやelőttiやtereken╇やkisやtemető-udvarok 

közepénや 〉pl╆や Poblet╇や ciszterciや kolostor╈や 670╆や kép╉や Tarragona╇や székesegyh{z╈ 671╆や kép). 

Nyugat-európaiや elterjedés(ketや dokument{lj{kや későや középkoriや könyvfestészetiや
emlékekや is╇やpl╆や azやHeures de Neville 〉Bibliothèqueやnationale╇やParis《やｱｴｳｰ｠ｱｴｴｰやkör(liや
temetőjeleneténやaやtöbblépcsős╇やnégyzetesやtalapzatonや{lló╇やkarcsúやtemetőkereszt╆342 

Aや négylépcsősや talapzatonや közvetlen(l╇や oszlopや beiktat{saや nélk(lや {lló╇や kisebbや
keresztekbenや végződőや sz{rúや keresztekや l{thatók VII. Konsztantinosz 

〉Porph(rogenétosz) és II╆やRomanoszやbiz{nciや cs{sz{rokやｹｴｵ-ｹｵｹやközöttや közösenやvert 

ez(stや pénzeinek egyikや oldal{n.343 Aや lépcsősや alépítményenや 〉╅Stufenpiramideを《や {lló╇や
mankósや végűや latinや keresztやm{rや aや ｶ╆や sz{zadやutolsóや negyedébenやmegjelentや aや biz{nciや
pénzeken╇やígyやI╆やTiberiosやｵｷｸ｠ｵｸｲやközöttやvertやsolidusain╇344 de a pénzekやh{toldal{nakや
keresztesや{br{ja aやképrombol{sやidőszak{banや〉ｷｲｳ｠843) volt k(lönösenやjellemző.345 A 

ｷｴｰ╆や éviや földrengésや ut{nや újj{építettや konstantin{polyiや Hagiaや Eirene-templom 

                                                           
338 ELBERN 1961. 166. [33.]; Abb. 14 
339 ELBERN 1961. 164. [31.] (hivatkozik: PORTER, A. K., The Crosses and Culture of Ireland. New 

Haven 1931. 
340 LAINGやｲｰｰｶ╆やｱｸｴ╆╉やｱｹｴ╆やkép 
341 Azや oszlopkeresztekrőlや {ltal{nosや összefoglal{s╈や HAFTMANN╇や W╆╇や Dasや italienischeや

Säulenmonument╆やLeipzig｠Berlin ｱｹｳｹ╆やｴｴ╆やskk╆╇やhivatkozikやr{╈やELBERNやｱｹｶｱ╆やｱｶｴ╆や》ｳｱ╆『 
342 ARIÈSやｱｹｸｴ╆やｱｷｳ╆やkép 
343 TOTEV 1993. 82.; Fig. 52 
344 LANDGRAF 2005. 44.; Abb. 5 
345 Byzantium ｱｹｹｷ╆や ｲｱｶ╆や 〉METCALF╇や W╆や M╆《╉や Aや lépcsőkreや {llítottや kereszteknekや aや biz{nciや

numizmatik{banやj{tszottやjelentősやszerepéreやutal╈やKOV[CSやｱｹｸｴ╆やｴｱｷ╆╉やld╆やpéld{ulやIV╆やLeóやésやVI╆や
Constantinos 776｠ｷｸｰや közöttや vertや ez(stや pénzeit╇や lépcsősや talapzatonや {llóや keresztjeや
sz{rvégződéseinekや mindenや sark{nや egy-egy kis koronggal [Kreuz 2005. 155. (Kat.-Nr. I.7.4., 

STUMPF, G.)]. 
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képrombol{sやkoriやapszismozaikj{tやegyetlenやnagyméretű╇やaranyやh{ttérbőlやkiemelkedő╇や
lépcsősやtalapzatraや{llított mankósやvégűやkeresztやdíszíti╆346 Lépcsősやtalponや{lló╇やlevelesや
ind{kや keretelte╇や életf{tや megjelenítőや kettősや keresztetや faragtakや egyや Thesszalonikibenや
őrzött╇や ｱｰ｠ｱｱ╆や sz{zadiや mellvéd-t{bl{ra is.347 Aや lépcsősや talpや olt{rkeresztekhezや isや
kapcsolódhatott╈やaやJohann-FerdinandやvonやHérédiaやjohannitaやnagymesterや〉ｱｳｷｶ｠1396) 

idejénや vertや rhodosiや pénzérmékenや ilyenや keresztや előttや térdepelや im{dkozvaや aや
nagymester.348 

A k(lönbözőや típusúや biz{nciや ereklyetartók╇や ígyや aや t{blaや alakúや sztaurothék{kや
h{toldal{tや díszítőや gazdag╇や egyesや vagyや kettősや keresztetや aや középpontbaや helyezőや
{br{zol{sokや 〉ezekや egyや részénや isや megjelenikや aや keresztや alattや aや lépcsőzet《や eredetétや
kétféleképpenや magyar{zz{k╈や holや aや II╆や Theodoszioszや {ltalや aや jeruzs{lemiや Golgot{nや
{llíttatott╇や zar{ndokokや besz{molóiや szerintや lépcsőkönや megközelíthetőや díszesや
aranykeresztや {br{zol{saitや l{tj{kや benn(k╇や holや pedigや aや m{rや említett╇や Nagyや
Constantinosnakや tulajdoníthatóや konstantin{polyiや emlékkeresztét 〉ezや utóbbiや
véleményや összef(gg aや lépcsőzetや konkréts{g{nakや elvetésével╇や abbanや {br{zol{siや
formul{tやl{tva.349 

Aやkeresztやésやaや lépcsősや talapzatやösszekapcsolód{s{nakやeredendőenや igenやkoraiや
volt{tや jelzi mindenesetre╇やhogyやaやkoraやközépkoriやkeresztényやvil{gやnemcsakやnyugati╇ 
északiや ésや déliや széleinや terjedtや el╇や deや aや legkeletibbや ter(letekrőlや isや ismert╈や Kínaや
Hszincsiangや tartom{ny{bólや egyや nagyj{bólや aや ｹ╆や sz{zadraや keltezhető╇や nesztori{nusや
keresztényや kőfaragv{nyonや isや h{romlépcsősや talponや {llや aや kiszélesedőや sz{rvégződésűや
kereszt.350 

Aや lépcsősや talapzatokや konkrét╇や igaz╇や m{sや ar{nyúや péld{iや aや középkoriや
Magyarorsz{grólや isや említhetők╈や aや kőszegiや Szentや Jakab-templom egykori 

keresztelőmedencéje 〉ｱｵ╆や sz{zadや m{sodikや fele《や h{romや koncentrikusや körlap alkotta 

fellépőjénekや elemeiや aや töredékesや medencévelや ésや m{sや faragv{nyokkalや egy(ttや
m{sodlagosや beépítésbőlや ker(ltekや elő╇351 aや fellépőや p{rhuzamaiや aや b{rtfaiや 〉Bardejov╇や
Szlov{kia《や Szentや Egyed-templomや ésや aや lőcseiや 〉Levoča╇や Szlov{kia《や Szentや Jakab-

templom bronz keresztelőmedencéiや alatt╇や eredetiや helyzetbenや maradtakや fennや
napjainkra352. Ezeknélや jóvalや erőteljesebb╇や aや nagyや kőkeresztekや talpaihozや hasonlóや
ar{nyú╇や egyenesenや monument{lisや hat{stや keltőや a halberstadtiや dómや keresztelő 

                                                           
346 LANDGRAF 2005. 46-47.; Abb. 9 
347 Byzantium 1997. 37. (cat. no. 2.B, PAZARAS, T. N.) 
348 Kreuz 2005. 157. (Kat.-Nr. I.7.13, STUMPF, G.) 
349 KOV[CSやｱｹｸｴ╆やｴｱｷ╆╉やazやelsőやvéleménytやAnatoleやFrolowやfejtetteやki╇やaやm{sikatやAndréやGrabar╆やAや

biz{nciやpénzekやh{toldal{nakや lépcsősや talapzatúやkereszt-{br{zol{saitやnemやannyiraやegyやkonkrétや
emlékや leképezésénekや tartjaや péld{ulや Venelinaや Landgraf╇や mintや ink{bbや aや Krisztusや nevébenや
uralkodóや autonómや cs{sz{rtや jelképező╇や szimbolikusanや megemeltや jelkéntや 〉LANDGRAFや ｲｰｰｵ╆や
44.). 

350 StaatlichesやMuseumやf(rやVölkerkunde╇やM(nchen╇やki{llítvaやｲｰｰｷ-ben Budapesten a MNM-ban a 

╅Dzsingiszやk{nやésやörökségeをやcíműやki{llít{son 
351 MENTÉNYIやｲｰｰｲb╆やｴｶｷ╇やｴｸｰや〉ｶｲ╆ｱｲ-14. sz.), 488-ｴｸｹ╆や〉ｶｲのｲ╆やsz╆《╉やｴｰｲ╆やkép 
352 L8VEIやｲｰｰｲa╆やｳｴ╆ 
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medencéjeや alatti╇や nyolcszögや alaprajzú╇や h{romや erős lépcsőfokや alkottaや talapzatや aや
gótikusやhosszh{zやközéptengelyében╆353 

 

* 

 

Aや Krisztusや kereszthal{l{nak helyénや {llítottや nagyや keresztや aや nyersや kőfel(letkéntや
meghagyottや Golgot{nや {llott╆354 Aや Szentや Gellértや p(spökや sírhelyekéntや
hagyom{nyozódott╇や valóbanや ｱｱ╆や sz{zadinakや tartható╇や egyszerűや kőszarkof{gや
Csan{donや 〉Cenad╇やRom{nia《や aや főやnézetétや jelentőやhosszoldalやközepénやdomborművűや
kőrak{stやmutat╇や amelyや föléや kisや félkörívesや talpbólや növő╇や kiszélesedőや sz{rvégződésű 

latin kereszt magasodik (1031-1033╆や kép《╉や aや csakや azや utóbbiや évekbenや l{thatóv{や v{ltや
m{sikや hosszoldalonや hasonló╇や deや befejezetlenや {braや l{thatóや 〉1034-1035╆や kép).355 Az 

effajtaや imit{ltや kőrak{sや esetenkéntや [d{mや kopony{j{tや isや mag{baや foglalta╇や vagyや azや aや
keresztや alj{n{lや aや kövekenや fek(dtや ｠ Magyarorsz{gonや azonbanや csakや azや újkorbólや
maradtakや fennや ilyenやkőszobr{szatiやemlékek (903-ｹｰｴ╆やkép)╆やKözépkoriや festményekenや
azonbanや előfordulや aや koponyaや motívuma╇や péld{ulや aや vad{sziや 〉Vinători╇や Rom{nia《や
reform{tusやtemplomやnyugatiやkapuj{tやdíszítő╇やｱｵ╆やsz{zadiやKeresztrefeszítés-jeleneten a 

keresztfaや tövénél╆356 Azや{br{zol{sやvalódiや jelentésétやmaやsemやmindenやesetbenや ismerikや
fel╈や péld{ulや aや j{szberényiや temetőkeresztや ｱｶｶｱ-esや évsz{múや alsóや részénekや tetejénや aや
kőrak{stや aや rajtaや lévőや egyetlenや kopony{valや úgyや interpret{lt{kや nemrég╇や hogyや aや
╅halomszerűenや elhelyezettや koponyacsontokや tömegeや bizonyítja╇や alkotójaや nemや útや
menti╇やhanemやtemetőiやemlékműnekやkészítetteを╇357 pedig aやkőrak{stやaや talapzatや fölöttや
emelkedő╇や aや korpusszalや egybefaragottや keresztや egyértelműenや aや Golgotaや hegyénekや
sematikusや{br{zol{sakéntやhat{rozzaやmeg╆ 

Aや csan{dihozや hasonló╇や kőrak{sbólや növőや keresztや Magyarorsz{gや későbbiや
középkoriやsíremlékeinやnemやfordulやelő╆やAzやújkoriやtemetőkやemlékanyag{banやazonbanや
meglehetősenや gyakoriや ezや azや {br{zol{siや típus (742-743╆や kép)╇や amelynekや K{rp{t-
medenceiや kontinuit{s{valや azonbanや nemや lehetや sz{molni╈や azや újkoriや péld{kや k(lföldiや
mintakönyvek╇や kőfaragóiや motívumgyűjtésekや nyom{nや jelenhettekや megや ismétや aや
sírkövekやésやaやkeresztekや{br{zol{saiやközött╆ 
 

* 

 

Aやsírkő{br{kやnyélreや(ltetettやkeresztjeinekやformaad{saやmeglehetősenやv{ltozatos╆やEgy 

fentebbや m{rや említett╇や pozsonyiや sírlaponや aや keresztや kétや vízszintesや sz{raや h{rmasや
csúcsban╇やaやf(ggőlegesやrombuszszerűenやkiszélesedőやhegybenやvégződikや〉919╆やkép). A 

                                                           
353 Civitas Dei 1987. 260. 
354 BAUERREISS 1961. 11. 
355 HENSZLMANN 1871b. 31-ｳｴ╆╉やD[VIDやｱｹｷｴ╆や ｲｲ-ｲｳ╆╉や ｳ╆やkép╉やTHEODORESCUやｱｹｷｶ╆や ｱｰｶ-107.; 

Figs 109-ｱｱｰ╉やBENK8やｲｰｰｵa╉やBENK8やｲｰｰｵb╆ 
356 EM8DI｠L[NGIやｲｰｰｳ╆やｱｷｶ╆╉や t{blaképekenや l{thatóやpéld{itや ld╆やkor{bban╇やugyanezenやfejezetやｲｴ╆や

jegyzetében 
357 SUG[RNÉやKONCSEKやｲｰｰｶ╆やｹ╆ 
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m{rや szerepeltetettや harasztiや sírkőや sz{rainakや végénや szab{lytalanや körlapokや l{thatókや
(817-819╆や kép).358 Aや h{romszögűや talpbólや kinövőや latinや keresztや sz{rainakや kiszélesedőや
végétやnyolcszöglapokやalkotj{kやazやAlsóbotfalubanや〉BzinceやpodやJavorinou╇やSzlov{kia《や
tal{lt╇やkésőbbやazonbanやtévesenやPöstyénhezやkötöttやsírkövön (917-918. kép).359 A ruszti 

〉Rust╇や Ausztria《や Fischerkircheや sírkövén╇や aや keskenyや szalagkeretenや bel(lや aや keresztや
víszintesや sz{raや mankósや végződésű (988╆や kép).360 Egy dobronyai (Dobra Niva, 

Szlov{kia《や sírkövön361 aや belsőや mezőや feléや lépcsősenや mély(lőや keretenや bel(lや
domborművű╇やh{romkaréjosや 〉╅lóhereívesを《やsz{rvégződésűやkeresztや l{tható╇や talp{nakや
jelenlegやcsakやaやtetejeやl{tszikや〉848╆やkép), ésやhasonlóakやa Savnyikbanや〉Spi:skyやŠtiavnik╇や
Szlov{kia《や Divaldや Kornélや {ltalや leírtや sírlapon362 isや aや keresztや sz{rvégződései. Verebi 

Péterや〉くｱｴｰｳ《やm{rtaverebélyiやsírköve363 (25-26╆やkép《やorrtagosやdíszűやkeresztjénekやsz{raiや
ugyancsakや h{romkaréjokbanや végződnek╇や ésや ilyenや aや sz{rvégződés Mihnea 

havasalföldi vajda nagyszebeni 〉Sibiu╇やRom{nia《 sírlapj{n364 (ｱｰｱ╆やkép), valamint egy 

besztercei (Bistriţa╇や Rom{nia《や sírkövön365 (849╆や kép) is╆や Clausや ésや Annaや Ursenbachや
kólomiや sírkövénや aや keresztや sz{raiや szam{rh{tívや form{júや karéjokbólや {lló╇や h{rmasや
motívumbanや végződnekや 〉93╆や kép).366 Aや leggyakoribbや aや középtőlや aや sz{rvégekや feléや
szélesedőや forma╇や amelynekや sokや v{ltozataや ismert╆やDévénybenや 〉Devín╇やmaやBratislavaや
része╇や Szlov{kia《や egyや sírlaponや aや sz{rakや talpszerűenや szélesednekや ki╇や ésや aや ╅talpakをや
homorúanや íveltekや 〉46-47╆や kép).367 Az egyik jekelfalvi 〉Jaklovce╇や Szlov{kia《や sírlaponや
bonyolultやkörvonalú╇やlatinやkeresztやl{tható╇やamelynekやívekbőlやépítkezőやkörvonalrajza╇や
aや h{romkaréjosや sz{rvégződések╇や aや középt{jonや {tlyukasztottや keresztsz{rや fűrészeltや
fakereszthezやteszikやhasonlatoss{やazや{br{tや〉845╆やkép).368 

A budai Nagyboldogasszony-templom feliratや nélk(li, aや ｱｴ╆や sz{zadや elejérőlや
sz{rmazó, vonalkeretes sírlapj{nや aや szigorúanや geometrikusや szerkesztésűや {braや
kiszélesedőやsz{rvégződésűやkeresztjétやnégy╇やnegyedkörnélやnagyobbやkörívやalkotja╇やésやaや
keresztやközepénやaやk(lsőやkörívekkelやkoncentrikusや ívekkelや rajzolt╇やkisebbや ívnégyszögや
tal{lható (989╆や kép).369 Hasonlóanや szerkesztettや keresztetや mutatや Hermannusや deや
                                                           
358 VERNEI-KRONBERGER 1939. 14, 17.; SLIVKA 1982. 392-ｳｹｳ╆╉や ｳ╆や kép╉や VARGA｠L8VEIや

1990-ｹｲ╆やｱｱｷ╇やｱｵｸ╆や〉ｱｱ╆やjegyzet《╉やDIVALDやｱｹｹｹb╆やｳｲｳ╆╉やK5HやTervt{rやltsz╆やK╆やｴｶｰ╆ 
359 KOVACOVIC 1934. 27-ｲｸ╆╉や RUTTKAYや ｱｹｹｱ╆や ｱｵｵ╆╉や ｷ╆や kép╉や KRATOCHVÍLOV[╇やE╆╇やKamennéや

svedectv{やminulosti╆やIn╈やKRATOCHVILOV[やｱｹｹｷ╆やｲｲ-ｲｴ╆╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｵ╆ 
360 MELZER 1980. 44.; 13-ｱｴ╆やkép╉やMELZERやｱｹｸｴ╆やｳ-ｴ╆╉やｸ╆やfénykép 
361 Súpis 1967. 306.; Pamiatky 1970. 347. 
362 DIVALD 1906. 99-101. 
363 CZEGLÉDY｠KOPP[NYやｱｹｶｹ╆や ｳｱ╇や ｳｳ╇や ｴｶ╇や ｵｰ╆╉や ｱｳ╇や ｴｳ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337, 462, 

588, ｵｸｹ╆╉やｵｸｶのｴ╆や{bra╉やII╆やｱｲｲｰ╆やkép 
364 ALBU 2002. 30-33. (25. sz.); Abb. 14 
365 Közöletlen 
366 ZIMMERL 1953. 5, 58. (125. sz.); SCHMELLER-KITTや ｱｹｷｴ╆や ｲｲｰ╆╉や ｲｱｴ╆や kép╉や VARGA｠L8VEIや

1990｠92. 143. 
367 SLIVKAやｱｹｸｷ╆やｱｷｰ╇やｱｷｲ╆╉やｸのｶ╆やkép 
368 VERNEI-KRONBERGER 1939. 14, 17-18, ｶｲ╆や〉ｵｸ╆やjegyzet《╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337.; 338/1. 

{bra╉やII╆やｱｷｸ╆やkép╉やRajzuk╈やK5HやTervt{r╇やltsz╆やｲｶｳｳ╇やｲｶｳｵ╆や 
369 VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆や ｱｷ╆╇や ｶｱ╆や 〉ｴｸ╆や jegyzet《╉やBICZ2やｲｰｰｲ╆や ｱｷｶ╆や 〉ｷｴ╆や jegyzet《╉や aやMNM-

banやismeretlenやlelőhelyrőlやutólagやbelelt{rozottやsírlapやsz{rmaz{siやhelyeやaやNagyboldogasszony-
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Zuzenhausenや mégや évsz{mや nélk(liや köriratú╇や a ｱｳ╆や sz{zadraや keltezettや sírköveや aや
heidelbergiや egykoriや [goston-rendiや kolostorból,370 valamint a witzenhauseni 

Stadtkircheやegyやｱｴ╆やsz{zadやeleji╇や feliratやnélk(li╇やdomborművesやsírköve╇やKonradsdorfや
beiや Seltersや voltや premontreiや kolostortemplom{nakや egyや évsz{mや nélk(liや sírlapja╇や
tov{bb{やaやw(rttembergiやMichelsbergやbeiやCleebronnやk{poln{j{nakやugyancsakや feliratや
nélk(liや kőlapja371. Azや ｱｲｸｹや ut{nや elhunytや Sifridや Laeubloや mindenや részletébenや
geometrikusや szerkesztésű╇や aや lóhereívesや sz{rvégződésektőlや eltekintveや ugyanilyenや
keresztet mutató╇や köriratos╇や deや mégや ugyancsakや évsz{mや nélk(liや sírlapj{nや aや
heiligenkreuz-iや ciszterciや kolostorや kerengőjébenや mégや aや vékonyや szerkesztésiや
segédvonalakや ╅koordin{ta-rendszereをや isや kivehető╆372 Ak{rや egyazon műhelybőlや is 
sz{rmazhatnakや azokや azや Észtorsz{gや egym{shozや közeliや telep(léseirőlや 〉Muhu╇や Pöide╇や
Ridala╇や Valjala《や ismert╇や domborművűや sírlapok╇や amelyekや keretezettやmezőjébenや íveltや
szalagokbólや össze{llított╇や bonyolultや talpbaや szúrvaや jelenikや megや aや négyや félkörbőlや
össze{llítottやkereszt╇やközépenやívnégyszöggel╆373 Ez a forma t{voliやvisszfényeやazoknakや
azや erősenや kiszélesedő╇や talpasや sz{rvégződésűや görögや kereszteknekや 〉╅Tatzenkreuzを), 
amelyekや szab{lyosや körvonalaや ｠ aや keresztsz{rakや közeit egy-egyや h{romnegyedkörや
kimetszésévelやnyerték ｠ jellemziやpéld{ulやTrierやm{rやemlített╇や10｠ｱｱ╆や sz{zadiやköztériや
keresztjeit (1023-1028╆やkép),374 ésやamelyek ilyeténやmegform{l{sa 8-10╆やsz{zadiやbritやésやírや
példaképekre375 vezethetők vissza. Ezenや típusok jóvalや későbbi╇や egybenや földrajzilagや
igenや t{voli tov{bbélésére jóや példakéntや szolg{lや Novgorod╇や aholや aや Szentや Szófia-

templomban azやAlekszejや érsekや{ltalや ｱｳｵｹや ésや ｱｳｸｸやközöttやkészíttetett╇ domborművesや
díszű╇や kőや emlékkereszt 〉eredetilegや aや templomや k(lsőや homlokzat{ban《376 aや tal{nや
Skandin{viaや {ltalや közvetítettや inzul{risや hat{sや kiemelkedőや jelentőségűや emlékeや 〉1036. 

kép)╆や Aや v{rosban a körbeや írt╇や aや körívekkelや kimetszettや sz{rakや közöttや körívvelや
összekötött╇や talpasやkeresztや tov{bbi╇や jóvalやegyszerűbbやpéld{iや isやmegtal{lhatókや〉pl╆やazや
1557-benやemeltやSzenth{roms{g-templomやtéglahomlokzat{baやbefoglalva377). [Aやtípus 
historiz{lóやújrahasznosít{s{raや ismertやpéldaやaやzeneszerzőやRimszkij-Korzakov (く1908) 

ésや feleségeや monument{lisや síremléke378 aや szentpéterv{riや Nyevszkajaや Lavraや temető-

panteonj{ban (ｱｰｳｷ╆や kép)╆『や Fraknón{dasdonや 〉Rohrbach╇や Ausztria《や ｱｶｵｲ-esや évsz{múや

                                                                                                                                                                                     
templom Schulek Frigyes-féle╇や ｱｸｷｶ-banや kész(ltや {sat{siや alaprajzaや 〉SCHULEKや ｱｸｷｶc《や alapj{nや
azonosítható╆ 

370 NEUMÜLLERS-KLAUSER 1970. 15. (21. sz.) 
371 AZZOLA 1970. 1-ｳ╆やkép 
372 KOCH 2007. 208, 211.; Abb. 234 
373 LOIT 2004. [11, ｱｳ╆『╉やképekやaやｱｰ╇やｱｲ╇やｳｲ╆やoldalakon╉やLOIT╇やKatalog 11. (19. sz.), 12. (21. sz.), 14. 

(28. sz.), 15. (31. sz.), 20. (43. sz.), 21. (46. sz.), 36. (80. sz.) 
374 DEHIO 1984. 1080-1081.; VIERBRUCHEN｠STEFFNY 1997. 42-43. ｠ valamivelや részletesebbや

bemutat{sukatやld╆ al{bb╆や 
375 Szépやpéld{jaやpéld{ulやMuiredachやｱｰ╆やsz{zadiやkeresztje╇やMonasterboice╇やLouth╇やÍrorsz{g╈やARIÈSや

ｱｹｸｴ╆やｲｳｲ╆╉やｳｱｲ╆やkép╉やaやformaやhosszanやtartó╇やnyugat-európaiやtov{bbéléséreやpéldaやtöbb╇やtal{nやｱｶ╆や
sz{zadiやsírkeresztやToulouse-ban╈やARIÈSやｱｹｸｴ╆やｲｳｲ╆╉やｳｱｵ-31ｶ╆やkép 

376 BAïHEPやｱｹｸｰ╆やｳｷｱ-ｳｷｲ╆╉やｱｱｶ╆やkép 
377 NIKOLAEVAやｲｰｰｴ╆やｱｲｶ╆やkép 
378 ｀0P’TKO｠ME？…゛0KOBやｲｰｰｶ╆やｲｸ-ｲｹ╇やｴｱ╆や〉ｱｳｰ╆やsz{m╇やképpel《  
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kőpillértや koron{zや egyや geometrikusや szerkesztésűや kereszt (ｱｰｳｸ╆や kép).379 Ilyenekhez 

hasonló╇や esetleg nyugat-európaiや péld{kや historiz{lóや újraéledésénekや ésや ezekや
mintakönyviや hat{s{nakや péld{j{valや magyar{zhatóや aや balatonf(rediや régiや ar{csiや
temetőbenや aや f(rediや f(rdőや igazgatója╇や Écsyや L{szlóや feleségének╇や Nagyや Ludovik{nakや
(くｱｸｴｰ《や romantikusや síremlék-pillérét380 lez{róや kereszt╆ Aや t{voliや inzul{risや hat{sや
közvetítésénekや skandin{vや útvonal{raや engedや következtetniや azや aや megfigyelés╇や
miszerint a fentebb említettやésztやsírkövekéhezやhasonlóやkeresztekやtal{lhatókやa Gotland 

szigeti templomok faや ajtósz{rnyaitや díszítőや kov{csoltvas-munk{kや között╉381 azや észtや
faragv{nyosや keresztekや íveitや alkotóや kettősや p{lc{k╇や ésや aや p{ronkéntや szomszédosや
ívelemekや érintőpontjain{lや egyesや sírlapokonや kifaragott╇や aや bújtatottや vasr{csokや
összekötőや elemeireや emlékeztetőや motívumokや valóbanや megengedikや vaskeresztekや
előképszerepét╆ 

Aやbudaiやemlékやegyszerűségeやak{rやhelyiや╅ötletをやeredményénekやisやfelt(ntethetiやaや
szab{lyos körívekbőlや szerkesztettや keresztet╇や amelynekや aや ╅rafin{ltabbをや ír╇や észtや vagyや
novgorodiや emlékekhezや közvetlenや közeや bizony{raや nincsや is╆や Budaや ésや ezenや bel(lや aや
Nagyboldogasszony-templomや középkoriや síremlékeinekや aや v{rosや lakoss{ga ésや
kereskedelmi kapcsolatrendszere összetettségétや t(krözőや ╅nemzetiségiをや
gazdags{ga382 azonbanやkönnyenやelképzelhetővéや teszi╇やhogyやegyやnémet╇やak{rやmégやa 

balti vidékekrőlや sz{rmazóやkereskedőやegyéniや igénytや t(krözőやemlékétや l{ssukやaやbudaiや
darabban. 

 

* 

 

A valamilyen talpraや {llított╇や hosszúや nyélenや körbeや írt╇や kiszélesedőや sz{rvégződésűや
görögや keresztや 〉t{rcsakereszt, Scheibenkreuz) kedveltや sírkő{braや voltや
Németorsz{gban383 ésやKözép-Európa-szerte a 12｠ｱｳ╆や sz{zadban╇や esetenkéntやmégや aや
ｱｴ╆や sz{zadや elsőや felébenや is (ｸｶｲ╆や kép). Aや keresztetや övezőや körbeや írottや felirattalや
megtal{lhatókやpéld{ulやBécsújhelyenや 〉WienerやNeustadt《╇やaholやezek aやｱｳ╆やsz{zadやelsőや
feléreや keltezhetőや sírlapokや aや v{rosや legkor{bbiや középkoriや epigr{fiaiや emlékei╆384 

HermannやBredebakeや〉くｱｳｳｹ《やhildesheimiやsírkövénや(ｹｹｰ╆やkép) aやkörbeやfoglalt╇やorrtagosや
díszűやkeresztやhosszúやsz{raやfélkörívesやszalagtalpbólやemelkedik ki.385 Magyarorsz{gon 

egy Esztergomban╇や aや szigetiや bencésや ap{cakolostor felt{r{saや sor{nや felt{rt, a 12｠13. 

sz{zadraやkeltezhetőやsírkövönやkicsiny╇やh{romszögűやtalpbólやkinövő╇やhosszúやnyélenや(lőや
t{rcsakeresztや l{thatóや 〉844╆や kép).386 Ugyancsakや Esztergomや ter(leténや ker(ltや előや egyや

                                                           
379 SCHMELLER-KITT 1993. 445. 
380 L8VEI╇やVeszprém (1986-osやgyűjtés《 
381 LOIT 2004. [11.] (hivatkozik: MARKUS, K., Vanimad kristlikud hauatähisedや Eestis╆や｠ Eesti 

aastal 1200. Tallin 2003. 
382 Aやkérdésやbemutat{s{tやrészletesebbenや｠ péld{kやfelsorol{s{valや｠ ld╆やkor{bban╇やazや╅Előszóを-ban. 
383 Pl. AZZOLA 1970. 1-ｳ╆やkép╉やKonzell╇やSeelenkapelleや〉ｸｶｲ╆やkép《╈やR5TTGERやｱｹｲｹ╆やｱｶｸ╆╉やFig╆やｹｸ 
384 KOHN 1998. 3. (1-2. sz.); Abb. 1-2 
385 WULF 2003. 1. Abb. 54; 2. 320. (86. sz.) 
386 RITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╆╉やLOVAGやｲｰｰｱ╆やｳｴｹ╆╉やLOVAGやｲｰｰｵ╆やｱｲｷ╆ 
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{ltal{nosanやｱｲ╆やsz{zadinakやtartott╇やdeやmégやaやｱｳ╆やsz{zadやelsőやfelébenやisやjólやelképzelhetőや
sírkőや felsőや része╇や keretezetlenや fel(leténや kétや vésettや vonallalや jelöltや sz{rや felettや
t{rcsakereszttelや 〉916╆や kép).387 Aや m{rや említettや zsegraiや 〉Žehra╇や Szlov{kia《や sírlaponや aや
h{romkaréjosやtalponや{llóやrúdonやt{rcsakeresztやésやkeresztesやsz{rúやkereszt kapcsolódikや
összeや〉935-938╆やkép).388 

A sírkő{br{kや talpraや erősítveや fel{llítottや t{rcsakeresztjeinek t{rgyi előképeiや
egyh{ziや kincst{rakbanや őrződtekや meg╆や Aや fémや keresztekや alsóや sz{r{nakや végénや
kialakítottや ╅t(skeを╇や amelynekや segítségévelや aや kereszteketや azや olt{ronや valóや fel{llít{sや
célj{bólや talpraや vagyや hordoz{sや célj{bólや hosszúや rúdや végéhezや lehetettや erősíteni╇や
megtal{lhatóや ugyanis néh{nyや k(lönlegesやmegform{l{súや ún╆や t{rcsakeresztenや isや｠ a 

legkor{bbiakや közéや tartozó╇や leggazdagabb╇や egybenや legismertebb╇や ｱｲ╆や sz{zadiや
(1110｠ｱｱｳｰや között《や képviselőiや aや típusnakやHildesheimbenやmaradtakや fenn╆389 Ezek a 

t{rgyakや aや liturgikusや legyezők (flabellum《や form{j{hozや ésや funkciój{hozやkapcsolódnak╇や
ésやazやolt{ronやvagyやazやolt{rやmellettやlehetett fel{llítaniやőket╉390 aやhildesheimiやpéld{nyokや
aや ｱｷ╆や sz{zadbanや aや dómや főolt{r{nakや felszerelésiや t{rgyaiや közöttや tűntek fel. Az 

ugyancsakや alsó-sz{szや készítésű╇や ma kremsm(nsteriや bencésや ap{ts{gbanや őrzött╇や
jelenetesやdíszűやt{rcsakeresztetや〉ｱｱｶｰ｠ｱｱｸｰやkör(l《やveleやnemやegyszerreやésやugyanazonやaや
helyenや kész(lt╇や zom{ncdíszesや talphozや kapcsolt{k╇や rúdや közbeiktat{saや nélk(l╆391 St-

Amandや kolostor{nakや elpusztult╇や ereklyéketや rejtő╇や aranybólや készítettや flabellum{tや aや
forr{sokや crux rotunda névenや említik╆392 Aや t{rgytípusや haszn{lat{nak╇や egybenや
{br{zol{s{nakやsokやévsz{zadosやhagyom{ny{tやjelziやUmbri{banやaやferentillóiやSanやPietroや
inやValleやkolostortemplomaやfőolt{r{nakやｷｴｰやt{j{nやm{rv{nybólやfaragottやantependiuma╇や
amelyenや aや don{tor Hildericus Dagielopa langobardや hercegetや ésや aや kőfaragóやUrsus 

magestertや {br{zolóや kétや alakや föléや magasodikや azや íveltや talpbanや végződő╇ gyűrűkkelや
tagoltや rúdraや {llított╇や monument{lisや t{rcsakeresztekや h{rmasや csoportja (948╆や kép).393 

SemやaやFerentillóbanや{br{zoltやt{rcsakereszteken╇やsemやazやemlítettやésやaやｱｲ｠ｱｳ╆やsz{zadbólや
fennmaradtやtov{bbiやhasonló╇やötvösművűやkeresztekenやnemやtal{lhatóやkorpuszや｠ ezen 

alapulや aや feltételezés╇や miszerintや ezekや aや t{rgyakや csup{nや aや húsvétや ésや aや Krisztusや
mennybemeneteleやközöttiやidőszakbanやhelyettesítettékやazやolt{ronや{llóやkeresztet╆394 

 

                                                           
387 GEREVICH 1938a. 60.; VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｱｲ╆╉やｳ╆やt{bla╉やMagyarやművelődéstörténetやｱ╆や

ｱｹｳｹ╆やképやaやｴｰｱ╆やoldalon╉やKOZ[Kやｱｹｸｲ╆やｹｰ╆╉やｳｵ╆やkép 
388 R2MERや ｱｸｷｴ╆や ｶｰ╆╉や XIIのｳ╆や t{bla╉や CSOMAや ｱｸｸｸa╆や ｱｲｳ-ｱｲｴ╆╉や CSERGHE8｠CSOMA 1890a. 2-5.; 

L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╇やｳｳｹ╆╉やｳｳｸのｳ╆や{bra╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｶ╇やｶｶｴ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｱ╆やkat╆やsz╆《や  
389 Hildesheim, Hohe Domkirche, Inv.Nr. DS 27a-c: Ornamenta Ecclesiae 1985. 1. 466, 468-469. 

(Kat.-Nr. C 47, SPRINGER, P.); KROOS｠WIRTHやｱｹｹｱ╆やｴｸｰ╇やｴｸｴ╇やｴｹｲ╆やhas{b╉やAbb╆やｶ╉やKreuz 2005. 

225-226. (IV.6.1., STEINER, P. B.); Canossa 2006. II. 441-443. (Kat.-Nr. 527-529, MENDE, U.) 
390 ╅Flabellumや〉undやScheibenkreuz《を╈やKROOS｠WIRTH 1991. 
391 Babenberger 1976. 600. (Kat. Nr. 1102, EGGER, G.), Abb. 4; Ornamenta Ecclesiae 1985. 1. 470-471. 

(Kat.-Nr. C 48, SPRINGER, P.); KROOS｠WIRTHやｱｹｹｱ╆やｴｸｰ╇やｴｸｴ╇やｴｸｶ╇やｴｹｴ╆やhas{b╉やAbb╆やｷ 
392 KROOS｠WIRTHやｱｹｹｱ╆やｴｸｰ╆やhas{b 
393 RAGGHIANTIやｱｹｶｸ╆やｳｴｰ╇やｳｴｲ╆やkép╉やBORSELLINOやｱｹｷｴ╆やｵｳ-54.; Tav. 16.; Umbria 1979. 53, 55. 

kép╉やKROOS｠WIRTHやｱｹｹｱ╆やｴｶｳ╇やｴｸｳ╆やhas{b╉やAbb╆やｲ 
394 Ornamenta Ecclesiae 1985. 1. 470. (SPRINGER, P.) 
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5.3.7. Életfaやésやliliomosやkereszt 
 

Székelykeresztúrや 〉Cristuruや Secuiesc╇や Rom{nia《や rómaiや katolikusや templom{banや aや
szentélypoligonやz{rókövénekやｱｴｵｸ-asやévsz{m{valやkeltezettやboltozatやm{sikやz{rókövénや
aや gótikusや minuszkul{sや ihs Krisztus-monogram h-j{nakや elsőや sz{r{t╇や felfeléや
megnyújtva╇やkereszttéやalakított{k (ｱｰｳｹ╆やkép).395 Aやfelsőやkeresztsz{rやstiliz{ltやliliomban 

végződik╇や ésや aや keresztや kétや oldal{nや aや betűkや fölöttや olvashatóや feliratや ｠ arbor vite ｠ 

életfakéntや értelmezi a Krisztussal mintegy egybeforrott, liliomos keresztet. 

Lényegébenやezzelやazやókorbanやeredeztethetőやgondolatkörrel╇やazやéletf{valや (nem pedig 

a templomi körmenetekや hagyom{ny{val《 magyar{ztaや Romualdや Bauerreissや aや ｱｰ╆や
sz{zadtólや igenや szélesや földrajziや környezetben ｠ Észak-Afrik{tólや ésや Szicíli{tólや
Schleswig-Holsteinigや ésや Gotlandigや ｠ elterjedt╇や rúdraや (ltetett╇や gyakran kerek 

nódusszalや ell{tottや görögや keresztekや motívum{tや templomkapukや ívmezejében és 
szemöldökgerend{in╇ sírköveken╇や keresztelőkutakon.396 Ezek a ╅hordozhatóや
keresztekを (Vortragskreuz, Prozessionskreuz《やm{rや azや ókeresztény╇やmajdやMeroving- ésや
Karoling-koriや szarkof{gokonや megjelentek ｠ {br{zol{sukや ｴ╆や sz{zadiや kezdete az 

úgynevezettやPassió-szarkof{gokやcsoportj{valやf(ggやössze╇やamelyekenやaやKrisztusやsírj{tや
őrző╇やalvóやkaton{kやközöttやKrisztusやhelyettや tűnikや fel aやnyélreやerősítettやkereszt.397 Az 

ilyesfajtaや keresztekや uralkodóiや képm{soktól╇や illetveや uralkodókkalや kapcsolatosや
t{rgyaktólやf(ggetlenや{br{zol{sa teh{tやnemやaやkésőやantikやcs{sz{riやlabarumbólやvezethetőや
le╇や hanemや aや felt{madottや Krisztusや jelképekéntや jelenikや meg╇や mag{tや azや életet, a 

felt{mad{st szimboliz{lvaや｠ eztや hangsúlyozzaや azや is╇や hogyや aや későbbi emlékekや egyや
részénélやaやkeresztek oldalsóやsz{rainやaz eredetileg a Krisztus-monogrammokやoldal{nや
{br{zolt paradicsomi madarak (lnek╇やvagyやfelett(kやrepkednekや｠ azやegyikやközismertや
példaや aや passauiや Gizella-sírlapや 〉234. kép).398 Aや motívumや eredeteや Bauerreiss szerint 

konkrétや t{rgy╈や a Jeruzs{lemben a Szent Keresztや feltal{l{siや helyénや mégや Nagyや
Constantinus 〉m{sokやszerintや II╆やTheodosios399) {ltalや fel{llíttatott╇やutódaiや{ltalや tov{bbや
díszített╇や monument{lis, votiv kereszt. (Ez a középkoriや geogr{fiaや szerint a vil{gや
közepétや jelentőや Golgot{nや {llóや díszkereszt, amelyetや aや paradicsomや közepénや növő 

életf{valやazonosítottak╇やlehetettやazやéletfa-keresztekやelőképe; eszerint a keresztek alatti 

kisや gömbökや eredendőenや nemや aや hordozhatóや keresztekや nódusz{nak╇や hanemや aや vil{gや
gömbjénekや{br{zol{sai.)400 Azやéletfa-kereszteket a 10. sz{zadtólやkezdődőenやgyakranや
kisebb-nagyobb╇や félkörívesや talapzatraや {llított{k╇や amelyetや aや későbbiや időkbenや aや
kőfaragókや h{romszöggé╇や h{rmashalomm{╇や lépcsősや alépítménnyéや v{ltoztattak╆や Aや
v{ltoztat{sokや jelzik╇や hogyや addigraや aや motívumや eredetiや jelentéseや ｠ a paradicsom 

                                                           
395 D[VID ｱｹｸｱ╆やｲｸｴ╆╉やｳｱｳ╆やkép 
396 BAUERREISS 1961. 1-14. 
397 BAUERREISS 1961. 3-ｵ╆╉やｱｷ╆や{bra 
398 BAUERREISS 1938. 80-82.; BAUERREISSやｱｹｶｱ╆やｸ╇やｱｲ╆や{bra╉やKROOSやｳｰｵ-306.; Abb. 14 
399 Anatole Frolow-raやhivatkozik╈やKOV[CSやｱｹｸｴ╆やｴｱｷ╆ 
400 BAUERREISS 1961. 9-14. 
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közepénや {llóや kisやdomb╇や amelyや alólや aや négyやparadicsomiや folyóや eredtや｠ gyakran m{rや
feledésbeやment╆401 

Aや dombotや jelképezőや halombólや növő╇や rúdraや (ltetettや keresztekや életfakéntや
történőや megjelenítéséhezや képestや sokkalや közérthetőbbek lehettek az olyan életfa-
kereszt {br{zol{sok╇やamelyekenやaやkeresztetやnövényiやmotívumokkalや｠ eleinte leveles 

ind{val╇や utóbbや többnyireや liliommalや ｠ kapcsolt{kや össze╆や Aや levelekや köz(lや növő╇や
ind{kkal╇やpalmett{kkalやközrefogottやkeresztekやegyやSzentやCyprianusnakやtulajdonított, 
aや Krisztusや hal{l{tや követőenや égigや érőや f{v{や növekedett╇や azや egészや földetや be{rnyékolóや
keresztetやmag{baや foglalóや l{tom{sや képiやmegfelelői╇や ugyanakkorや aや levélkehelyや antikや
{ld{s- ésや szerencseszimbólum╆402 Ennekや megfelelőenや azや oszlopokや tartottaや ívや alattや
lépcsősやtalponや{llóやkettős keresztet aやkereszttalpbólやnövő╇やlevelesやind{kやkeretelikやegyや
Thesszalonikibenや őrzött╇や ｱｰ｠ｱｱ╆や sz{zadiや mellvéd-t{bl{n╉や aや felt{mad{stや jelképezőや
{br{zol{siや típusや m{rや azや ókeresztényや sírművészetbőlや ismert╇や ésや szélesや körbenや
kedveltékや aや biz{nciや képrombol{sや korszak{banや ésや aztや követőenや is╇や elsősorbanや
szobr{szatiや műveken╇や péld{ulや szarkof{gokon╆403 A keresztereklyéketや őrzőや egyes 

sztaurothek{k h{tlapjainや aや kétや oldalraや hajló╇や levelesや ind{kや ｠ szasszanidaや eredetűや
palmett{kや｠ alkottaやtalpraや{llítottやkereszteketやKrisztusやnevénekやmonogramjai (IC XC, 

vagy IC XC NIKA ｠ ╅Jézusや Krisztus győzedelmeskedikを) az igazi kereszttel 

azonosított Megv{ltóや szimbólumakéntや jelenítikやmeg.404 IV╆や Leóや ésやVI╆やConstantinosや
776｠ｷｸｰや közöttや vertや ez(stや pénzeinekや h{toldal{nや aや lépcsősや talapzatonや {lló╇や
sz{rvégződéseinekやmindenやsark{nやegy-egyやkisやkoronggalやdíszítettやkeresztetやaやhISYS 

XRISTYS NICA köriratやövezi╆405 IC XC NI KA {llやAnn{nak╇やGrisandus papやanyj{nakや
〉くｱｱｴｸ《やnégynyelvűやsírt{bl{j{nや〉Palermo╇やZisa-kastély《やaやfehérやm{rv{nybaやmélyített╇や
kőberak{sosやkeresztやsz{raiやközöttiやnégyやmezőbenやisや〉ｱｰｴｱ╆やkép).406 

Spoletóbanやaやｶ╆やsz{zadやvégeやésやaやｸ╆やsz{zadやelejeやközéやkeltezhetőやSanやSalvatoreや
nyugatiや homlokzat{nや aや középsőや kapuや szemöldökgerend{jaや fölöttiや frízや ésや aや vele 

egykorú╇や aや közeliや Treviや mellettや tal{lható Tempietto sul Clituno oromtimpanonjai 

közepénや levelekや alkottaや ╅kehelybőlをや egy-egyや akantuszlevelekkelや borítottや keresztや
(Blattkreuz) nőやki╇や ésや aや levelesや talpbólや klassziciz{lóや indadíszやgyűrűzikやkétfelé (1042. 
                                                           
401 BAUERREISS 1961. 15. 
402 KOV[CSやｱｹｸｴ╆やｴｱｷ-418. 
403 Byzantium 1997. 37. (cat. no. 2.B, PAZARAS, T. N.) 
404 Péld{kや aや ｱｰ｠ｱｱ╆や sz{zadや fordulójaや t{jék{ról╈や Byzantium 1997. 78-80. (cat. no. 37｠38, 

ANDERSON╇や J╆や C╆╇や illetveや KATSARELIAS╇や D╆や G╆《╉や kicsiny╇や ｱｲ╆や sz{zadiや biz{nciや enkolpionや
h{toldalaや hasonlóや kereszttelや ésや Krisztus-monogrammal: uo. 332-333. (cat. no. 226, 

ALCHERMES╇や J╆や D╆《╉や KOV[CSや ｱｹｸｴ╆や ｸ╇や ｱ1-ｱｲ╆や kép╉や Sinaiや Szentや Katalin-kolostor{banや
fennmaradtakや olyanや ｱｲ╆や sz{zadや végiや ikonok╇や amelyekや h{tlapj{nや keresztetや tartalmazóや körökや
alkottaや végtelenや 〉textil-《mustr{kや imit{ciój{tや festettékや meg╇や egyや aや Mennyeiや Létr{tや {br{zolóや
ikononや aや körbenや lévőや keresztや sz{raiや közöttや isや aや IC XC NIKA rövidítésや olvasható╈やByzantium 

1997. 376-377. (cat. no. 247., CORRIGAN, K.) 
405 Kreuz 2005. 155. (Kat.-Nr. I.7.4, STUMPF, G.) 
406 Aやkir{lyiや gyóntatóやGrisandusや ötや epit{fium-t{bl{tや készíttetettや csal{dtagjainak╇や amelyeketや egyや

anyjaや védőszentjének╇や Szentや Ann{nakや szenteltや sírk{polnaや fal{banや helyeztetettや el╇や köz(l(kや
h{romや maや isや megvan╉や azや apa╇や Drogoや 〉くｱｱｵｳ《や t{bl{jaや ╅csakをや h{romや nyelvű╇や mozaikberak{sや
nélk(l╈やFriedrich II. 2008. 319-320. (Kat.-Nr. I.4., DITTELBACH, T.) 
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kép)╉や aや Sanや Salvatoreや középsőや ablakaや keretívénekや csúcs{nや ugyancsakや levélborít{súや
keresztや{ll╇やmígやazやoldalsóやkapukやfrízénekやindadíszesやkörnyezetűやkeresztjeiやsim{k.407 

Aや levélborít{súや spoletóiや keresztekや legközelebbiや motiv{lisや p{rhuzamaiや aや
monument{lisや jeruzs{lemiや keresztetや visszaadniや kív{nó╇や ｶ｠ｷ╆や sz{zadiや zar{ndok-

ampull{konや tal{lhatók╆408 Aや sv{jciや Romainmôtierや ｸ╆や sz{zadiや ambó-t{bl{ja nagy 

keresztjénekやkörvonalaitやis levélsorokやésやszalagfonatやtöltiやki╆409 Azやind{sやkeresztsz{r-
díszや középkoriや kőfaragv{nyokonや Magyarorsz{gonや semや ismeretlen╈や azや erdélyiや
Boroskrakkóや reform{tusや templomaや szentélyénekや k(lsőや falsíkj{banや tal{lható╇や
alighanemや ｱｳ╆や sz{zadiや sírkőbőlや kiv{gottや kv{derenや azやVLRICVS ésや aやMARIA nevek 

köztiやkétやp{rhuzamosやvonalやközétやrészbenやkitöltő╇やbefejezetlennekやl{tszó╇やlevelesやindaや
isやnövénydíszesやkeresztやmaradv{ny{nak╇やegyikや 〉vízszintes′《やsz{r{nakや tartható (738. 

kép)╆やBizonytalanやmagyarorsz{giやeredetétőlや f(ggetlen(lやugyanebbeやaやgondolatkörbeや
tartozikや aや lényegesenや kor{bbi╇や oroszv{riや 〉Rusovce╇や Szlov{kia《や m{rv{nykereszt╇410 

önmag{nや {tや megや {thurkolódó╇や levelesや indadíszével (ｱｰｴｳ╆や kép)╆や Legutóbb Bartos 

Györgyや kétや rom{nや kori╇や kanyargóや ind{kや közöttや palmett{kkalや díszített╇や kereteltや
székesfehérv{riや kőhas{brólや feltételezte╇や hogyや egykorや ép(letや 〉valószínűlegや aや
préposts{giや egy(ttes《や homlokzat{baや falazott╇や sz{raiや végénや enyhénや kiszélesedőや
keresztやtöredékei lehetnek.411 

Aや j{kiや kőfaragv{nyokや közöttや közelebbrőlや ismeretlenや aや lelőhelyeや egyや ｱｳ╆ 
sz{zadiや sírfedlap-töredéknekや 〉1044-1046╆や kép), amelyen a hosszoldalakkal 

p{rhuzamosanや húzódó╇や azや alsóや rövidや oldalや menténや {tkötő╇や két-kétや k(lönbözőや
rajzolatú╇や leveles-palmett{sや indasorや közöttや aや hossztengelybenや sima╇やmeglévőやvégénや
enyhénや homorúや ívbenや végződőや szalag╇やmindenや bizonnyalや egyや nagyméretűや keresztや
f(ggőlegesやalsóやsz{raやl{tható╆412 Aやfel(letetやkitöltőや{braやhasonlóやszerkesztésmódj{rólや
{rulkodikや egyや rom{nや koriや sírkőtöredék az alsó-ausztriai Ulrichskirchenben, 

majuszkul{sや feliratúや kerets{vonや bel(lや hull{mos╇や levelesや ind{któlや közrevettや keresztや
nóduszosやalsóやsz{r{valや(ｱｰｴｷ╆やkép). 

Aやbarcelonaiやmúzeumやegyやｹｵｰやésやｱｰｵｰやközéやkeltezett╇やbronzやolt{rkeresztjénekや
kifeléや szélesedőや sz{raitや liliomosや indafonatや borítja╇や amelyhezや aや sz{rakや peremérőlや
kinyúló╇やaやkeresztnekやdekoratívやmegjelenéstやbiztosító liliomokやsoraやkapcsolódik╆413 A 

barcelonaiや kereszthezや hasonlóや módonや aや talapzatonや {lló╇や körrelや összefogottや keresztや

                                                           
407 JÄGGIやｱｹｹｸ╆やｱｱｷ-118.; 9, 18-20, 27-28, 35, 38, 132-ｱｳｳ╇やｱｴｲ╇やｱｴｵ╆やkép╉やazやép(leteknekやaやkor{bbiや

véleményekやnemやmindegyikévelやegyezőやkeltezéséről╈やuo╆やｱｴｸ╇やｱｹｴ╇やｲｵｴ╆ 
408 JÄGGIやｱｹｹｸ╆やｱｱｸ╆╇やhivatkozik╈やGRABARやｱｹｵｸ╆やｵｵ-58.; Pl. XVI (Monza Nr. 10), XVIII (Monza Nr. 

11), XXXII (Bobbio Nr. 1), XXXIII (Bobbio Nr. 6) 
409 MILOŠEVIĆやｲｰｰｳ╆やｳｷｳ╆╉やｲｰ╆a╆やkép 
410 Europas Mitte 2000b. 55. (Kat.-Nr╆やｰｲ╆ｰｳ╆ｳｹ╇やHOLČÍK╇やŠ╆《 
411 MENTÉNYIやｲｰｰｷ╆やｶｵ-66.; 87-ｸｸ╆やkép 
412 HOEFELMAYR-STRAUBEや ｱｹｵｴ╆や ｱｰｶ╆や jegyzet╉や Abb╆や ｱｲ╉や Ismeretétや Mezeyや Alice-nak 

köszönhetem╉やkisséやrészletesebbenやld╆やal{bb╇やazや╅Aやholtakやjelenléteや｠ templomiやtemetkezésekや
ésやkörnyezet(kやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 

413 MuseuやNacionalや d‒Artや deやCatalunya╇や Barcelona╇やMNACのMACやｱｲｰｹｹや kat╆や sz╆╈やCataluña 1999. 

374. (120. kat. sz.) 
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sz{raitやésやaやkörやíveitやisやliliomokやtagolj{kやa gotlandi Lyekirch egy sírkövén.414 Aやnémetや
Eldagsenや templom{banや egyや feliratや nélk(li╇や későや rom{nや sírkövönや aや díszesや
t{rcsakeresztやrúdj{nや(lnekやkétoldaltやliliomok╇415 erősenやemlékeztetveやazやújkoriやnémetや
ésやosztr{kやtemetőkやkov{csoltvasやsírkeresztjeinekやmegold{saira╆やEgyやkésőやgótikusやvasや
sírkeresztやsz{rainakやvégénやésやaやsz{rakやközöttやisや{tlósanやegy-egy╇やösszesenやnyolcやliliom 

tal{lhatóやRoffn{banや〉Oberhalbstein《╆416 Aやbulg{riaiやNesebarやRégészetiやMúzeum{banや
egyや középkoriや bronzや keresztや erősenや kiszélesedőや sz{rvégződéseinekや mindkétや
cs(cskéreや egy-egyや liliomot╇や összesenや teh{tや nyolcatや (ltettek (ｱｰｴｸ╆や kép). Nagyobb 

sz{múやliliomや｠ aやsz{rakやvégénやésやaやsz{rakやkét-kétやorrtag-p{rj{n╇やvalamintやaやkeresztetや
hordozóや rúdや alsóや végénや｠ díszítiや Eberhardや Liebenerや 〉Liebenarius; く1275) sírlapj{tや aや
dél-németorsz{giやPforzheimやv{rtemplom{ban.417 Hasonlóやmódonやsz{mosや liliommalや
tagoltや keresztekや m{sや sírkövekenや ésや töredékekenや isや feltűnnekや aや v{rosbanや ésや
környékén.418 A liliom pforzheimi közkedveltségénekや jeleや azや is╇や hogy a liliomos 

kereszttel díszítettや sírkövekや egyや részétや megrendelő╇や egym{ssalや rokons{gbanや {llóや
Liebener╇やGöldlinやésやGoeslinやcsal{dokやｱｴ╆やsz{zadtólや ismert╇やközösやcímerénekやosztottや
pajzs{banやazやalsóやmezőtやisやnagyméretűやliliomやtöltiやki.419 

Aや leírtや ╅sokliliomosをや kereszteknélや sokkalや többや azや olyanや emlék╇や amelyenや aや
keresztやmindenやsz{r{nakやvégénやhordozやegy-egyや liliomot╆やAやmotívumotやPercyやErnstや
Schrammや egyszerűenや aや h{romkar{josや sz{rvégződésűや keresztekや 〉╅Kleeblattkreuzを《や
k(lönlegesや eseténekや tartotta╇や ésや nyitottnakや tekintetteや aや kérdést╇や hogyや lehet-e 

valamilyenや allegorikusや értelmezése╆420 A fentebbや említett╇や felirattalや magyar{zottや
székelykeresztúriやéletfa-kereszt (ｱｰｳｹ╆やkép) erreやaやproblém{raやv{lasztやjelent╈やaやliliomosや
keresztekや konkrétや jelentéstや hordoztak╇や b{rや egyesや emlékekや készítőiや ésや megrendelőiや
m{rや nemや feltétlen(lや lehettekや tiszt{banや aや dekoratívや megjelenésű╇や idővelや nagyonや
{ltal{nosanや elterjedtや formaや eredetiや jelentésével╆ Egyや franciaや ter(letenや aや ｹ╆や sz{zadや
utolsóや harmad{banや kész(ltや evangeli{riumbanや aや Luk{csや szövegétや kezdőや Lや inici{léや
sz{r{tや alkotóや férfialak emel hosszúや rúdraや erősített╇や liliomosや sz{rvégződésűや
keresztet.421 Ilyenやkeresztや (lや aや Staufやdinasztiaやnémet-rómaiや cs{sz{rainakやｱｲ╆や sz{zadや
végénや kész(ltや orsz{galm{j{n╆422 Az 1798-igや N(rnbergbenや őrzöttや cs{sz{riや jelvényekや
közöttや voltや egyや tov{bbi╇や ugyancsakや liliomosや keresztetや hordozó╇や ｱｴ｠ｱｵ╆や sz{zadiや

                                                           
414 Aやsírlaponやrunaやfeliratやfutやkörbe╈やBAUERREISSやｱｹｶｱ╆やｳ╆╉やｱｳ╆やkép 
415 AZZOLAやｱｹｷｰ╆やｴ╆やkép 
416 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｲｵｰ╆ 
417 LACROIX｠HIRSCHFELD｠PAESELERや ｱｹｳｹ╆や ｱｴｹ╆╉や ｱｲｷ╆や kép╉ SEELIGER-ZEISS 2003. 5-7. (2. 

sz.); Abb. 3 
418 Pl╆╈やROTTやｱｹｱｳ╆やｱｴｲ╆╉やｶｸ╆やkép╉やSEELIGER-ZEISS 2003. 11. (10. sz.); Abb. 10 
419 Előszörや Gosoltや Liebenerや 〉┏ｱｳｱｸ《や sírkövén╇や majdや péld{ulや kehelybőlや kinövő╇や liliomosや

sz{rvégződésűや keresztや alattiや pajzsbanや Peterや Goeslinや 〉Goslin╉や ┏ｱｴｷｲ《や sírlapj{n╈や SEELIGER-

ZEISS 2003. 12-13. (13. sz.); Abb. 14, illetve 53. (64. sz.); Abb. 52 
420 SCHRAMM 1958. 88, 89. 
421 Hildesheim, Dom- undやDiözesanmuseum╇やInv╆やNr╆やDSやｶｸ╈やBernward 1993. 2. 450. (Kat.-Nr. VII-

4, KUDER, U.) 
422 SCHRAMM 1958. 87-91.; Abb 76-77a; SCHRAMM｠MÜTHERICHや ｱｹｶｲ╆や ｱｸｴ-185. (Nr. 185), 

kép╈やｴｲｳ╆╉ HUCKER 2008. 94.; Abb. 2 
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orsz{galmaや is╆423 ｱｲｳｰや kör(lや kész(lt╇ liliomosや sz{rvégződésűや kettősや keresztや alkottaや
ereklyetartóやtal{lhatóやAachenben╇やh{toldal{nakやaやmegv{lt{stや jelképező╇やvésettやdíszűや
lemezénやazやÚjやParadicsomやéletf{j{nakやlevelesやind{ival,424 hasonlóやértelműやaz 1160/70 

t{j{raや dat{lható╇や hildesheimiや ún╆や kisや Bernward-kereszt425 h{toldal{nや is aや növényiや
indadísz╆ Aやdél-csehorsz{giやVy::íやBrodやciszterciやkolostor{banやőrzött╇やmagyarorsz{giや
eredetű╇や aや ｱｳ╆や sz{zadbanや kész(lt díszesや ötvösmű╇や aや Z{vi:-keresztや kettősや keresztjeや
sz{rainakやvégénやegy-egyやnagyやliliomやtal{lható (ｱｰｴｹ╆やkép).426 AやTisz{ntúlやdéliやrészéreや
lokaliz{ljaや egyや ｱｳ╆や sz{zadや közepénや tevékenyや ötvösmesterや működésétや
fémkereszteknekやazやaやCsongr{dやmellettiやEllésen╇やHódmezőv{s{rhelyen╇やKardoskúton 

ésやMezőberénybenやelőker(ltやcsoportja╇やamelyeknélやaやfémlemezbőlやkiv{gottやkeresztekや
kiszélesedőや sz{rvégződését╇や aや keresztsz{rakや ov{lisや tagolóや elemeitや ésや aや sz{rakや
tal{lkoz{s{tや hangsúlyozóや körlemeztや finomanや vésettや vonalrajzú╇や erősenや stiliz{ltや
liliomokや díszítik (1050-1052╆や kép).427 Végletekigや stiliz{ltや liliomosや sz{rvégződésや
jellemezや kétや gótikusや díszkeresztetや Pr{g{ban╈や egyや Velencébenや ｱｳｵｵや előttや
hegyikrist{lybólや kész(ltや olt{rkeresztet, valamint egy Karlstejnbőlや sz{rmazóや aranyや
ereklyekeresztet az 1370-esやévekből╆428 

Azや elpusztult╇や deや rajzokや {ltalや megőrzött╇や útszéliや francia montjoie-k magas, 

vimperg{s-f(lkés-figur{sやtalapzatonや{llóやkeresztjeiやköz(lやvoltやolyan╇やamelynekやcsakやaや
végétや díszítetteや liliom╇や deや akadtや olyanや is╇や amelyenや aや felsőや ésや aや kétや oldalsóや sz{rや kétや
oldal{tやa liliomokやoldalsóやsziromp{rjaiやkísérték╆429 Valamilyenやilyesfajtaやemlék╇やvagyや
egyや toronyや csúcsdíszeや lehetettや azや előképeや aや hildesheimiや St╆や Andreas-templomban 

Offeniaや 〉くｱｳｰｱ《や sírkövénや l{thatóや {br{nak╇や egyや magas╇や mérműdíszes-kúszólevelesや
vimperg{raや (ltetett╇や liliomosや sz{rvégződésűや keresztnek╆430 A liliomok a Krisztus 

nimbusz{tやkiemelőやkeresztやsz{rvégeireやisやfelker(ltekやaやközépkorやvégén╆431 

Aや rendiや önreprezent{cióや saj{tosや péld{jakéntや aや Peterや deや Cornillanや
nagymesterségeやidejénや〉ｱｳｵｴ｠ｱｳｵｵ《やRhodosonやvertやpénzekenやaやkeresztsz{rakやvégeinや
(lőやliliomokやközépsőやszirm{tやaやjohannit{kやkeresztesやcímerpajzs{raやcserélték╆432 

Aや k(lönbözőや kereszt{br{zol{sokraや ésや ezeknekや aや stiliz{lt liliomokkalや történőや
összekapcsolód{s{raや 〉deや nemや liliomosや keresztsz{r-végződésekre‶《や jóや péld{kkalや

                                                           
423 Elveszett╇やképétやmetszetやőrizteやmeg╈やSCHRAMMやｱｹｵｸ╆やｹｸ╆╉やAbbやｸｰ 
424 Ornamenta Ecclesiae 1985. 3. 113, 115. (Kat.-Nr. H 31, HENZE, U.) 
425 Hildesheim, Dom- undやDiözesanmuseum╇やInv╆やNr╆やLやｱｹｸｹのｶ╈ Bernward 1993. 2. 628-629. (Kat.-

Nr. IX-25, BRAUN-NIEHR, B.); WULF 2003. 1. Abb. 9; 2. 202-205. (14. sz.) 
426 SCHRAMM 1958. 88-89.; Abb. 77d; KUTHAN 1982. 133-ｱｳｶ╆╉やKOV[CSやｱｹｹｸ╆やｹｴ╆ 
427 SZATM[RI 2004. 
428 Mindkettőや aや pr{gaiや Szentや Vitus-templomや kincst{r{banや 〉azや egyikや jelenlegや letétbenや aや pr{gaiや

NemzetiやGalériaや{llandóやki{llít{s{nやazや[gnes-kolostorban): Karl IV. 2006. 260-261. (Kat.-Nr. 94, 

BARNET, P.), illetve 111-114. (Kat.-Nr╆やｲｴ╇やOTAVSKÝ╇やK╆《 
429 ERLANDE-BRANDENBURG 1975╆やｲｸ╆やkép 
430 WULF 2003. 1. Abb. 70; 2. 310-311. (76. sz.) 
431 HAHNやｲｰｰｵ╆やｱｴｱ╆╉やpl╆やｱｵｰｰやkör(lやkész(ltやbajorやolt{rkereszt╈やKreuz 2005. 214. (Kat.-Nr. III.4.1); a 

bakab{nyaiや 〉Pukanec╇や Szlov{kia《や olt{rや Krisztusや szobr{nakや fejénや liliomosや keresztや alkottaや
nimbuszやl{tható╆ 

432 Kreuz 2005. 156. (Kat.-Nr. I.7.12., STUMPF, G.) 
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szolg{lnak az 1526-banや kész(ltや Székelyudvarhelyiや Kódexや inici{léiや ésや grafikaiや
díszítései╆433 A liliom, mintや díszítőや motívum kedveltségétや mutatjaや egyや ebbőlや aや
szempontbólや európaiや összef(ggésbenや isや saj{tosnakや sz{mítóや magyarorsz{giや
emlékcsoport╇ a későや gótikusや ajtókや liliomokkal telehintett vas hevederp{ntjai╇や
amelyeknekやk(lönösenやaやSzepességやésやErdélyや ter(leténやmaradtakや fennやpéld{i,434 de 

p{rhuzamukや említhetőや aや Zólyomや megyeiや Cserénybenや 〉Čerin╇や Szlov{kia《や isや 〉1053-

1054╆やkép). 

Nemや véletlen╇や hogyや azや életfa-kereszt, mint a megv{lt{sや reményénekや
szimbóluma╇やnagyonや isや közkedveltや sírkő-{br{zol{ss{や v{ltや aや középkorban╆やAや sz{rakや
végénやliliommmalやdíszítettやkeresztek igen gyakoriakやpéld{ulやaやnémetやnyelvter(letekや
sírlapjain╇や ígyや aや w(rttembergiや Wildbergben╇や Ebhausenben╇や Steinheimや a╆や d╆や Murr-

ban.435 Aや franciaや ter(letekや elpusztult╇や csakや rajzrólや ismert╇や ｱｳ｠ｱｵ╆や sz{zadiや sírlapjaiや
közöttやisやegészやsorやilyenや{br{zol{sやtal{lható╆436 

AzやéletfakéntやértelmezhetőやliliomosやkeresztやKrisztusalやvalóやazonosít{saやérhetőや
tettenやolyanや{br{zol{sokon╇やamikorやaやkeresztやkehelybőlやnőやki╇やpéld{ulやPeterやGoeslinや
(Goslin; くｱｴｷｲ《や sírlapj{nや aや pforzheimiや v{rtemplomban╆437 Aや kehelyや ésや aや keresztや
összekapcsol{saや azonbanや ╅foglalkoz{sをや jelzőjekéntや isや előfordul╈や Albrechtや Heherや
k{pl{nや 〉くｱｴｲｸ《や ugyancsakや w(rttembergiや sírkövénや aや creglingeniや evangélikus 
Herrgottskapelle-benやaやkőbeや illesztettや fémlapやalkottaやkehelyやföléや lépcsősやtalponや{llóや
olt{rkeresztetや faragtak╆438 Alighanemや ilyenや összef(ggésbenや értelmezhetőや Dévényや
〉DúbravkaやDevín╇やSzlov{kia《やrómaiやkatolikusやtemplom{nakやaやｱｳ╆やsz{zadやvégére╇やaやｱｴ╆や
sz{zadやelejéreやkeltezhetőやsírlapjaやis╇やkiszélesedőやsz{rvégződésűやkeresztjeやkétやoldal{nや
egy-egy kehellyel (46-47╆やkép).439 

A székelykeresztúriやliliomosやkeresztetやéletfakéntやmeghat{rozóやfeliratやalapj{nやaや
magyarorsz{giや síremlékekenや jelentősや sz{mbanや feltűnő╇や liliomosや díszűや keresztek is 

ehhez hasonlóやértelmetやhordozhattakやkészíttetőikやsz{m{ra 〉aやliliomやönmag{banやisやaや

                                                           
433 D[VID 1981. 309-311.; 312-ｳｱｵ╆や{bra 
434 Eperjesや〉Pre:ov《╇やLőcseや〉Levoča╉やSzentやJakab-templom), Felka ｠ maやvalamennyiやSzlov{kiaや｠, 

illetveやKeresdや 〉Kri<《╇やK(k(llőkőrösや 〉Curciu《╇やAlmakerékや 〉Mălîncrav《╇やNagydisznódや 〉Heltau╇や
maやCisnadie╇やRom{nia《╇やNagylupsaや〉Lup<a《╇やNagyszebenや〉Sibiu《や｠ maやvalamennyiやRom{nia╈や
PEREH[ZYや ｲｰｰｶ╆や ｴｴ╆╉ Lessesや 〉Schönberg╇やmaやDealuや Frumos╇や Rom{nia《╈や FABINIや ｱｹｹｹ╆や ｳｰｵ╆╉や
ｴｲｴjやkép 

435 Wildberg╇やTuzzelingeriusや〉くｱｲｶｶ《やsírköve╈やNEUMÜLLERS-KLAUSER 1992. 8-9. (12. sz.); Abb. 

6; Ebhausen, Katharinaや vonやHornbergや 〉くｱｳｶｵ《や sírköve╈やNEUMÜLLERS-KLAUSER 1992. 20. 

(38. sz.)╉や Abb╆や ｱｵ╉や Steinheimや a╆や d╆やMurr╇や Burcsintや vonやHeinrietや 〉くｱｲｹｷ《や sírköve╈や SEELIGER-

ZEISS｠SCHÄFER 1986. 12. (11. sz.); Abb. 12 
436 ADHÉMARや ｱｹｷｴ╆や Margueritaや ésや Philippeや deや Palluau╇や Molaiseや ap{tnőiや ｱｳ╆や sz{zadiや sírköve╇や

Molaiseやap{ts{ga╈やｲｴ╆や〉ｸｲ╆やsz╆《╉やBietrixやdeやChaigne╇やMolaiseやap{tnőjeや〉くｱｲｷｹ《╇やMolaiseやap{ts{g╈や
ｷｲ╆や 〉ｳｶｵ╆や sz╆《╉や Jeanや Chauvinや deや Beauneや 〉くｱｳｳｹ《╇や P{rizs╇や Grands-Augustin: 130. (713. sz.); 

PhilippeやGeoffroyや〉くｱｳｹｷ《╇やSaint-Denis╈やｱｷｰ╆や〉ｹｵｱ╆やsz╆《╉やRaphaëlやdeやSaint-Denisやkanonokや〉くｱｴｲｱ《や
sírköve╇やPoitiers╇ Sainte-Croixやap{ts{g╈やｱｹｰ╆や〉ｱｰｶｸ╆やsz╆《 

437 SEELIGER-ZEISS 2003. 53. (64. sz.); Abb. 52 
438 DR5Sやｲｰｰｲ╆やｴｲ-43. (45. sz.); Abb. 40 
439 SEDL[KOV[｠RATKOSやｱｹｸｴ╆やｲｰ╆╉やｵ╆やkép╉やSLIVKAやｱｹｸｷ╆やｱｷｰ╇やｱｷｲ╆╉やｸのｶ╆やkép 
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paradicsomiや életfaや reduk{ltや {br{zol{saや volt440). Aや magyarorsz{giや emlékanyagbanや
mag{banや{llやaやközépkoriやsoproniやferencesやkolostorやegyやkisméretűやsírlapja╇やamelyenやaや
keresztsz{rakや {ltalや bez{rt derékszögekや szögfelezőitや alkotjaや egy-egy liliom (987. 

kép).441 Aや motívumや p{rhuzamaや egyや tal{nや gótikusや minuszkul{kや részleteitや hordozóや
sírkőtöredékenや tal{lhatóや megや aや rom{niaiや Bai{n╆442 Hasonlóや {br{zol{sokkalや koraや
középkoriや faragv{nyokや egészや sor{nや tal{lkozni╇や péld{ulや Aquilei{banや aや Museoや
Paleocristianoやegyやaやｸ╆やsz{zadやm{sodikやfelébőlやsz{rmazóやm{rv{nyt{bl{j{n╇やamelyenやaや
körbeやírtやkeresztやközepéreやhelyezettやt{rcs{tやisやkeresztやalakbanやösszeillesztettやliliomokや
töltikや ki.443 Ennélや jóval gyakoribb, ugyancsak a langobardや Észak-It{liaや ter(leteireや
jellemzőや v{ltozatや az╇や amelynélや négyzetesや mezőbenや tal{lhatóや a gyakranや csig{sや
sz{rvégződésű╇や filigr{nや kereszt╇や aや szögfelezőkbenや 〉vagyisや aや négyzetekや {tlóiban《や
kifaragott╇や aや keresztsz{rakn{lや hangsúlyosabbや liliomokkal.444 SzalagfonatosやAndr{s-
kereszt╇やrov{tkoltやdíszű╇やkoncentrikusやkörvonalak╇やrombusz-keret╇やlevelekやésやkereszt 

alakbanや elhelyezettや liliomokや díszítikや aや dél-tiroli Mals St. Benedikt-templom{nakや
töredékesや szentélyrekesztő-lapjait.445 Esetenkéntやmagaや aや keresztや elや isやmarad╇やhelyetや
advaやaやm{rやcsakやaやközépsőやrozett{bólや{tlósanやkiindulóやliliomokやAndr{sやkereszt-szerűや
motívum{nak╆446 Ezや utóbbiや ╅liliom-rozettaをや tűnikや kor{bbinak╈ falfestésenや feltűnikや
m{rや Duraや Europos-ban, majd ｴ╆や sz{zadiや aquileiaiやmozaikpadlón╇や hogyや aや ｸ╆や sz{zadや
végeやésやaやｱｰ╆やsz{zadやközepeやközöttやegym{sやmelléやsoroltやnégyzeteketやtöltsönやkiやtöbbや
síremlékenや ésや kőlaponや aや dalm{ciaiや Splitben╆447 Vasbólや kov{csolt╇や liliomokbanや
végződőや Andr{s-keresztekや mustr{j{valや szögeltékや teleや aや lőcseiや 〉Levoča╇や Szlov{kia《や

                                                           
440 BAUERREISSやｱｹｳｸ╆やｲ╆╉やKeresztek╇や{llatok╇やnövényiやésやgeometrikusやdíszítésekやközöttやliliomokやisや

feltűnnekや aや j{kfaiや templomや rom{nや koriや frízénekや ívsor{ban╈や MENTÉNYI 2002a. 348, 353. 

(LAHU 60.11., 60.35-37. kat. sz.); 284, 314-ｳｱｸ╆や kép╉や Ebbenや azや összef(ggésbenや vélemや
t{rgyalhatónakや aや múzeumainkbanや őrzött╇や régészetiや felt{r{sokonや előker(lt╇や sokや sz{znyiや
egyszerűやkialakít{sú╇やközépkoriやpecsétgyűrűやközöttやmeglehetősenやgyakori╇や liliomosやdíszítésűや
darabokatや isや 〉legutóbbiや sz{mbavétel(k╈や TÜRKや ｲｰｰｱ《╆や Felvetődöttや annakや lehetősége╇や hogyや aや
liliomや címertaniやmotívumkéntや｠ mint esetleg aやGyőrやnemzetségや címer{br{jaや 〉CSOMAやｱｹｰｴ╆や
83-86.; CSOMA 1995. 1225-1228.) ｠ szerepelneや rajtukや 〉LOVAGやｱｹｷｵ╆や ｳｳｷ╆《╇や azやemlékekやnagyや
sz{maや ésや erősや földrajziや szóród{saや azonbanや ennekや ellentmondや 》LOVAGや ｱｹｸｰ╆や ｲｳｳ╆や 〉ｶｳ╆や
jegyzet《『╆や Alighanemや aや liliomや reduk{ltや keresztényや életfaや szerepbenや jelenhetや megや úgyや aや
pecsétekenや ésや gyűrűkön╇や mintや m{sや műalkot{sokや díszítőや elemekéntや 〉egyébkéntや aや liliomや aや
keresztやmellettやkedveltや jelvényeやvoltやaや lovagrendeknekや is╈やGOSSやｲｰｰｶa╆やｵｳ-ｵｴ╇やｵｶ╆╉やｱ╇やｶ╆やkép《╇や
nem jelenti ez azonban azt, hogy mindenや haszn{ló╇やmindenやmegrendelőや vagyや ak{rやmindenや
kézművesや ésや művészや tiszt{banや voltや aや teológiaiや eredetや összesや vonatkoz{s{valや ｠ ezen a 

kézművesやszintenやm{rやnagyやszerepeやlehetettやazやegyszerűやm{sol{snak╇やazや{ltal{nosやdivatnak╆ 
441 L8VEI｠VARGA 1987. I. 373.; II╆やｱｷｲ╆やkép 
442 IORGA 1931. 3. (13. sz.); Fig. 13 
443 LUSUARDI SIENA｠PIVAやｲｰｰｲ╆やｳｰｰ╆╉やｱｲ╆やkép 
444 Pl. Cividale, Vicenza: LUSUARDI SIENA｠PIVAやｲｰｰｲ╆やｳｰｱ╆╉やｱｷ╇やｱｸa╆やkép 
445 NOTHDURFTER 2002. 30-33. 
446 Pl. Doss Trento, Cividale: LUSUARDI SIENA｠PIVAや ｲｰｰｲ╆や ｲｰ╇や ｲｵ╆や kép╉や Sesto al Reghena, S. 

Anastasia╈やJAKŠIĆやｲｰｰｴ╆やｱｱ╆╉やｱｱ╆やkép 
447 PRIJATELJ｠GATTINやé╆n╆や ｷｶ╇や ｷｸ╆や kép╉や JAKŠIĆやｲｰｰｱ╆や ｴｱ╆╉やDELONGAやｲｰｰｱ╆や ｶｹ╆╉や JAKŠIĆやｲｰｰｴ╆や

10-13.; 8-9, 12-ｱｴ╆やkép 
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Szentや L{szló-〉minorita《や templomや gótikus╇や faや sekrestyeajtaj{t╆448 Liliomok alkotta 

görögや keresztekkelや kitöltött╇や szalagfonattalや kereteltや négykaréjosや t(krökや mustr{jaや
borítjaや egy szentélyrekesztőや ｹ｠ｱｲ╆や sz{zadi, a tr{kや tengerpartonや fekvőや Synaxisból 
sz{rmazóや m{rv{nyt{bl{j{tや ｠ egyesや liliomainakや szirmaiや belsőや tagol{sや nélk(liek╇や
m{sokや v{jattalや erezettek╇や nemや véletlen╇や hogyや leírójukや ╅akantusz-rozettaを-kéntや
nevezteやmegや aや form{t╇や amelyやmindや aや korai╇やmindや aや középやbiz{nciや korszakやkedveltや
motívumaや voltや aや keletiや Mediterr{neumbanや ésや azや Adriaや környékén╆449 Az effajta 

╅liliomkeresztをや k(lönlegesenや dekoratívや v{ltozataや tal{lhatóや Quedlinburgban╇や a 

Wipertikirche kript{j{banやaやｱｰ╆やsz{zadやközepeやésやaやｱｱ╆やsz{zadやközepe közéやkeltezhetőや
déliや architr{vや stukkódíszében╈や körvonalonや bel(lや nyolckaréjosや t(krötや töltや kiや aや négyや
liliomやalkottaやgörögやkereszt╆450 Ugyanittやazやépítésやkor{n{lやlényegesenやkésőbbi╇やtal{nやaや
1ｲ╆や sz{zadや közepeや t{j{nや kész(lt olt{rkőや ötや k(lönbözőや típusú╇や vésettや felszentelésiや
keresztjeや köz(lや azや egyiketや Andr{s-keresztや alkotja╇や aや sz{rakや közétや teljesenや kitöltő╇や
h{romkaréjos╇やliliomszerűやmotívumokkal╆451 

LényegesenやgyakoribbやMagyarorsz{gonやazやaや németや ter(letekenやpéld{ulや igenや
elterjedt forma, amikor a liliom a keresztek sz{r{nakや végétや díszítik╆ Ilyenekや Pónikや
〉Poniky╇やSzlov{kia《やtemplom{nakやｱｴ╆やsz{zadiやfelszentelésiやkeresztjeiや〉ｹｵｲ╆やkép). N{naiや
Kompoltiや L{szlóや poh{rnokmesterや le{ny{nak╇や Zsuzsann{nakや aや Magyar Nemzeti 

Múzeumbaや ismeretlenやhelyrőlやbeker(lt╇や ｱｵ╆や sz{zadやelejiや sírkövénやaやgótikusやp{rt{zatや
mögöttやemelkedő╇やnagyméretűやlatinやkeresztnekやcsakやaやfelsőやsz{r{nや(lやliliom╇452 igaz, 

méreteや szokatlanulや nagy╇や ésや alsóや részénekや kisや mellékszirmaivalや közelítや aや címerekや
tagoltabb╇や heraldikusや liliom{hozや 〉263╆や kép). Boroskrakkóや 〉Cricau╇や Rom{nia《や
reform{tusやtemplom{banやegyやaやｱｳ╆やsz{zadやm{sodikやfeléreやkeltezhetőやsírlapやfelsőやvégeや
ugyanや hi{nyzik╇や deや aや megmaradtや {br{zol{s-részletや alapj{nや úgyや tűnik╇や hogyや
mezőjébenやhull{mosやtalpbólやnövőやrúdraやfelerősített╇やigen nagy méretű╇やaやmegszokottや
keresztetや helyettesítőや liliomや (ltや 〉1055-1056╆や kép) ｠ hasonlóや jellegű╇や talpbólや növőや
liliomokやesetenkéntやkeresztetやközrevevőや{br{iや l{thatókやŠibenikや〉Dalm{cia《やkörnyékiや
kőlapokon453 〉╅stećciを《. ｱｳ╆や sz{zadi lehet az a zalaszentgrótiや sírkő╇や amelyenや aや
h{romkaréjosやsz{rvégződésűやkeresztやvégeireやgazdagやrajzolatúやliliomosやmotívumokatや
véstekや 〉1057-1058╆や kép);454 aやmotívumや jellegeや hat{rozottanや rajziや előképekre╇や péld{ulや
kéziratokや vonalasや inici{léiや vagyや közjegyzőiや kézjegyek vonalrajz{raや utalや 〉közeliや
analógi{jaやpéld{ulやPetrusや Salinguerreやgubbióiやközjegyzőや felsőやvégénや liliomosや jeleや aや

                                                           
448 PEREH[ZYやｲｰｰｶ╆やｱｰ╆ 
449 Byzantium 1997. 36. (cat. no. 1, DAUTERMAN MAGUIRE, E.); egy 10｠1ｱ╆や sz{zadi╇や

konstantin{polyiや mellvédlaponや körbeや írtや liliom-keresztekや l{thatók╈や uo╆や ｳｸ╆や 〉cat╆や no╆や ｳ╇や
MATHEWS, T. F.) 

450 LEOPOLDや ｱｹｸｷ╆や ｳｳ╆╉や ｲｱ╆や képや 〉Aや díszítésnekや ezや aや szakaszaや ｱｹｴｴ-benや mégや megvolt╇や azótaや
elpusztult.) 

451 LEOPOLDやｱｹｸｷ╆やｳｲ╇やｴｱ╆╉やｱｹ╆やkép 
452 VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｲｸ╆╉やｴ╆やt{bla╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 42-ｴｳ╆╉やｱｷ╆やkép 
453 BEŠLAGICやｱｹｷｵ╆やｲｴ╇やｲｶ╆やkép 
454 R2MER╇やZala╉やV[NDORやｱｹｸｶ╆やｵｶ╆╉やIVのa╆や{bra╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 158. (11. jegyzet); 6. 

kép╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｶ╆╇やképpel 
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ｱｳ╆やsz{zadból;455 közvetlenやösszef(ggésやtermészetesenやnemやtételezhetőやfelやközött(k《╆ 
Egyszerűbbやkivitelben╇やdeやhasonlóanやaやkeresztsz{rやh{romkaréjaibanやvésveや jelennekや
megや aや liliomokやAlhardusや deや Saulberchや felesége╇や Erzsébetや sírkövénやLandshutban╇や aや
seligenthaliや ciszterciや ap{cakolostorban╆456 Élszedettや szegélyenや végigfutó╇や erőteljesや
félhengerや kereteliや aztや aや székesfehérv{riや sírkövet╇や amelynekや mezőjébenや aや vésettや
vonalrajzúや keresztや kihegyesedőや végeitや kétoldaltや egy-egyや hull{mosや vonallalや
╅liliomosをや sz{rvégződésséや alakított{kや 〉933╆や kép).457 5rdöngösf(zesや 〉Fize<u Gherlii, 

Rom{nia《や reform{tusや templom{banやegyやm{sodlagosanやbefalazott╇や aやｱｴ╆や sz{zadや elsőや
felére╇や közepeや t{j{raやkeltezhetőや sírkőlaponやkettősやvésettやvonalやalkottaやkeretenやbel(lや
h{rmaskaréjúやtalpbólやhosszúやrúdonやliliomosやsz{rvégződésűやkeresztやnőやki (15╆やkép).458 

Azや 2szelecrőlや 〉Hozelec╇や Szlov{kia《や Sv{bfalv{raや 〉Svabovce╇や Szlov{kia《や ker(ltや
töredékesや sírkövekや egyikénや aや keretreや merőlegesや tengelyű╇や domborművűや liliomや
részleteやl{tszikや｠ liliomosやsz{rvégződésűやkeresztやegyikやoldalsóやsz{r{nakやvégeやlehet╆や
AやkassaiやSzentやErzsébet-templomやｱｴ╆やsz{zadbólやsz{rmazóやsírkő-egy(ttesénekやsz{mosや
darabj{n holやszab{lyosabb╇やholやösszenyomott╇や leegyszerűsítettや liliombanやvégződikやaや
keresztや felsőや ésや kétや oldalsóや sz{raや 〉2-7, 11╆や kép).459 Aや kassaiakhozや hasonló╇や liliomosや
sz{rvégződésű╇や orrtagosや díszűや keresztekや félreértettや részletekkelや kivitelezett╇や durvaや
megmunk{l{súや ut{nérzéseや jelenikや megや egyや kisméretűや sírkövön╇や amelyikや nemrégや
ker(ltや előや Pilissz{ntón (ｱ╆や kép).460 Aや kassaiや darabokhozや hasonló╇や liliomos-orrtagos 

keresztや ésや azや alsóや keresztsz{rや eléや f(ggesztettや címerpajzsや l{thatóや azonや aや legkor{bbiや
kassaiakn{lや isや évtizedekkelや kor{bbi╇や sokkalや finomabbや farag{súや sírlapon╇や amelyや
Regensburg a hídon╇や vagyisや aや Dun{nや túliや v{rosrészénekや tan{csnoka╇や Haitfocusや
〉くｱｳｱｰ《やemlékétやőrziやaやregensburgiやszékesegyh{zやkerengőjében╆461 

Aや liliomosや sz{rvégződésűや keresztや k(lönleges╇や egyszerreや dekoratívや ésや
bajelh{rítóや funkciójúや alkalmaz{s{rólや tanúskodikや aや Rieterや vonや Kornburgや csal{dや
csöbörsisakjaや aや ｱｴ╆や sz{zadや közepéről╇や Kleinschwarzenlohe Mindenszentek-

templom{ból╈やazやarcやtengelyébenやaやsisakやéléreやfestettやaranyやs{vやadjaやaやf(ggőleges╇やazや
arannyalやszegélyezettやszemrésekやjelentikやaやvízszintes keresztsz{rakat╇やésやmindやaやnégyや
végére aranyosやliliomotや(ltettek (ｱｰｵｹ╆やkép).462 Aやkorabeliやfennmaradtやsisakokやsz{maや
igencsakやcsekély╇やaやliliomosやdíszítésやfeltételezhetőやgyakoris{g{raやutalhatやazonbanやkétや
nagyj{bólや korabeli╇や magyarorsz{giや faragv{ny╆や A győriや P(spökv{rや ｱｴ╆や sz{zadiや
torny{nやaやK{lm{nやp(spökや〉ｱｳｳｷ｠ｱｳｷｴ《やcímerénや(lőやsisakonやkiugróやs{vokやalkotj{kやaや

                                                           
455 MENICHETTIやｱｹｸｰ╆やｴｹ╆やoldalやelőtti t{bla 
456 MADER 1927. 251-252.; Fig. 192 
457 SiklósiやGyul{nakやtartozomやköszönettelやｱｹｹｴ╆やévi╇やközöletlenやleleténekやismeretéért╆ 
458 DEBRECZENIやL{szlóやv{zlatkönyvei╇やｱｹｳｵ╆やéviやkötet╇やｹｹ╆や〉Debreczeni-gyűjtemény╇やReform{tusや

p(spökség╇やKolozsv{r╉やfényképe╈やK8SZEGHY, Nyilv{ntart{s) 
459 RÉCSEYやｱｸｹｶ╆やｷ-8.; VII-IX╆やkép╉やMIHALIKやｱｸｹｷ╆やｱｶｲ-ｱｶｳ╆╉やIV╆や{bra╉やHAVLICEやｱｹｹｵ╆やｱｱｶ╇やｱｱｷ-

118, 119-122, 124-126. (93, 95, 97, 99, 100, 103, 104. kat. sz.) 
460 R╆やV╆やｲｰｰｰ╆やｳｵ╆╉やL8VEIやｲｰｰｱa╆やｳｸ╆╉やrészletesebbenやld╆やazや╅Előszóを-ban 
461 MADER 1933. 195.; Abb. 100 
462 N(rnberg╇や Germanischesや Nationalmuseum╈やNürnberg 1986. 126. (Kat.-Nr. 11, WILLERS, J.); 

Andechs-Meranier 1998. 275. (Kat.-Nr. 1.18, TAPKEN, K. U.); Abb. 19 
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keresztet, az orrlemezen liliommal (1060-1061╆やkép).463 Aやvörösやm{rv{nybólやfaragott╇や
székesfehérv{riや Anjou-sisakdíszや ｠ feltételezhetőenや aや préposts{gや Anjou-

síremlékegy(ttesénekや egykoriや tartozékaや｠ sisakj{nや sokkalやdíszesebb╇や ╅uralkodóhozや
méltóをや fémや r{tétetや imit{lや aや farag{s╇や erősenや tagoltや levéldísszéや alakítottや liliom-

végződésekkelや 〉1062-1063╆や kép).464 Ezeknélや jóvalや kor{bbi {br{zol{sや isや említhetőや
azonban: Hugue de Basoches╇やChâlons-sur-Marneやhelytartój{nak 〉くｱｲｷｹ《やsírlapj{nやaや
lovagalakや aや fejénや viseliや aや liliomosや sz{rvégződésűや keresztや form{valや kitöltöttや
csöbörsisakot.465 Egyやkevésbéや gondosや rajzú╇や hasonlóや {br{júや ésや korúや sírlaponやLiège-

benや aや fejetや takaróや sisakbaや berajzoltや egyszerűや kereszt mintegy címerpajzsや hat{s{tや
kelti.466 

Aや liliomosや sz{rvégződésűや keresztekや típusaや szinteや m{igや élや Magyarorsz{gon╇や
többnyireや azonbanや aや középkor liliom{nakや tov{bbstiliz{lt╇や egyszerűsítettや
v{ltozataiban╇やamelyekやeredetiやértelmeやisやjórésztやelveszett╆やValószínű, hogy nem is a 

középkorや ótaや folyamatos╇や helyi haszn{latや vezetettや {tや azや újkorba╈や elvétveやm{rや aや ｱｸ╆や
sz{zadban isや feltűnikやaやmotívum╇やnagyobbやsz{mbanやazonbanやaやｱｹ╆やsz{zadやm{sodikや
felénekや historizmusaや hozhattaや vissza╇や alighanemや ausztriai╇や németorsz{giや
hagyom{nyok╇や utóbbや mintakönyvekや közvetítésével╆や 〉5nmagukbanや isや jelziや aや
hagyom{nyやnyugat-európaiやtov{bbélésétやazやaacheniやkincst{rやliliomosやsz{rvégződésű╇や
hordozhatóや keresztjeinekや egészや kronológiaiや sorozata╇や amelybenや ｱｲ╆や sz{zadや közepi╇や
ｱｴ╆やsz{zadi, valamint 1777-benやésやｱｸｶｲ-benやAachenbenやkész(ltやdarabokやisやtal{lhatók╆ 
467) Péld{iやmegtal{lhatókやaやtemetőiやkeresztesやsírt{bl{k╇468 öntöttvasやsírkeresztek (894-

895╆やkép), valamint templom- ésやtemetőkeresztek╇やútszéliやfesz(letekやkörébenやņ péld{ulや
aやBalatonやkörnyékénやm{rやaやｱｹ╆ sz{zadやelején (676-677╆やkép),469 a 19-ｲｰ╆やsz{zadやt{gabbや
fordulój{nakや évtizedeiben pedigや nagyobbや sz{mbanや aや keszthelyi ésや Keszthely 

környékiや kőfaragóや műhelyekből. Azや öntöttvasや sírkeresztekや ugyanakkorや aや
keresztsz{rakや leveles-ind{sや díszítéséreや isや jóや példakéntや szolg{lnak ņ sokadik 

inkarn{cióikéntやaやfentebbやemlített╇やötvösművű╇やközépkoriやereklyekereszteknek (892-

ｸｹｳ╆やkép). 

 

 

                                                           
463 D[VID｠L8VEIや ｱｹｸｲ╆や ｲｱｸ╆╉や I. Lajos 1982. 219-220. (114. kat. sz., MAROSI E.); Pannonia Regia 

1994. 262. (IV-ｲｸ╆やkat╆やsz╆╇やTAK[CSやI╆《 
464 REISSENBERGER｠HENSZLMANNやｱｸｸｳ╆や ｷｹ╇や ｸｴ╆╉やDERCSÉNYIや ｱｹｴｱ╆や ｱｰｹ╇や ｱｱｰ╆╉やDERCSÉNYIや

ｱｹｴｳ╆やｵｶ╇やｹｸ╇やｹｹ╇やｱｲｳ╆や 〉ｸｶ╆や sz╆《╉やｸｴ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｹｲ╇やｲｰｳ╆や 〉ｱｱｰ╆やkat╆やsz╆《╉やｳｲ╆や t{bla╉やL8VEIや
1994d. 276. 

465 BAUCH 1976.; BENK8やｲｰｰｸ╆やAbb╆やｶのｵ 
466 BENK8やｲｰｰｸ╆やAbb╆やｶのｲ 
467 SCHMITZ｠CLIEVER｠LEPIE 1986. 35, 42, 85, 87. 
468 Pl╆や szívや alakúや sírkőt{bl{bólや kinövőや keresztや stiliz{ltや liliomosや alakúや sz{rvégződéssel╇や ｱｷｸｹ-es 

évsz{mmal╇やSzakony╇やevangélikusやtemető╈やBURGY[Nやｱｹｷｲ╆やｳｳｱ╆╉やｳ╆やkép 
469 Útszéliやkereszt╇やｱｸｰｴ╇やBarnagや〉676-ｶｷｷ╆やkép《╉やｱｸｵｶ╇やCsopak╈やL8VEIやｲｰｰｴd╆やképやaやｱｴｶ╆やoldalon 
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5.3.8. Antropomorf keresztek 

 

Nagydisznód 〉Cisnădie╇や Rom{nia《や evangélikusや templom{banや hatalmas╇や aや l{bや feléや
keskenyedőや kőtömbや alkottaや sírkő470 (824-ｸｲｵ╆や kép) tal{lható╇や enyhénや íveltや felsőや
oldal{nや laposや domborművű╇や kezdetlegesや rajzúや {br{val╈や alul-fel(lや kettősや talpp{や
szélesedő╇や konk{vanや íveltや oldalúやmotívumや aや hossztengelyben╇や amelyetや középenや r{や
merőlegesや szalagや keresztszerűenや felez╇や aや szétnyílóや sz{rakやközöttや fel(lや ívh{romszögや
alakú╇やprimitívやarc╇やcsup{nやaやszemekやésやaやsz{jやrésnyiやjelzésével╇やvalamintやazやorral╆やAzや
alsóや sz{rakや közétや mélyítettや h{ttérbőlや kidomborodó╇や fel(lや csúcsívesや motívummalや
bővítettやkörformaやtöltiやki╆やAzやegészや{br{zol{sやazやarccalやerősenやsematiz{lt╇やkezdetlegesや
ember{br{zol{sや lehet╆や Aや nagydisznódiや sírkőtömbや antropomorf, keresztszerűや
{br{j{nakや igaziや p{rhuzam{tや aや magyarorsz{giや emlékanyagbanや nem ismerem. Igen 

közeliや felfog{sbeliや analógi{ja valój{banや időbenや ésや térbenや igencsakやmesszeや tal{lható 

〉éppenやezértやsemmilyenやösszef(ggésやnemやtételezhetőやfelやaやkétやfaragv{nyやközött《: egy 

a ma a Saar folyóやmellettiやMettlachや részétや képezőや Fahaや községbenや ｱｸｸｱ-benや tal{lt╇や
rajnaiやvörösやhomokkőbőlやfaragott╇やaやｷ╆やsz{zadraやkeltezettやfrank szarkof{gfedlapon a 

szab{lytalanや latinやkeresztやalsóや sz{r{nakやvégeやkétや csenevészや l{bb{やv{likやszét╇やaや felsőや
sz{rや pedigや kétや {graや bomolvaや egyや stiliz{ltや emberiや arcotや övez (1064-1065╆や kép).471 Az 

antropomorf kereszt Krisztus-{br{zol{snakや tartható╇や aや kőanyagや ésや aや keresztényや
szimbolika aやrómaiやhagyom{nyやtov{bbélését╇やaやdurvaやkivitelやésやkezdetlegesや{br{zol{sや
ugyanezenや tradícióや elvesztésétやmutatja╆ Aや ritkaや frankやkőemlékekやközéや tartozikや egyや
ｷｰｰやkör(lやbazaltbólやfaragottやsztéléやisやMoselkernből╇やamelynekやfelsőやrészénやegyやh{romや
kisや kereszttelや jelöltや 〉szak{llas′《や férfifejや alattや egyや {ttörtや görögや keresztや lényegébenや aや
figuraやtestekéntやjelenikやmeg╇やaやfelsőやsz{rやaやtörzs╇やaz enyhénやszélesedőやalsóやkeresztsz{rや
széleiやmentén l{thatókやaやl{bak╇やaやkétやfelsőや{ttörésやderékszögeitやkövetőやkarokやpedig a 

kétや oldalsóや keresztsz{rや végéreや helyezettや kezekbenや érnekや véget ņ itt is Krisztus-

{br{zol{srólやlehetやszó╆472 

 

 

5.3.9. Aやfeszület 
 

A későやközépkoriやésやkoraやújkoriやsíremlékeken ésやfőlegやepit{fiumokon Európa-szerte 

gyakori aや fesz(letや {br{zol{sa╇や többnyireや azや előtteや térdelőや elhunyttal╇や sokszorや
h{zast{rs{valや ésや gyerekeivelや egy(tt╆や Azや {br{zol{siや típusや mögöttや meghúzódóや
gondolatや ritkaや megfogalmaz{s{tや tal{lniや Wolfgangや Tenkや építőmesterや ｱｵｱｳ-as 

                                                           
470 AZZOLAやｱｹｷｲa╆やｲｳｰ╇やｲｳｱ╆╉やL8VEIやｱｹｸｰ╆やｱｷｸ╆╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 117, 158. (10. jegyzet); 

FABINIやｱｹｹｶa╆やｱｷ╆╉やSZAB2やｲｰｰｵ╆やｲｲｴ╆ 
471 KLEWITZ 1994. 15.; 16. kép; eredetijétや aや trieriや Rheinischesや Landemuseumや letétjekéntや aや

saarbr(ckeniやSaarlandmuseumnakやadt{kや{t╇やésやaやsaarbr(ckeniやSchlosskircheやki{llít{s{nやl{tható╇ 
aやkőlapnakやegyや╅szabadkéziをやm{solat{tやpedigやaやFah{hozやközeliやKastel-StaadtやKeresztelőやSzentや
J{nos-temetők{poln{jaやmellett╇やaやtörténeti-természetiやtanösvényやegyikやt{bl{j{n{lやhelyeztékやel╆ 

472 Bonn, Rheinisches Landesmuseum, Inv.Nr. 27679: Paderborn 1999a. 2. 443-444. (Kat.-Nr. VII.11, 

SCHELLHAS, D.) 
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évsz{mú╇やvörösやm{rv{nyやepit{fium{nやaや felső-ausztriaiやSteyrやpléb{niatemplom{ban, 

aholや aや Krisztusや l{baや alattiや keresztsz{r-szakaszや köréや fontや ír{sszalagonや azや amor meus 

cruzifixus est feliratやolvasható (1066╆やkép).473 

A középkoriや ésや későbbiや kereszt{br{zol{sokや egyikや főや csoportj{tや jelentőや
fesz(letek╇や aや keresztre feszített Krisztusや {br{zol{sai ugyanakkor a fennmaradt, 

középkoriや magyarorsz{giや síremlékekrőlや lényegébenや hi{nyoznak╆や [Egy {rk{dsorralや
díszítettや dombóiや 〉Noviや Rakovac╇や Szerbia《や kőlapや egyikや töredéke╇や azや {ldóや ésや or{nsや
be{llít{súや alakokraや utalóや kezeketや tartalmazóや ívezetekや köztiや kisや ívh{romszögben╇や aや
keresztreやfeszítettやKrisztusnakやazやor{nsやfigur{khozやképestやigenやkicsinyやdomborművétや
mutatja╆や Valószínűlegや ugyanúgyや nemや sírkőや maradv{nya╇や ahogyや egyや veleや
rokons{gbanや {lló╇や bodrogmonostorszegiや Krisztusや aや keresztenや {br{zol{sや isや fejezetや
sark{hoz tartozott.474] Ez aや hi{nyや sem aや fesz(letetや {br{zolóや k(lföldiや emlékek╇や sem 

pedig aや későbbiや magyarorsz{giや alkot{sokや ismeretébenや nemや mag{tólや értetődő, a 

kereszt{br{zol{sosや sírköveknekや aや K{rp{t-medenceや ter(leténや ismertや középkoriや
síremlékekや közöttiや jelentősや sz{m{tや ésや ar{nysz{m{tや tekintveや azonbanや mégsemや
tekinthetőや véletlennek╈や haや kész(ltekや egy{ltal{nや ilyenや síremlékek╇や akkorや is 
meglehetősenや ritk{kや lehettek╆や Azや alighanemや legkor{bbi╇や haや töredékesenや is╇や deや
fennmaradtや kőepit{fium-t{bla╇や egy vörösや m{rv{nybólや ｱｵｲｰや t{j{n faragott, budai 

emlék475 (1067╆や kép《や mégや nemや isや aや keresztreや feszítettや Krisztustや {br{zolja╇や hanemや aや
keresztlevételt╆やAや faragv{nyやmindenesetreやannakやazやújkoriや fejlődésnekやazやelejénや{ll╇や
amelynekや kiteljesedésétや jelzi több reprezentatív╇や aや ｱｶ╆や sz{zadや 40-esや éveiben, illetve 

m{sodikやfelébenやkész(ltやm{rv{ny-síremlékやés -epit{fium aやFelvidéken476 ésやazやerdélyiや
Sz{szföldönや [Pozsony477 〉Bratislava╇や Szlov{kia╉や 903-ｹｰｴ╆や kép《╇や M{riavölgy478 

〉Marianka╇や Szlov{kia《╇や Léka479 (Lockenhaus, Ausztria; 1068╆や kép), Lőcse480 〉Levoča╇や

                                                           
473 OFNERやｱｹｸｳ╆やｱｱ╆╇やképpel 
474 Aやdombóiや töredékやazやújvidékiや 〉NoviやSad╇やSzerbia), a bodrogmonostorszegi darab a zombori 

〉Sombor╇やSzerbia《やmúzeumbanやtal{lható╉やT2THやｲｰｰｰ╆やｴｴｰ╆╉やｲｳ╆やkép╇やilletveやｴｳｷ╆╉やｱｸ-ｲｰ╆やkép 
475 GEREVICHやｱｹｷｱ╆やｱｱｹ╆╉やCXVIのｳｰｴ╆やkép╉やHabsburgやM{ria 2005. 203. (IV-ｳｰ╆やkat╆やsz╆╇やVÉGHやA╆《 
476 5sszefoglalóan╈やMIK2やｲｰｰｵb. 626-628. 
477 Aや Szentや M{rton-templombanや Wolfgangや Freiherrや vonや Saurauや 〉くｱｵｶｳ《や vörösや m{rv{nyや

epit{fiumaや 〉903-ｹｰｴ╆や kép《╇や Illésh{zyや Istv{nnéや Erdődyや I╆や Annaや 〉くｱｵｷｷ《や epit{fium{nakや vörösや
m{rv{nyやt{bl{ja╇やWolfgangやKöglやésやcsal{djaやkőepit{fiumaや〉ｱｵｷｷ《╇やSalamonやStreitbergerや〉くｱｵｹｸ《や
kőepit{fiuma╈やMIK2やｲｰｰｵb╆やｶｲｶ╇やｶｲｷ╆╉やｱ╆やkép╉やMIK2｠P[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｲｴ-125, 129-131, 132-134, 

136-137.; 8, 11-ｱｴ╇やｱｶ╆やkép╉やM{ty{sやkir{lyや2008a. 257. (IX-12, IX-ｱｳやkat╆やsz╆╇やMIK2や[╆《 
478 B{thoryやAndr{sや 〉くｱｵｶｷ《やsíremlékénekやvörösやm{rv{nyやfedlapja╈やV[LINÉやｲｰｰｰ╆やｱｵｵ-156. (94.6. 

sz╆╇やKönyökiやJózsefやrajza《╉やMIK2やｲｰｰｵb╆やｶｲｸ╆╉やM{ty{sやkir{lyや2008a. 256. (IX-ｹやkat╆やsz╆╇やMIK2や[╆《 
479 Azや [goston-rendiや remetékや egykoriや kolostortemplom{nakや kript{j{banや N{dasdyや 〉I╆《や Tam{sや

〉くｱｵｶｲ《や ésや Kanizsayや Orsolyaや 〉くｱｵｶｶ《や eredetilegや Egerv{rraや kész(lt╇や utóbbや {thelyezettや
tumb{j{nakやfedlapjaや〉ｱｰｶｷ╆やkép): SCHMELLER-KITTやｱｹｷｶ╆やｱｷｳ╆╉やMIK2やｲｰｰｵb╆やｶｲｷ-ｶｲｸ╆╉やｲ╆やkép╉や
SCH5BELやｲｰｰｵ╆やｳｴｸ-349.  

480 A Szent Jakab-templombanや Thurzóや Elekや 〉くｱｵｴｳ《や síremléke╈や MIK2や ｲｰｰｵb╆や ｶｲｷ╆╉や
LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆ 342-ｳｴｶ╆や〉ｴ╆やsz╆《╉やｱｱ╆やkép╉やM{ty{sやkir{lyや2008a. 251-252. (IX-

ｱやkat╆やsz╆╇やMIK2や[╆《 
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Szlov{kia), Nagyszeben481 〉Sibiu╇や Rom{nia《 stb.], valamint aや ｱｷ╆や sz{zadbanや főlegや
festettや epit{fiumt{bl{kや sorozataや a Felvidékenや ésや Északkelet-Magyarorsz{gon,482 a 

fesz(letや előttや térdelőや elhunytや ésや csal{djaや {br{zol{s{val; csak kísérőや alakokや nélk(liや
fesz(lettelやm{rや aや ｱｸ╆や sz{zadや elejénや Lék{n483 (1069╆や kép). Aやmagukatや aや sírokatや jelölőや
sírkövek╇やsírkeresztekやkorpusszalやtörténőやjelöléseやalighanemやmégやkésőbbiやfejlemény╇や
a Balaton-felvidékや temetőibenや péld{ulや csakや aや ｱｸ╆や sz{zadや végétőlや figyelhetőやmeg╈や aや
t{bl{katやkoron{zóやkeresztek╇やilletveやaやjóvalやritk{bb╇やaやtemetőkeresztekkelやisやvetélkedőや
méretűや sírkeresztekや domborművűや korpuszaiや esetébenや elsősorbanや aや keszthelyiや
kőfaragóや műhelyekや emlékein╇や azや orsz{gosや elterjedésűや vörösや mészkőや emlékekenや
pedig╇や m{rや aや ｱｹ╆や sz{zadbanや ｠ egyébkéntや aや Keszthelyenや ésや környékénや kész(ltや
sírkövekhezや képestや jóvalや csekélyebbや ar{nybanや ｠ aや sírt{bl{kや keresztjeinekや finomや
vésetűやkorpuszain╆ 

 

  

5.3.10. Aやkereszthezやkapcsolódó╇やj{rulékosやmotívumok 
 

Aや keresztetや {br{zolóや középkoriや sírkövekや kisebbや részénél a kereszt mellett vagy 

akör(l tov{bbiやmotívumokやisやfeltűnnek╆やMivelやazやebbeやaやkörbeやtartozóやfaragv{nyokや
gyakranやmeglehetősenやkorai╇や rong{ltやvagyやeredendően durvaや farag{súやdarabok, az 

{br{zol{sokや felismeréseや ésや értelmezéseや időnkéntや bizonytalan╆や Ígyや a felsőörsiや
préposts{giやtemplomやtoronyalj{banやegyやdurv{nやfaragott╇やｱｳ╆やsz{zadi kőlapや(1070╆やkép) 

keretezetlenや mezőjébenや aや domborúanや faragottや {br{tや latinや keresztや ésや alattaや
megfejthetetlen jel ｠ egyenesや sz{rbólや kinövőや négyや {gbólや {lló╇や tengelyesenや
szimmetrikus╇や╅faszerűを motívumや｠ alkotja484╉や liliomkéntやvalóやértelmezése485 aligha 

{lljaや megや aや helyét╆ Valódiや heraldikusや liliomや l{thatóや azonbanや aや m{rや említettや ruszti 

(Rust, Ausztria) sírkövön (988╆や kép)╇や aや keskenyや szalagkeretenや bel(lや aや kerettelや
összef(ggő╇や latinや keresztや h{rmashalmotや form{zóや talpa alatt; aや keresztやmellettや alsóや
végén hétや {gbanや végződő╇や hosszúや motívumや tal{lható╆486 Berhidaや középkoriや
templom{nakやdurvaやfarag{súやsírlapj{nやaやkeretezetlenやmezőやfelsőやrészénやnagyméretű╇や
enyhénやjobbraやdőlő╇やdomborművűやlatinやkeresztやl{tható╇やalattaやegym{sやmellettやkettő╇や
majdや mégや lejjebbや egyや harmadikや amorfや motívummalや 〉1071╆や kép).487 Azや értelmezésや

                                                           
481 Azや evangélikusや templombanや Budaiや Margit╇や ifj╆や Hallerや Péterや özvegyénekや 〉くｱｵｶｶ《や ésや négyや

gyermekénekやepit{fiuma╈やALBUやｲｰｰｲ╆やｵｷ╆や〉ｵｲ╆やsz╆《╉やAbb╆やｲｳ 
482 Grossや P{lや epit{fiuma╇や ｱｶｸｸ╇や Szepesszombatや 〉Spi:sk{や Sobota╇や Szlov{kia《╇や rómaiや katolikusや

templom╉や Rozs{lyiや Kunや Annaや epit{fiumや Kisszekeresről╇や ｱｶｴｶや előtt╇や MNG╈や Magyarorsz{giや
művészet ｱｹｷｳ╆や I╆や ｲｷｳ╇や II╆や ｴｱｲ╇や ｴｱｸ╆やkép╉やAやMagyarやNemzetiやGalériaやrégiやgyűjteményei╆やSzerk╆や
MOJZER M. [Bp.] 1984. 131. sz. 

483 Azや[goston-rendiやremetékやegykoriやkolostortemplom{nakやkript{j{banやN{dasdyやFerencやTam{sや
〉くｱｷｱｰ《やtumb{j{nakやfedlapjaや〉ｱｰｶｸ╆やkép): SCHMELLER-KITT 1976. 174. 

484 ERDEI｠T2THやｱｹｶｶ╆やｶ╆╉やT2THやｱｹｸｰ╆やｲｶ╆や〉ｱｶ╆やjegyzet《╉やｶ╆やkép 
485 K5RMENDY╇やFelsőörs 3, 10. 
486 MELZER 1980. 44.; 13-ｱｴ╆やkép╉やMELZERやｱｹｸｴ╆やｳ-ｴ╆╉やｸ╆やfénykép 
487 CZEGLÉDY｠[GOSTH[ZYやｱｹｶｷ╆やｲｲｳ╇やｲｳｱ╆╉やｱｱ-ｱｲ╆やkép╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ-92. 117, 158. (9. 

jegyzet《╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｵ╇やｲｰｸ╆ 
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kapcs{nや felmer(lt╇や hogyや egyや kezdetlegesや címer{br{ról╇や illetveや buzog{nyrólや 〉′‶《や
lehetneやszó╇やésやfelvetődöttやannakやlehetőségeやis╇やhogyやaやkőlapやfarag{s{tやnemやfejeztékや
be╇やígy ezやlenneやegyesやrészletekやértelmezhetetlenségénekやoka╆やBizonyosanやheraldikusや
motívumやazonbanやaやkétやh{rslevélや｠ aやbirtokosやR{tótやnembeliやTariやcsal{dやjelvényeや｠ 

egyやsírkőtöredékやgörögやkeresztjeやmellett a tari templomban (1072╆やkép).488 

A Szal{rdや〉Sălard╇やRom{nia《やegykoriやferencesやtemplom{banやtal{ltやsírlapや (944. 

kép) nagyméretűや latinや keresztjeや al{や sokk(llősや kereketや véstek╇や amelyや ugyanや aや K{taや
nemzetségや címer{br{ja╇や aや telep(lésや középkoriや történetévelや kapcsolatbanや azonbanや
vel(kや kapcsolatosや adatや nemや ismert╆489 A kereszthezや kapcsolódóanや nemや
elképzelhetetlenやaやkerub-kerékやmegjelenéseやsem: egyやkeresztetやésやf{kat-növényeketや｠ 

mintegy a paradicsomot ｠ {br{zoló╇やｱｳ╆やsz{zadiやsz{szorsz{giやtimpanonや〉Gumperda《や
sokk(llősや kerekétや ígyや interpret{ltaや Romualdや Bauerreiss╆490 Egy{ltal{n nem 

elképzelhetetlenやugyanakkor╇やhogyやvalój{banやegyやjómódúやbogn{rmesterやsírj{tやjelölteや
aやkő╇やmertやhaやnemやisやkereszthezやkapcsolódóan╇やdeやsírkövekenやtöbbやmesterségjelvényや
ésやszersz{m{br{zol{sやisやemlíthető╆やEgyやdurvaやfarag{sú╇やaやbudaiやNagyboldogasszony-

templombólや vagyや annakや temetőjébőlや sz{rmazóや sírkőre491 mérleget (ｸｲｷ╆や kép), egy 

hasonló darabra492 aやbudaiやdomonkosoktólやmérlegetや{br{zolóやpajzsotや(ｸｲｷ╆やkép), egy a 

budaiや M{riaや Magdolna-templomや temetőjéhezや köthetőや töredékre493 (829-ｸｳｰ╆や kép) 

pajzsbanやsugarasanやrot{lóやkőfaragó-szersz{mokat╇やegyやvisegr{diやtöredék494 körやalakúや
mezőjébeや vonókést, ugyanitt Tam{sや 〉′《や kir{lyiや {csmesterや 》carp(en)tarius regis] 14. 

sz{zadやvégiやemlékére495 aやkörtやalkotóやfeliratやbelsőやmezőjébeやh{romやegym{ssalやｱｲｰo-

osや szögetや bez{róや szekercefejbőlや {lló╇ azや elhunytや foglalkoz{s{raや utaló╇や rot{lóや
motívumotやfaragtak (ｴｵｲ╆やkép). Szabómesterや〉sartor《やollótや{br{zolóやcímerpajzzsalやjelöltや
sírkövéreや kétや ｱｶ╆や sz{zadや elejiや példaや isや említhető╈や Albertや szabóや ｱｵｰｸ-asや évsz{mú, 

esztergomiやsírköve496 (ｴｵｰ╆やkép), valamint egy a feliratbólやnemやkivehetőやnevű╇やdeやnagyや
valószínűséggelや aや R{ckeveや bír{jakéntや ismertや Dinkóvalや azonosítható╇や 1525-ben 

elhunytやszabóやsírlapja497 (ｴｵｱ╆やkép) aやr{ckeveiやortodoxやszerbやtemplomやpadlój{ban. 

Aや motívumokや egyや részeや esetébenや bizony{raや mindenや jelentéstや nélk(löző╇や
geometrikusや jellegűや díszítményekrőlや vanや szó╆や Hidegségenや egyや felsőや éleiや menténや

                                                           
488 CABELLOやｱｹｸｷ╆やI╆やｲｹｱ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｹ╉やｳｳｸのｵ╆や{bra╉やCABELLOやｱｹｹ3. 34, 42, 60. 

〉ｲｱｰ╇やｲｱｱ╆やjegyzet《╇やｶｴ╆や〉ｳｰｵ╆やjegyzet《╉やｴｲ╇やｷｰ╆やkép 
489 BORZ[SI｠EM8DIやｱｹｹｶ╆やｹ╇やｱｰ╆ 
490 BAUERREISS 1961. 21-ｲｲ╆╉やｳｲ╆やkép 
491 MNMやｶｰ╆ｲｷｳ╆c╆╈やSCHULEKやｱｸｷｴ╆やｲｳｹ╆╉やBICZ2やｲｰｰｲ╆やｱｷｴ╆や〉ｲｷ╆やjegyzet《╇やｱｷｶ╆や〉ｷｴ╆やjegyzet《  
492 BTMや ｴ╆╈や HORV[THや ｱｹｳｲa╆や ｸ╆や 〉ｴ╆や sz╆《╉や HORV[THや ｱｹｳｲc╆や ｱｰｱ╇や ｱｰｳ╉や képや aや ｹｱ╆や oldlalon╉や

RADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｴ╇やｴｷｳ╆や〉ｳｴ╆やsz╆《╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 340. 
493 Horv{thやHenrikや ╅Életkerékやmesternekをやnevezte╈やHORV[THやｱｹｳｲa╆や ｱｳ╆や 〉ｶｸ╆や sz╆《╉やHORV[THや

ｱｹｳｵ╆やｱｸ╇やｳｵ╆╉やXVII╆やt{bla╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｸ╆や〉ｱｱ╆やsz╆《 
494 L8VEIやｱｹｹｱb╆やｹ╆や〉ｱｰ╆やsz╆《╉やｱｰ╆やkép 
495 BUZ[Sやｲｰｰｷ╆やｵｱ╆╇やképやaやｴｸ╆やoldalon 
496 HORV[THやｱｹｸｰa╆やｸｹ╆╇やképやaやｸｸ╆やoldalon╉やMatthias Corvinus 1982. 614, 615, 677, 681. (Kat.-Nr. 

ｸｳｴ╇やHORV[TH╇やI╆《╉やRAINERやｱｹｹｴ╆やｴｷｵ╆╉やｵ╆やkép 
497 R2MER╇や Jegyzőkönyvek XXIIや 〉ｱｸｶｶ《や ｱｲｸ╆╉やCS[NYI-LUXや ｱｹｳｹ╆や ｲｳｴ╆╉やDERCSÉNYIや ｱｹｵｸ╆や II╆や ｲｵ╆╉や

FENYVESI 1986. 141. (82. jegyzet), 149, 150. 
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élszedett╇や prizmaszerűや has{bや felsőや vízszintesや s{vj{raや görögや keresztetや ésや hosszúや
zegzug-mint{tや véstek (1073╆や kép).498 Hasonló╇や zegzug-mint{sや kv{derkőや isや l{tszikや aや
körtemplom k(lsőやfal{ban╇やtal{nやezやisやm{sodlagosanやfelhaszn{lt╇や{tfaragottやsírkő╆やEgy 

azやabaújv{riや földv{rやbelsejébenや felt{rt╇や ｱｱ╆や sz{zadやvégiやesperesiや templomやközelébenや
tal{lt╇や aや belsőや mezőbenや töredékesや kereszttelや díszített╇や valószínűlegや ｱｲ╆や sz{zadi 
sírkőtöredékや hosszoldalainや aや peremmelや p{rhuzamos╇や vésettや vonallalや hat{roltや
kerets{vやhúzódik╇やbenneやnemやtúlやszab{lyosan vésettやzegzugやvonallal.499 Valószínűlegや
a 11｠ｱｲ╆や sz{zadや fordulój{ról╇や aや ｱｲ╆や sz{zad elejérőlや sz{rmazik egy ugyancsak 

abaújv{ri, szab{lytalanや kőtömb500 (958-959╆や kép) ｠ felső╇や domborodóや lapj{nakや
szélesebbや végeや felőliや részén╇や aや hossztengelytőlや kisséや eltolvaや mélyítettや farag{sú╇や
nyélt(skés görögや keresztや l{tható╆や Aや kétや hosszoldalや menténや csúcsukkalや összeérő╇や
mélyítettやh{romszögekやalkottaやfogrovatotやfaragtak, a keresztやrúdjaやmellettiやszélesebbや
s{vbanやpedigやegym{ssalやnemやösszeérő╇やmélyítettやh{romszögekbőlや{lló╇やugyancsakやaや
hossztengellyelや p{rhuzamosや sormintaや fut╇や amelyやmellettや aや rúdや végétőlや kezdődőenや
egyや tov{bbiや hasonlóや indul╆ Egy Cséffaや (Cefa, Rom{nia《や ter(letén╇や aや törökや korbanや
elpusztultや Radv{nyや faluや templom{nakや maradv{nyaiや közöttや előker(ltや ov{lisや kőlapや
lenagyoltや fel(letéreや rúdraや helyezett╇や kiszélesedőや sz{rúや keresztetや véstek╇や aや rúdや kétや
oldal{nや csúcsukkalや összeérő╇や mélyítettや h{romszögekや alkottaや fogrovatや húzódik╆501 

Bizonyosや mértékűや analógiakéntや említhetőや egy 11｠ｱｲ╆や sz{zadiや fedlapや aや kölniや St╆や
Pantaleonban, amelyen a keretやésやaやközépvonalやnagyj{bólやp{rhuzamosやp{lc{iやközöttや
60 fokos rendszerbenや {tlósanや futóや p{lc{kや h{romszögekや sor{tや rajzolj{kや ki (1074. 

kép).502 

A m{rやemlítettやharinaiや〉Herina╇やRom{nia《やsírkőtöredékenや(ｹｴｷ╆やkép) aやkörbeやírt 
keresztや sz{raiや köztiや ívmezőketや egy-egyや szőlőlevél╇や aや körや ésや aや keretや köztiや mezőketや
pedig egy-egyや szőlőf(rtや töltiや ki╆や Entzや Gézaや értelmezéseや szerintや aや keresztや Krisztusや
megv{lt{s{ra╇や aや szőlőや pedigや Krisztusや természetfölöttiや életetや adó╇や t{pl{ló╇や éltetőや
szerepéreや utal╉や aや jelképesや {br{zol{sや magasabbや rangúや papiや személyre enged 

következtetni╇ nemや lehetetlen╇や hogyや aや rom{nやkoriや ép(let haszn{lóikéntや feltételezettや
szerzetesiや közösség egyや ap{tjaや sz{m{raや kész(lt.503 Kétや oldalrólや egy-egy liliommal 

közrefogottや keresztetや rekonstru{ltや Entzや Gézaや ésや Szak{lや Ernőや azや {ltalukや aや Szentや
Istv{n-szarkof{gや tetejéhezや kapcsoltや egyikや töredékや oromzat{banや 〉aや megmaradtや
darabonやaやközéptengelybenや{llóやlatinやkeresztやésやegyやoldalsóやliliomや l{tható; 540, 552. 

kép).504  

                                                           
498 BODOR｠T2THやｱｹｷｴ╆やI╆╇や{sat{siやnaplóやｱｳ╇やｱｸ╇やｲｱ╆やlap╇やtudom{nyosやz{rójelentésやｵ╆やlap╉やII╆╇やｱｱ-14, 

18-ｱｹ╆やkép╉やBODORやｱｹｷｴ╆や ｲｶｸ╆╉や ｷ╆やkép╉やBODORやｱｹｷｷ╆や ｲｳｶ╆╉や ｳｰｳ╇や ｳｲｴ╆やkép╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇や
ｲｰｸ╆╉やｲのi╆やkép 

499 G[DORやｱｹｸｸ╆やｱｳｸ-ｱｳｹ╆╉やｱｴ╆やkép 
500 G[DORやｱｹｸｸ╆やｱｳｷ-ｱｳｸ╆╉やｱｵ╆やkép╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆╉やWOLFやｲｰｰｰ╆やｴｴ-45. 
501 Ioanや Cri<anや leleteや aや nagyv{radiや Körösvidékiや Múzeumや 〉Muzeulや Tariiや Crisurilor《や

gyűjteményében╆ 
502 TRAEGER 1980. 16.; Abb. 5 
503 ENTZ 1954. 25-ｲｶ╇やｲｸ╆╉やｱｲ╆やkép 
504 ENTZ｠SZAK[Lやｱｹｶｴ╉やT2THやｱｹｹｴa╆やｸｲ╇やｸｳ╇やｸｴ╆╉やI╆やｲｳ╆やkép╉やT2THやｲｰｰｷc╆やｱｲｵ╆╉やｱ╇やｱｴ╆a╇やｲｰ-ｲｱ╆やkép 
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Kor{bban505 m{rや voltや szóや aや keresztekhezや kapcsoltや gyerty{kや {br{zol{s{ról╈や a 

Nagys{rosonや 〉Veľk?や Šari:╇や Szlov{kia《や előker(lt╇や aや ｱｳ╆や sz{zadや m{sodikや feléreや
keltezhető╇やm{rやemlített sírkövönやaやkeresztやmellettやhosszú╇やcsavartやsz{rú╇やégőやgyertya 

l{thatóや〉698╆やkép),506 egyやcsakやleír{sbólやismertやdr{giやsírkövön507 pedigやaやkeresztetやkétや
oldalrólや vette közreや egy-egy gyertya. Ezekや aや faragv{nyokや ink{bbや aや sírn{l╇や aや
sírkeresztnélや gyújtottや gyerty{t {br{zolhatj{k╇や ésやnem a kétや vagyや négyや gyertyatartóや
közötti kereszt ikonogr{fi{j{hozや kapcsolódnak╇や aholや aや gyerty{kや {ltal{banや tartóbaや
helyezve vagyやl{braや{llítvaやjelennekやmeg╇ mint azやolt{rやésやkörnyezeteやstiliz{lt╇ végsőや
soron aや későや rómaiや cs{sz{rkultuszbanや gyökerezőや {br{zol{sa╆508 Azや utóbbi 
{br{zol{sok a magyarorsz{giやpéld{khozやképestや sokやévsz{zaddalやkor{bbiak, így kétや
gyerty{valや a ravennai Barbatianus-szarkof{gon509 ésや aや cividaleiや székesegyh{zや
langobard kori, Sigualdus-féleやolt{relőlapj{nやaやnégyやevangélista-szimbólumやközött╇510 

négyや gyerty{valや aや trevisóiや Santaや Maria diや Cenedaや ｶ╆や sz{zadや végi╇や ｷ╆や sz{zadや elejiや
m{rv{nyt{bl{j{n╇511 kétや gyerty{valや egyや azや alfaや ésや omegaや betűketや gyertyatartókéntや
alkalmazó╇やｹｱｳ-asやévsz{múやépítésiやkőt{bl{nやazやibériaiやOviedóban╇512 aやｱｱ╆やsz{zadban 

pedigやazや alsó-frankföldiやWegfurth-ban egy timpanon513 stiliz{ltや templom{br{zol{saや
közepén. Érdekességkéntや említhetőや egyébként╇やhogyやaやdr{giや sírkőやkétやgyertyaや{ltalや
közrefogottやkeresztjéhezやhasonlóや{br{zol{sokやtömegévelやtűnnekやfelやaやｱｹ╆やsz{zadやelsőや
felébenや{talakulóやfranciaやtemetőknek aやkeresztet╇やazや{lló╇やfeliratotやhordozóやt{bl{tやésやaや
teljesや sírtや beborító fedlapotや újや kompozícióbaや összekapcsolóや síremlékein╇や aや sírfedlapや
tetején╆514 

Aやm{r említett╇や cseklésziや olt{rantependiumonや aや keresztや tartórúdj{tや körbeや írtや
rozett{kや veszikや közre╇や aや t{rcsakereszt két oldal{ra pedig egy-egyや stiliz{lt liliomot 

faragtak (972-973╆や kép).515 Aや szepességiや Savnyikや 〉Spi:skyや Štiavnik╇や Szlov{kia) 
középkoriや ciszterciやkolostor{bólやkialakítottやkastélyやk{poln{j{tやｱｸｳ4-benやépítettékやki, 
amelyhezや azや ugyancsakや szepességiや Let{nfaluや 〉Letanovce《や mellettや fek(dtや letonköviや
vagyや menedékköviや 〉╅Lapis Refugiiを) karthauziや kolostorや templom{nakや köveitや
haszn{lt{k fel╆や Aや szentélyや alattiや kriptaや fedlapjakéntや egyや középkoriや sírkövetや
alkalmaztak╇やamelynekやkeretezettやmezőjébenやa lóhereívekbenやvégződőやsz{rúやkeresztや
sz{raや mellé kétfelőlや félholdatや ésや csillagot véstek╆516 Azや égboltraや utaló╇や ╅asztr{lisをや
szimbólumokや haszn{lataや nagyonや sokや kultúr{raや jellemző╇や péld{ulや pannoniaiや rómaiや
sírkövekenや isやmegjelenikや azや esetlegや rozett{v{や stiliz{ltやnapkorongやésやaや fekvő╇や felfeléや
                                                           
505 Ld╆やaや╅TemetőképやésやtemetőiやsírjelekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetet╆ 
506 MIROŠŠAYOV[｠KARABINOŠやｲｰｰｵ╆やｲｰ-21. 
507 FIN[LYやｱｹｰｴ╆やｲｴｶ╆╉やVERNEI-KRONBERGER 1939. 14. 
508 KIRSCHBAUM 1970. 577. 
509 KIRSCHBAUM 1970. 577. 
510 RAGGHIANTIやｱｹｶｸ╆やｳｳｸ╆やkép 
511 Longobardi ｲｰｰｰ╆やｲｶｶ╆╈やｱｶｲ╆やkép 
512 Oviedo╇やMuseoやArqueológicoやdeやAsturias╇やNúm╆やInv╆やｰｰｰｱｰｶ╈やCataluña 1999. 349. (85. kat. sz.) 
513 BAUERREISSやｱｹｶｱ╆やｲ╆╉やｵa╆やkép 
514 Pl╆やMarvilleやtemetőjében╈やARIÈSやｱｹｸｴ╆やｲｴｸ╆╉やｳｳｵ╆やkép 
515 SLIVKA 1987. 167-ｱｷｲ╆╉やｷ╇やｸのｱ╆やkép 
516 DIVALD 1906. 99-101. 
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nyitottや holdsarló╇や szinte minden esetben nem latin személyneveketや viselő, helyi 

lakosokやkivételやnélk(lやdurv{nやfaragott╇やegyszerűやsírsztéléin╆517 Aやkeresztetやkísérőやnapや
ésや holdや aや Keresztrefeszítésや ésや azや Utolsóや ítéletや jelenetekenや azや ókoriや uralkodóiや
jelvényekや örökösekéntや azや Atyaisten, Krisztus ésや azや isteniや igazs{gszolg{ltat{sや
szimbólumai518: ╅Napodやnemやmegyやtöbbéやal{╇やésやholdadやsemやfogyやel╇やmertやazやÚrやleszや
nékedやörökやvil{goss{god╇やésやgy{szodやnapjainakやvégeや szakad╆を519 〉Ésa╆や ｶｰ╇や ｲｰ《 Aやkésőや
rómaiやuralkodókやkozmikusやhatalm{nakやszimbólumaitやarccalやmegszemélyesítveやm{rや
a 6｠ｷ╆や sz{zadbanや összekapcsolt{kや aや kereszt{br{zol{sokkalや 〉pl╆や Gergelyや p{paや ｶ╆や
sz{zadや végiや aj{ndékkeresztjeや aや monzaiや dómban520《╇や illetveや aや napや ésや aや holdや
perszonifik{cióiや mag{tや Krisztustや isや kísérhettékや 〉pl╆や ｶ｠ｷ╆や sz{zadiや palesztinai 

zar{ndokampull{kon521). Azや uralkodóiや hatalomや szimbólumakéntや jelentや megや aや
sugarakkalや sűrűnや osztottや napkorongや ésや azや örvénylőや körmotívummalや összekapcsoltや
holdsarlóやaやｱｳ╆やsz{zadやelsőやharmad{banやII╆やAndr{sやkir{lyやmindkét nagypecsétjénやésや
aranybull{j{nや is╆522 A napや ésや aや hold aや templomszentélyekや kifestéseinekや mennyeiや
szfér{j{tや alkotóや boltozatokonや isや feltűnnekや 〉pl╆や l{ngsugarasや napや ésや aや holdや arcaや az 

{gostonosや kanonokokや egykoriや siklósiや kolostortemplom{ban╇や aや maiや
pléb{niatemplomban523). Teodicusやkanonokや〉くｱｲｲｲ《やsírkövénやaやSaarbr(ckenやmellettiや
St╆やArnualやtemplom{banやaやkeresztreやfeszítettやKrisztusやfölöttやkétやoldaltやaやnapやésやaやholdや
korongjaや díszlikや 〉201╆や kép).524 A bruggei Miasszonyunk-templomban (Onze Lieve 

Vrouwekerk《や felt{rt╇や belsej(kbenや vakoltや ésや festett╇や falazottや sírokや egyikében is a 

M{ri{valやésやSzentやJ{nossalや{br{zoltやmegfeszítettやKrisztusやkeresztjeやfölöttやrozetta-nap 

ésや körbeや kompon{ltや arccalや egybeszerkesztettや holdsarlóや jelenikや meg╇や aや ｱｴ╆や sz{zadや
közepéről (1075╆や kép). Aやnapotやhelyenkéntやhat- vagyやnyolc{gúやcsillagやhelyettesíthetiや
〉pl╆や aやm(ncheniや Heiliggeistspitalや pecsétjénや aや keresztesや nimbuszú╇や felemeltや karddalや
ítélkezőやKrisztus-félalakやfölöttやaやSzentlélekやgalambj{nakやkétやoldal{n525). A fentiekhez 

hasonló╇やkereszthezやkapcsolódóやrozetta-{br{zol{sokやgyakoriakやpéld{ulやa lengyel ésやaや
német ter(letekや rom{nや koriや timpanonjain ésや ajtószemöldökein╆526 Azや ilyenや németや
faragv{nyokatや stiliz{ltや paradicsom-{br{zol{sokkéntや interpret{ltaや Romualdや
Bauerreiss, ésや aや dél-franciaorsz{giや Dieや ｷ｠ｸ╆や sz{zadiや padlómozaikj{tや hoztaや felや
p{rhuzamként╈や aや nev(kkelや jelzettや négyや paradicsomiや folyóや közöttや növény- ésや

                                                           
517 M2CSYやｱｹｹｰ╆やｲｵｱ╆ 
518 LAAGや ｱｹｷｲ╉や ALBUや ｲｰｰｲ╆や ｳｲ╆╉や aや témaや sz{mosや napや ésや holdや {br{zol{sos╇や középkoriや emlékや

összegyűjtésévelや kiegészítettや t{rgyal{sa╈や B5NISCHや ｲｰｰｷbや 〉╅Kosmischeや Kruzifixeや undや
mittelalterlicheやHimmelscheibenをやfejezet╈やｱｶｴ-166.; Abb. 17-21.) 

519 Szent Biblia╇や2-testamentom 654. 
520 Kreuz 2005. 182-183. (Kat.-Nr. II.10, HAHN, S.) 
521 Kreuz 2005. 177. (Kat.-Nr. II.5.1-2, ROLL, C.) 
522 GEREVICHや ｱｹｳｸa╆や ｲｱｰ╇や ｲｱｱ╆╉や CCXXXIIIのｵ╆や kép╉や KOV[CSや ｱｹｷｴ╆や ｴｸ╆╉や ｲｶ╆や kép╉ Megpecsételtや

történelem 2000. 24-26. (6-ｷ╆やsz╆╇やTAK[CSやI╆《 
523 L8VEIやｱｹｹｵa╆やｱｸｱ╆ 
524 DEHIOやｱｹｸｴ╆やｹｰｱ╆╉やMARSCHALLやｲｰｰｱ╆やｲｶ╆╇やképやaやｲｵ╆やoldalon╉やld╆やkor{bbanや╅AzやÉletやKönyve ｠ 

sírjelやésやfeliratをやcíműやfejezetやelején 
525 BAUERREISSやｱｹｶｱ╆やｱｴ╆╉やｱｹ╆やkép 
526 BAUERREISS 1961. 19-23.; 3-4, 26-31, 33-ｳｴ╆やkép╉やSztuka Polska 1971. 1. 200.; 543-ｵｴｴ╇やｵｴｷ╆やkép 
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{llat{br{zol{sok╇やk(lönlegesや lényekやmellettやv{ltozatosや formaképzésűや rozett{kや töltikや
kiやaやfel(letet.527  

Azや ellenfeleiや {ltalやNagyszebenbenや 〉Sibiu╇や Rom{nia《やmeggyilkoltや ésや ugyanottや
eltemetett Mihneaや havasalföldiや vajdaや 〉くｱｵｱｰ《や sírkövén528 (ｱｰｱ╆や kép) viszont 

egyed(l{lló a kereszt félkörívesや halma alatt lefeléや fordulóや arccalや {br{zoltや félhold: 

nemやilleszthetőやbeやsem a K{rp{t-medenceやkeresztesやsírköveinek╇やsemやpedigやaやrom{n-

ortodox ikonogr{fi{nak a hagyom{ny{baや｠ az utóbbi szerintやezenやaやhelyenやazや[d{m-

kopony{nakやkelleneやmegjelennie╇やGlava Adama 〉╅[d{mやfejeを《やfelirattal.529 Alighanem 

azや Apokalipszisや asszonya╇や illetveや azや ennekや attribútumait╇や többekや közöttや aや l{bや al{や
helyezettや holdatのholdsarlótや {tvevőやMariaや Immaculataや {br{zol{sok530 ╅{thall{s{rólをや
lehetや szó╇や tal{nや aや gyilkosokbanやmegtestes(lőや gonosztや jelképezendő. (Arra azonban 

vanやpéldaやaやhavasalföldiやsíremlékeken╇やhogyやaやkereszttalpやsz{raiやközéやnagyméretű╇や
közepénやörvénylőやsugarasやnapkorongotやtartalmazóやrozett{tやhelyezzenek╇ péld{ulやazや
I╆やVladislavやvajdaやszemélyéhezやkötött╇やegyやtömbbőlやfaragottや{lszarkof{gやfelsőやlapj{n 

CurteaやdeやArge:-ban.531)  

A szebeni Mihnea-sírlapや keresztje h{romkaréjbanや végződőや sz{rainや egy-egy 

rozettaや tal{lható╇や ahogy a kőlapやkétや alsóや sark{nやésやazや alsóやkerets{vやközepénや is. Az 

ebbenや aや korszakbanや Magyarorsz{gonや ritkaや kereszt{br{zol{sや aや vajdaや haz{j{nakや
gyakorlat{tや követhette╆や Havasalföldや sírköveinや aや ｱｶ｠ｱｷ╆や sz{zadbanや isや gyakoriや
kereszt{br{zol{shozやgyakranやkapcsolódikやkétoldaltやegy-egy rozetta ｠ péld{ulやaやBaiaや
rómaiや katolikusや templom{bólや Folticeniや múzeum{baや ker(lt╇や latinや ésや németや nyelvű╇や
latinやbetűsやfelirattalやfaragottやdarabok.532 Amígやazonbanやaやkeresztetやkísérőやkétやrozettaや
konkrétや jelentéstや hordozott╇や aや stiliz{ltや vir{gokや aや szebeniや sírkövönや l{thatóや
gazdags{gbanやm{r alighaや jelentettekやb{rmitや is╇やnyilv{nvalóanやcsakやdíszítőやszerep(kや
volt. Ugyanúgy╇や ahogy aや szebeniや darabや elkész(ltétや környezőや kétや évtizedや
emlékanyag{banやm{sやsírlapokonやisやismert rozetta-dísz m{rやkereszttőlやf(ggetlen(l╇やa 

kerets{vokや sarkaiban╇や péld{ul egy ismeretlenや asszonyや 〉くｱｴｹｵ《や esztergomiや
sírkőtöredékén╉533 ötszirmúや rozettaや Kalondaiや Istv{nや fiaや Györgyや 〉く1504) kalondai 

〉Szlov{kia《やsírkövén534 (303-ｳｰｴ╆やkép); aやdekoratívやdíszűやkerets{vokやsarkokn{lやadódó╇や
négyzetesや {tmetsződéseibenや körmotívumbanや elhelyezett╇や hét{gúや csillagok╇や illetveや
ötszirmúや rozett{kや Gar{zdaや Péterや szentistv{niや prépostや 〉くｱｵｰｷや előtt《や esztergomiや

                                                           
527 BAUERREISSやｱｹｶｱ╆やｲｴ╆╉やｳｵ╆やkép 
528 ALBU 2002. 30-33. (25. sz.); Abb. 14 
529 ALBU 2002. 32. 
530 Keresztényやművészet ｱｹｸｶ╆やｳｴ╆や〉╅Apokalipszisをやcímszó《╇やｲｹｱ╆や〉╅Szeplőtelenやfogantat{sをやcímszó《 
531 THEODORESCU 1976. 249-250.; Fig. 252, 254-255. 
532 IORGA 1931. 2.; Fig 7; BR謁TULESCU 1938. 40-42.; Fig. 4-5; ELIAN 1965. 509-510. (619. sz.), 

Fig. 87; 512-513. (623. sz.), Fig. 91; 531. (652. sz.), Fig. 105 
533 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMAやｱｹｷｹ╆や ｱｴｹ╆╉や ｷｶ╆ｲ╆や kép╉やMatthias Corvinus 1982. 97, 101, 614, 

619, 676-677, 678-679. (Kat.-Nr╆やｸｳｰ╇やBALOGH╇やJ╆╇やHORV[TH╇やI╆《╇やképpel╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｹｹ╆╉やｶｲ╆や
kép 

534 MOCS[RYや ｱｸｲｶ╆や I╆や ｱｶｶ╆╇や képpel╉やMatthias Corvinus 1982. 101, 677, 685-686. (Kat.-Nr. 840.a, 

BALOGH╇やJ╆《╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｹｸ╇やｱｰｰ╆╉やｵｹ╆やkép 
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sírkövén535 (351-ｳｵｲ╆やkép); SzegediやLuk{csやz{gr{biやp(spökや〉くｱｵｱｰ《や töredékesやz{gr{biや
sírkövén536 (66-ｶｸ╆や kép); ismeretlenや személyや csakや köriratosや kerettelや tagolt, 1511-es 

hal{loz{siや évsz{múや sírlapj{n537 aや brassóiや 〉Bra<ov╇や Rom{nia《や evangélikusや
pléb{niatemplombanや〉╅Fekete-templomを). Néh{nyやkor{bbiやemlék rozetta-motívumaiや
jóvalや kisebbekや ésや rendszerintや kevésbéや hangsúlyosak╇や m{sや összef(ggésrendbeや isや
tartoznak: egyや köriratや végétや jelző╇や négyzetbeや foglaltや kisや rozettaや tal{lhatóやa Soproni 

Múzeumや egyや ｱｳｳｶ-raや keltezhetőや sírkőtöredékén (1076╆や kép),538 aや rozettaや többや m{sや
formaや közöttや szóelv{lasztóや jelkéntや jelenikや megや N{dasdiや Lőrincや fiaや J{nosや 〉く1380) 

szentgotth{rdiや sírlapj{n539 (225. kép)╇や aや feliratsortや lez{ró╇や nyolcszirmúや rozettaや
tal{lható╇やvill{sanやketté{gazó╇やhosszú╇やfűszerűやlevéllelやegyやm{rやaやｱｵ╆やsz{zadやm{sodikや
feléreやkeltezhető╇やmarosv{s{rhelyiや〉Tîrgu Mure<╇やRom{nia《やtöredéken540 (1077╆やkép). 

Dévényや〉DúbravkaやDevín╇やSzlov{kia《やrómaiやkatolikus templom{nakやrégészetiや
felt{r{saや sor{nや tal{lt{kや aztや aや ｱｳ╆や sz{zadや végére╇や aや ｱｴ╆や sz{zadや elejére 

keltezhető╇kor{bbanや m{rや említett sírlapot╇や amelyenや s{vkeretenや bel(l kiszélesedőや
sz{rvégződésűや kereszt l{tható╇や szélesや rúdja kétや oldal{nや egy-egy ｠  töredékesen 

fennmaradt ｠ kehellyel (46-47╆や kép).541 Mindenや bizonnyalや papiや sírkőrőlや vanや szó╇や
annakやmegfelelően╇や hogy a szomszédos osztr{kや ésや délbajorや ter(letekenや｠ azonban 

főlegやcsak m{rやaやｱｵ｠16╆やsz{zadbanや｠ meglehetősenや{ltal{nosやvoltやazやalsóbbやpaps{gや
körébenや aや kehelyや megjelenítéseや ｠ esetenkéntや könyvvelや vagyや címerpajzzsalや ｠ a 

kőfaragóműhelyekbenや gyakranや m{rや sorozatbanや gy{rtott╇や egym{shozや igenや hasonlóや
sírköveken (1078-1084╆や kép).542 Ennekや azや ausztriaiや hagyom{nynakや emlékeや Peterや
Puchsbaumや k{pl{nや 〉く1523) vörösや m{rv{nyból faragott, kismartoni (Eisenstadt, 

Ausztria《や sírköveや is╆543 Ugyancsakや ausztriaiや eredetűnekや tűnik╇や jellegébenや ésや vörösや
                                                           
535 M[THESやｱｸｲｷ╆や ｲｲ-ｲｳ╆や 〉こ╆や ｳｸ╆《╉やTab╆やVI╆や lit╆やC╆╉やVERNEI-KRONBERGER 1939. 41, 70-71. (187. 

jegyzet《╉やｲｳ╆a╆やkép╉やMIK2やｱｹｸｳ╆やｵｰ╇やｵｱ╇やｵｲ-53, 55-56, 59, 63, 64, 65-66. (7. jegyzet); 25-ｲｷ╆やkép 
536 PRIJATELJ 1955｠56. 314-ｳｱｶ╆╈やképekやaやｳｱｱ╇やｳｱｳ╇やｳｱｵ╇やｳｱｹ╆やoldalon╉やPRIJATELJやｱｹｵｷ╆やｳｴ╆╉やｶｴ-65. 

kép╉やVALENTIČやｱｹｶｹ╆やｳｱ-ｳｶ╆や〉ｱｵ╆やsz╆《╉やBALOGHやｱｹｷｴa╆やｴｲ╆╉やｱｴ╆やkép╉やRiznica 1983. 82. (285. kat. 

sz╆《╉やképやaやｷｲ╆やoldalon╉やMIK2やｱｹｹｵc╆やｵｷ╇やｳｱｹ╆╉やｴｷ╆やkép╉やVALENTIČ｠PRISTER 2002. 26-27. (19. 

kat. sz.); PELC 2006. 67-71.; 1-ｳ╆やkép 
537 GUSBETHやｱｸｸｶ╆やｲｱ╆╉やｲのIX╆やt{bla 
538 Közöletlen 
539 ZLINSZKYNÉやｱｹｶｶ╆やｲｶｱ-ｲｶｲ╉やｴ╆やkép╉やZLINSZKYNÉやｱｹｸｱ╆やｳｷｰ╉やｳ╆やkép╉やL8VEI-VARGA 1987. I. 

461.; II. 620╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｲb╆やｲｶｸ╆や〉LAHUやｷｹ╆ｱｶｱ╆やkat╆やsz╆《 
540 SO2Sやｲｰｰｲ╆やｱｵｷ╆╉やｱｸ╆や{bra 
541 SEDL[KOV[｠RATKOSやｱｹｸｴ╆やｲｰ╆╉やｵ╆やkép╉やSLIVKAやｱｹｸｷ╆やｱｷｰ╇やｱｷｲ╆╉やｸのｶ╆やkép 
542 Pl╆や aや felső-ausztriaiや St╆や Peterや inや Hartwaldや pléb{niatemplom{banや Hannsや Pabergerや pléb{nosや

〉くｱｴｹｵ《やsírlapj{nやkönyvやésやcímerpajzsやfölöttやfaragt{kやkiやaやkelyhet╇やhasonlóanやConradusやStaindlや
〉くｱｵｱｰ《や ésや Erhardusや Stitluczや 〉′╉や くｱｵｰｳ《や braunauiや sírlapjaihoz╇や deや Braunauban╇や valamintや aや
közeli╇やm{rやbajorやBurghausenbenやésやTrostbergbenや isや sz{mosやhasonlóやemlékや tal{lható╇やvö╆やpl╆ 
LIEDKE 1981. Abb. 35-ｳｷ╇や ｶｱ╆╉や Tov{bbiや péld{kや azや ╅Anyagokや ésや tchnik{kをや címűや fejezetや っAや
vörösや m{rv{nyや ｱｴ╆や sz{zadiや ismételtや ╅felfedezéseをや ésや haszn{lataや aや középkorや végéigや
Magyarorsz{gonあやalfejezetében╆ 

543 JOVANOVICHやｱｹｳｰ╆やｲｰ╆╉やaやXI╆やt{bl{nやkép╉やCSATKAI｠FREY 1932. 32.; ZIMMERL 1953. 21. (31. 

sz╆《╇や képpel╉や ahogyや azや kor{bbanや m{rや említésreや ker(lt╇や ｱｴｴｷや ésや ｱｶｴｷや közöttや Nyugat-
Magyarorsz{gや többや jelentősや uradalma╇や közt(kや Kismartonや is╇や aやHabsburgokや z{logbirtok{banや
volt: BARISKA 2007a. 1153-1155.; BARISKA 2007b.  
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m{rv{nyやanyag{banやis╇やegyやaやmosonmagyaróv{riやpléb{niatemplomやolt{rfellépőjékezや
felhaszn{ltや sírkőtöredék╇や koponyaや ésや l{bsz{rcsontokや fölöttや elhelyezett 

kehely{br{zol{ssalや｠ alighanemやm{rやaやｱｶ╆やsz{zadやközepeやt{j{rólや〉905╆やkép). 

Alsóbotfaluや 〉Bzinceやpodや Javorinou╇や Szlov{kia《やkor{bbanや részletesenや t{rgyalt╇や
tévesenやlovagrendiやhagyom{nybaやillesztett╇やｱｴ╆やsz{zadやeleji sírkövénや(917-ｹｱｸ╆やkép) a 

kereszt felsőやsz{r{nakやkétやoldal{nやolvasható╇やmajuszkul{sやE ésやL betűketやAlexanderや
Ruttkayや aや c{folhatóや hagyom{nnyalや összef(ggésbenや equestrus libertus-ként oldotta 

fel.544 Aや Michalや Slivkaや szóbeliや közlésébőlや ismertや felold{siや kísérlet ｠ exitus lux ｠ 

azonban ugyancsak nemや tűnik valószínűnek. Nemや z{rhatóや ki╇や hogyや valamilyenや
személynévや{llhatやaやmonogramやh{tterében╆や 

Néh{ny╇やm{rや egyértelműenや gótikusや sírlaponや aや kereszthezや szalag╇や esetenkéntや
ír{sszalagや isや kapcsolódik╆や Aや v{ciや középkoriや pléb{niatemplomや felt{r{saや sor{nや tal{ltや
egyikや sírlaponや aや pajzzsalや díszítettや keresztや felsőや keresztsz{r{nakや végéhezや többszörや
megtörőや szalagや 〉′《や csatlakozik╇や nemや eldönthető╇や hogyや aや rajtaや helyenkéntや l{thatóや
vonalakやrong{lód{sやnyomai╇やvagyやesetlegやegykoriやfeliratやbetűinekやmaradv{nyai╆545 A 

besztercei (Bistriţa╇や Rom{nia《や evangélikusや templomや egyや m{rや említettや sírkövénや aや
majuszkul{sや köriratú keretenや bel(li╇や mélyítettや mezőbenや aや domborművű╇や orrtagosや
keresztや mellettや ívelt╇や szalagszerűや motívumや tal{lható (991-992╆や kép).546 Lényegesenや
későbbiや ugyanittや egyや minuszkul{s köriratúや lap╇や amelyenや aや h{romkaréjosや
sz{rvégződésűや keresztや oldalsóや sz{raitや indaszerűやmotívumokや keresztezik╇や aや keresztや
felettやpedigやm{rやrenesz{nszやjellegűやbetűketやhordozóやír{sszalagやtekeredikや〉849╆やkép). 

 

 

5.3.11. A ╅többszörözöttを kereszt 

 

Aや m{rや említettや nagys{rosiや sírkövönや aや nagyや keresztや kör(lや megjelenőや k(lönféleや
motívumokやközöttやegyやkisebb╇や ferdeや tengelyűやgörögやkeresztや isや feltűnikや (ｶｹｸ╆やkép).547 

Egyや Felsőörsön╇や aや préposts{giや templombanや előker(ltや sírlaptöredékenや aや többféleや
motívumや alkottaや sírkő{braや központi elemétや képezőや keresztや kétや oldal{n╇や aや sz{raiや
közrez{rtaやkétや felsőやmezőbenやegy-egyやkisebbやgörögやkeresztや tal{lhatóや 〉30-31╆や kép).548 

Vízkeletenや 〉Čiernyや Brod╇や Szlov{kia《や egyや kisebbや kőt{bl{nや hosszúや sz{rraや (ltetett╇や
négyzetesenや kiszélesedőや sz{rvégződésűや keresztekや l{thatók╇や középenや egyや nagyobb╇や
kétoldaltや egy-egy kisebb (29╆や kép).549 Ezenや emlékekや koraや aや ｱｲ｠ｱｳ╆や sz{zadraや tehető╆や
Lényegesenや később╇や aや ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや felébenや kész(lhetettや aや Pilissz{ntónや aや

                                                           
544 RUTTKAYや ｱｹｹｱ╆や ｱｵｵ╆╉や ｷ╆や kép╉や aや véleménytや {tvette╈や KRATOCHVÍLOV[╇や E╆╇や Kamennéや

svedectv{やminulosti╆やIn╈やKRATOCHVILOV[やｱｹｹｷ╆やｲｲ-24.  
545 TETTAMANTI｠BATIZI 2006. [5, 10, 13.] 
546 L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やｳｳｸのｲ╆や{bra 
547 MIROŠŠAYOV[｠KARABINOŠやｲｰｰｵ╆やｲｰ-21. 
548 ERDEI｠T2THやｱｹ66. 6.; VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｵｸ╆や〉ｹ╆やjegyzet《╉やL8VEIやｲｰｰｱa╆やｳｸ╆ 
549 Súpis 1967. 280.; Súpis ｱｹｷｸ╆やｱｹｵ╆やkép╉やSLIVKAやｱｹｸｷ╆やｱｷｰ╆╉やｹ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｱa╆やｳｸ╆ 
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közelmúltbanや tal{ltや sírkő╇や egyや nagyobbや ésや kétや kisebb╇や orrtagosや keresztet 

{br{zol{s{valや〉1╆やkép).550 

Azやilyen╇やtöbbやkeresztetや{br{zoló╇やközépkori emlékekやköreやnemやkorl{tozódikやaや
K{rp{t-medencére╈や két-h{rom egyszerű╇や vésettや körvonalú vagyや vésettや vonalrajzúや
keresztや jelenikやmegやpéld{ulや több észtorsz{giや sírkövönや 〉Muhu, Karja, Kaarma)╇や ésやaや
négyや körívbőlや vaskeresztekや mint{j{raや össze{llított kereszteketや {br{zoló, fentebb 

említettや sírkövekや egyikénや isや kétや ilyenや motívumや l{thatóや 〉Muhu《╆551 Aや csehorsz{giや
DečinbenやMari{nsk{や loukaや templomhelyや temetőjénekや egyikや feliratや nélk(liや sírlapj{nや
egy keresztsz{rúや latinや keresztや mellettや kétoldaltや két-kétや kisebbや görögや keresztや
l{tható╆552 

Michalや Slivkaや aや vízkeletiや darabや h{romや gnosztikusや keresztjétや Golgota-

szimbólumnakや tartja╇や ésや aや töredéketや kőolt{rや oldallapjakéntや ésや nemや sírkőkéntや
hat{roztaや meg╆553 Boethius carpentasiや p(spökや ｶ╆や sz{zadや végiや sírkövénや 〉Venasque╇や
pléb{niatemplom《や azや alfaや ésや omega╇や valamintや négyや rozettaや mellettや kétや kisebbや
kereszttelや isや körbevett╇や kőberak{sosや nagyや keresztetや isや jeruzs{lemiや utal{skéntや tartja 

sz{monや aや szakirodalom╆554 Fentebb szerepeltや m{r, hogy Szent Willibald h{romや
fakeresztetやírtやleやaやSzentやSír-templomonやkív(l╇やésやegyやｴ｠ｵ╆やsz{zadiやgyűrűや{br{zol{saや
isや aや Golgotaや h{romや keresztjénekや tartható╆や Sokkalや kevésbéや nyilv{nvalóan╇や deや tal{nや
ebbeや azや összef(ggésbeや illeszkedik Rusticusや 〉くｵｲｶ《や sírt{bl{ja Reggio Emilia-ban,555 a 

feliratや elsőや soraや fölöttや h{romや egyforma╇や vésettや kereszttel╇や valamintや aやw(rttembergiや
Göppingenや v{rosiや múzeum{nakや egyや ｱｲ╆や sz{zadraや keltezhetőや sírkő-töredéke╇556 

amelyenや kétや görögや keresztや közöttやHIC IACET CVNEMVNT feliratや olvasható╇や alatta 

pedigや valamivelや nagyobb╇や nyújtottや keresztや l{tható╇や azや alsóや sz{r{hozや kapcsolódó╇や
keskenyや╅t(skeをやkezdetével╆や 

Aや felsoroltや közép-európaiや péld{kや egyや részénや azonbanや csakやkét╇や vagyや esetlegや
h{romn{lやtöbbやkeresztやl{tható╇やvagyisやalighaやaやjeruzs{lemiやszimbolikaやhat{roztaやmegや
{br{zol{sukat╆やÍgyやa fentiやfaragv{nyokやlegal{bbやegyやrésze két-h{rom vagy ak{rやtöbbや
személyや közösや sírköve lehet╈や férjや elsőや ésや m{sodikや feleségévelや vagyや sz(lőや
gyermekeivel nyugodhatott alattuk. Ugyan nem többkeresztesや {br{val╇や hanemや
egyszerűや felirattal, illetve heraldikus vagyや alakosや {br{zol{ssal╇や deや ilyesfajtaや közösや
síremlékreや tucatnyin{lや többやpéldaやemlíthető aやmagyarorsz{giやemlékanyagban╆ Ilyen 

péld{ulやRachelやésやfiaやHenrikやHIC IACET RACHEL CVM FILIO SVO ENRICO feliratú╇や
egriや sírköve (248-249. kép)╇や amelyやaやｱｳ╆やsz{zadやharmadikやnegyedébőlやsz{rmazhat╆557 

IV╆や Bélaや kir{lyや 〉くｱｲｷｰ《╇や Laskarisや M{riaや kir{lynéや 〉くｱｲｷｰ《╇や Bélaや hercegや 〉くｱｲｶｹ《 

                                                           
550 L8VEIやｲｰｰｱa╉やÉrtelmezésénekやrészletesやbemutat{s{tやld╆やazや╅Előszóを-ban. 
551 LOIT 2002. [24-25.]; LOIT, Katalog ｳ╆や〉ｳ╆やsz╆《╇やｵ╆や〉ｸ╆やsz╆《╇やｶ╆や〉ｹ╆やsz╆《╇やｱｱ╆や〉ｲｰ╆やsz╆《╇やilletveやazや╅íveltをや

keresztek: 11. (19. sz.) 
552 POJSL 2006. 25-ｲｶ╆╉やｴ╆や{bra 
553 SLIVKA 1987. 170. 
554 ELBERN 1961. 166. [33.]; Abb. 15 
555 Reggio Emilia, Musei Civici: Canossa 2008. 410. (9i kat. sz., BALDINI LIPPOLIS, I.) 
556 DR5Sやｱｹｹｶ╆やｷ-8. (3. sz.); Abb. 6 
557 CSEMEGI 1934. 26-ｲｷ╆╉やLÉN[RTやｱｹｸｲ╆やｹｳ╉やLÉN[RTやｱｹｸｷ╆やｴｴｵ╆╉やｱｲ╆やkép  
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mindh{rmójukraや utaló╇や esztergomiや sírszövegétや aや Képesや Krónikaや őrizteや meg [arra, 

hogyや aや síremlék〉ek《や valój{banや hogyanや nézett〉néztek《や ki╇や aや forr{sや nemやutal『: Aspice 

rem caram, tres cingunt Virginis aram, rex, dux, regina, quibus assint gaudia trina. 

〉╅M{ria-olt{ron╇やnézd╇やnyugszikやaやsírbanやeやh{rom╈やBéla╇やnejeやsやhercegや - örvendjenekや
őkや azや egeknek‶を558).559 Lanczや Péterや esztergomiや prépostや 〉くｱｴｵｳ《や ésや Lanczや Györgyや
〉くｱｴｵｳ《や elpusztultや esztergomiや síremlékénekや csakや feliratairólや ismertや adat.560 Dörögdiや
P{lや〉くｱｳｶｰ《やésやfeleségeやtali{ndörögdiやsírköve561 (ｳｶｸ╆やkép) csakやköriratotやhordoz, Claus 

ésやAnnaやUrsenbach kólomi (Kulm, Ausztria) emléke562 keresztesや{br{jú (ｹｳ╆やkép). Egy-

egyやcímerpajzsやker(ltや egyやaやｱｵ╆や sz{zadやvégeや feléや 〉ｱｴｹｶ′《や alighanemやkétやnőやsz{m{raや
kész(lt╇や töredékesenや fennmaradt s{rospatakiや sírlapra563 (ｹｴ╆や kép), valamint M{rtonや
mesterや ésや felesége╇や Margitや ｱｴｹｲ-esや évsz{múや tataiや sírlapj{ra564 (202. kép), kétや
címerpajzsや pedigや Beeriや 〉Béri《や Istv{nや ésや felesége╇や Egerv{riや Veronikaや ｱｵｱｵ-bőlや
sz{rmazó╇や zalaszentgrótiや csal{diや sírlapj{ra565 (1085╆や kép). Gaspar (くｱｴｲｸ《や ésや
Bartholomeus (く1453) Scharrach monument{lisや méretű╇や pozsonyiや 〉Bratislava╇や
Szlov{kia《やsírkövén566 (364-ｳｶｵ╆やkép), valamintやJurisicsやや[d{mやésやAnnaや〉くｱｵｳｸ《やkőszegiや
sírlapj{n567 (ｸｸ╆やkép) teljes ｠ címert╇やsisakotやésやsisakdísztやtartalmazóや｠ heraldikusや{bra 
l{tható╆ 

Als{niや J{nosや ésや felesége egykoriや pécsiや sírkövétや mindkettőj(kや alakjaや
díszítette╆568 Egyetlen papiやfiguraやtöredékeやl{thatóやMarocsaiやBal{zsやkemlékiやfőesperesや
〉くｱｴｹｵ《やésやMarocsaiやJ{nosやgoricaiやfőesperesやközös╇やazやutóbbiや{ltalやkészíttetett╇ z{gr{biや
〉Zagreb╇や Horv{torsz{g《や sírkövénekや töredékén (ｶｵ╆や kép).569 P{lóciやMih{lyや 〉くｱｵｱｴ《や ésや
Antal 1519-benやazやutóbbitólや{llított╇やs{rospatakiやsíremlékreやcsakやegy╇やnyilv{nやMih{lytや

                                                           
558 GerébやL{szlóや fordít{sa╈やKépesやKrónika 1959. 192.; KépesやKrónika ｱｹｶｴ╆や 〉II╆《やｱｶｵ╆╉や JUH[SZやｱｹｶｶ╆や

48-50. 
559 KNAUZ 1874. 574. (741. sz.); SZENTPÉTERYやｱｹｳｷ╆やｴｶｹ-470.; GOMBOS 1937-38. I. 657.; Képesや

Krónika ｱｹｶｴ╆や〉II╆《やｱｶｵ╆╉やJUH[SZやｱｹｶｶ╆やｴｸ-50. 
560 SZÉLESSやｱｷｶｵ╆やD╉やM[THESやｱｸｲｷ╆やｶｶ-ｶｷ╆や〉こ╆やｱｰｵ╆《 
561 ÉRY｠KRALOV[NSZKYやｱｹｷｶ╆や ｸｸ╆╉や ÉRYやｱｹｷｹ╆や ｲｱｵ╇や ｲｱｸ╆や 〉ｱ╆や jegyzet《╉やL8VEIņVARGA 1987. I. 

334, 335, 463.; II╆やｱｷｱ╆やkép╉やKOPP[NY｠KRALOV[NSZKYやｲｰｰｰ╆やｱｰｶ╇やｱｰｸ╆╉やｱｱ╆やkép╉やV[RADYや
2000b. 20-22, 35, 64-65. (29. sz.); 19, 35/2. sz. 

562 ZIMMERL 1953. 5, 58. (125. sz.); SCHMELLER-KITTや ｱｹｷｴ╆や ｲｲｰ╆╉や ｲｱｴ╆や kép╉や VARGA｠L8VEIや
1990｠92. 143. 

563 GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｲｲ╆╉やｴｵ╇やｴｷ╆やképや 
564 RÉVHELYIやｱｹｳｸ╆やｱｳ╇やｲｴ╆╉やRAINERやｱｹｹｴ╆やｴｷｵ╆╉やｴ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｴ-25, 34, 36, 71-72. (39. 

sz╆《╉やｲｲ╇やｴｰ╆やkép╉やGOMBOSI｠L8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｸ╆╉やｹ╆やkép 
565 R2MER╇や Zala╉や V[NDORや ｱｹｸｶ╆や ｵｶ╆╉や IVのb╆や {bra╉や L8VEIや ｲｰｰｱf╆や ｸｰむｸｱ╆╇や képpel╉や

GOMBOSI｠L8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｹ╆╉やｱｱ╆やkép 
566 KOSTKAやｱｹｷｶ╆やｱｹ╇やｶｹ╆╉やｵｱ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｶｹｶ╆╉やII╆やｱｶｹｰ╆やkép╉やFIALAやｱｹｹｹ╆やｶｶ╇やｶｷ-

ｶｸ╆や〉ｵｶ╆やkat╆やsz╆《╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｹ╆╉やｲｷｷ╆やkép 
567 CSOMA 1887b. 183-ｱｸｴ╆╉やL8VEIやｲｰｰｲa╆やｳｷ╆╉やｶｰ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｷ╆╉やAbb╆やｱｴ 
568 DERNSCHWAMや ｱｹｸｴ╆や ｴｸｲ╆╉や részletesen ld╆や kor{bbanや aや ╅Sírjel╇や felirat╇や っmemoriaあをや címűや

fejezetben. 
569 IVANČAN｠SZABO 1929. 105-ｱｰｷ╆╉や HORVATや ｱｹｷｵ╆や ｴｱ╇や ｴｴ╆╉や ｲｴ╆や kép╉や MIK2や ｱｹｸｴ╆や ｱｹｴ╆╉や

ENGEL｠L8VEIやｱｹｹｱ╆やｴｸ-49. 
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megszemélyesítő╇や p{ncélosや alakotや faragtak (309-ｳｱｱ╆や kép).570 Salamonv{ri Bereck 

prépostや 〉くｱｳｶｴ《や győriや sírlapj{nakや mezejétや kétや papや vésettや vonalrajzúや alakjaや töltiや ki 
(ｲｵｸ╆や kép).571 Aやm{sikや személy kiléteや aや köriratや hi{nyaiや következtébenや biztosan nem 

{llapíthatóや meg╇や deや feltehetőenや Bereckや testvérével╇や J{nosや locsm{ndiや főesperesselや
azonosítható.572 Aや lebontott╇や középkoriや kispalugyaiや templombanや 〉Paludzka╇や
Szlov{kia《やPaluczkyやJ{nosやésやfiaやｱｵｴｶのｱｵｵｷ-esやhal{loz{siやévsz{múやsírlapjaやközelébenや
fek(dtや egyや anyaや ésや kétや gyermekeや m{raや elpusztult╇や alakjaikkalや díszített╇や későや
középkoriやvagyやkoraやújkoriやsírlapja╆573 

H{zasp{rokや közösや síremlékeitや alkotó╇や egyや kőbőlや kifaragott╇や deやmegkettőzöttや
sírt{blaや aや ｱｹ-ｲｰ╆や sz{zadbanや egyar{ntや előfordulや katolikus╇や reform{tusや ésや zsidóや
temetőkben. A katolikusや híveknekや emléketや {llítóや darabokonや aや t{bl{tや koron{zóや
keresztや isや megkettőződött╇574 mintegyや aや középkoriや péld{kや késeiや ｠ de azokkal 

semmilyenやkontinuit{sbanやnemや{lló╇やcsup{nやgondolatiやp{rhuzamkéntや értékelhetőや｠ 

utódaiként╆ 
 

 

5.4. Aやközépkorやvégénekやkeresztesやsíremlékei 
 

Azやeddigiekbőlやisやkitűnhetett╇やhogyやaやkeresztetや{br{zoló╇やnagysz{múやmagyarorsz{giや
sírkőや ésや sírjelや csup{nや kicsinyや h{nyadaや köthetőや személynévhez╇や ésや mégや ritk{bbや
között(kや azや írottや forr{sokbanや isや azonosítható╇や részletesebbや történetiや
összef(ggésekbenや isや t{rgyalhatóや személyiség╆や Aや templomや kör(liや temetőkや durvaや
farag{sú╇や egyszerűや sírkövei╇や valamintや aやm{rや igényesebbやkialakít{sú╇や ｱｲ｠ｱｴ╆や sz{zadiや
sírlapok╇や amelyekや azや anyagや legnagyobbや részétや alkotj{k╇や feliratや nélk(lや kész(ltek╆や
Feltehetőや mindenesetre╇や hogyや aや falvakbanや semや aや mezőgazdas{gや ésや aや lok{lisや
kézművességやjobb{gyiやrétegeinekやsírjelölésiやmódjaやvoltやaやkő╇やaやsz{llít{siやlehetőségek╇や
aやmunkaszervezés╇やegy{ltal{nやm{rやazやigényやalapj{nやink{bbやaやnemességやkialakulóbanや
lévőやlegalsóやköreibenやkereshetj(kやaやmegbízókat╆やAやv{rosi╇やmezőv{rosiやkörnyezetben╇や
gyakranや m{rや aや templomok╇や kolostorokや ép(letegy(tteseinや bel(lや feltűnőや keresztesや
sírlapokや 〉Buda╇や Kassa╇や V{c╇や Visegr{d《や többnyireや aや helyiや polg{rs{gや halottiや
reprezent{ciój{nakや emlékeiや｠ aや ｱｳ╆や sz{zadや utolsóや negyedétőlや előszörや Bud{n╇やmajdや
péld{ulや Kass{n feltűnőや feliratok╇や többnyireや a keresztreや f(ggesztett, gyakran 

csal{djegyetや{br{zolóやpajzsokkalやm{rやegyértelműenやmutatj{kやezt╆ 
Aや ｱｴ╆や sz{zadotや követőや időbenや aや keresztet {br{zolóや sírkövekや meglehetősenや

ritk{v{やv{ltak╇や többség(kやugyancsakやaやpolg{rs{ghozやkapcsolható. Néh{nyやdarabやaz 

                                                           
570 CSOMA 1888a. 125-126.; GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｲｳ-ｲｴ╆╉やｵｵ╆やkép 
571 VARJU 1897a. 338-ｳｳｹ╆╉や L8VEI｠VARGAや ｱｹｸｷ╆や I╆や ｴｶｳ╇や ｵｹｲ╆╉や II╆や ｶｳｲ╆や kép╉や Aや prépostや aや sírkőや

szakirodalm{banやSalamoniやcsal{dnévvelやszerepel╇やaやcsal{draやld╆╈やVALTERやｱｹｹｳ╆ 
572 VALTER 1993. 80. (48. jegyzet) 
573 PALUGYAY 1863. 527. 
574 Jellegzetes╇や ｱｹ╆や sz{zadや végi╇や ｲｰ╆や sz{zadや elejiや péld{iや ｠ többnyireや aや keszthelyiや ésや Keszthelyや

környékiやkőfaragóműhelyekやalkot{saiや｠ elégやnagyやsz{mbanや{llnakやZalaやésやVeszprémやmegyeや
temetőiben╆や 
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1447-től m{rや III╆ Frigyesや z{logbirtok{banや lévő╇や aや németや lakoss{gや ausztriaiや
igazod{s{valや jellemezhetőや nyugatiや hat{rszélen575 tal{lható, ígyや Johannや Siebenhirter 

egyや servitor{nakや 〉┏ｱｴｶｷ《や egykorや tal{nや fémbetétes╇や egyszerűや latinや keresztetや mutató 

sírlapja576 Kismartonban (Eisenstadt, Ausztria; ｸｹ╆や kép), Peterや Wildhoferや 〉くｱｴｷｸ《や
köriratosや keretenや bel(lや vésettや vonalrajzú╇や h{rmashalmonや {lló╇や orrtagosや keresztetや
{br{zolóや sírlapja577 (ｹｰ╆や kép) ugyanott, valamintや Clausや ésや Annaや Ursenbachや kólomiや
〉Kulm╇やAusztria《や eredetű╇やmaやGyepűfűzesenや 〉Kohfidisch╇や Ausztria《や tal{lható╇や aや ｱｵ╆や
sz{zadやm{sodikやfelébenやkész(ltやsírköve578 (ｹｳ╆やkép)╇やaやkörirattalやkereteltやmezőtやkitöltő╇や
íveltや talapzatonや {llóや kereszttel. Polg{riや emlékや Damj{nや bíróや 〉く1447) elpusztult 

gyulafehérv{riや〉AlbaやIulia╇やRom{nia《やsírköveやis╇やamelyrőlやSzeredaiやAntalやcsakやannyitや
írt╇や hogyや feliratonや kív(lや bekarcoltや keresztや voltや rajtaや l{tható.579 Aや munk{csiや
〉Mukacsevo╇やUkrajna《や v{rbanや aや földönや heverや egyや rosszやmegtart{sú╇や andezittuf{bólや
alighanemや aや ｱｵ╆や sz{zadbanや faragott╇や négyzetesや sírkő╆や Minuszkul{sや körirataや
(gyetlen(lや form{ltや féligや h{rmaskaréj╇や féligや liliomや sz{rvégződésselや képzettや
görögkeresztetやövez╇やalsóやsz{raやkétやoldal{nやnapやés holdや{br{zol{s{val╆やAzやErdélybeや
menek(ltや ésや ottやmeggyilkoltやMihneaやhavasalföldiやvajdaや 〉くｱｵｱｰ《やnagyszebeniや 〉Sibiu╇や
Rom{nia《や sírlapj{nak580 (ｱｰｱ╆や kép) keresztje nemや aや magyarorsz{giや hagyom{nyokraや
ép(lt╇やink{bbやaやK{rp{tokonやtúliやrom{nやter(letekやszok{s{tやkövethette. 

Aやmagyarorsz{gi arisztokr{ciaやköreibőlやegyetlenやkeresztesやsírkőやmaradtやcsakや
meg╇や aztや isや nőiや halottnakや ｠ feltehetőenや mégや gyermekkorúや l{nynakや ｠, Kompolti 

Zsuzsann{nakや{llított{k (ｲｶｳ╆や kép).581 Aやtehetősebbやbirtokosokやköz(l VerebiやGyörgyや
fiaや Péter╇や erdélyi alvajdaや 〉くｱｴｰｳ《や m{traverebélyiや sírlapjaや {br{zolや keresztetや ésや
címerpajzsot (25-26╆や kép).582 Szil{gycsehenや 〉CehuやSilvaniei╇やRom{nia《 Csehy Wayda 

Istv{nや 〉くｱｵｰｴ′《や csal{diやkriptafedlapj{nやa címerpajzsや föléやmagasodóや latinやkeresztnekや
maやm{rや csakや lefaragottやnyomaiや l{tszanak (319-ｳｲｰ╆や kép).583 Ugyaninnen csakや rajzrólや
ismert azやaやhasonlóやkorú sírlap╇やamelyenやrenesz{nszやkörvonalúやcímerpajzsやfölöttやlatinや
keresztやnőtt ki.584 

                                                           
575 BARISKA 2007a. 1153-1155.; BARISKA 2007b. 
576 JOVANOVICHやｱｹｳｰ╆やｲｰ╆╉やXI╆やt{bla╉やCSATKAI｠FREYやｱｹｳｲ╆やｳｲ╆╉やｲｸ╆やkép╉やZIMMERLやｱｹｵｳ╆ 5, 6, 

ｱｹ╆や〉ｲｷ╆やsz╆《╇やképpel╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ-ｹｲ╆やｱｴｳ╆╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｳｵ╆ 
577 JOVANOVICH 1930. 20.; CSATKAI｠FREYやｱｹｳｲ╆やｳｲ╆╉やZIMMERLやｱｹｵｳ╆やｵ╇やｶ╇やｱｹ╆や〉ｲｸ╆やsz╆《╇やképpel╉や

L8VEI｠VARGA 1987. I. 337.; VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ-ｹｲ╆やｱｴｳ╆╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｳｵ╆ 
578 ZIMMERL 1953. 5, 58. (125. sz.); SCHMELLER-KITTや ｱｹｷｴ╆や ｲｲｰ╆╉や ｲｱｴ╆や kép╉や VARGA｠L8VEIや

1990｠92. 143. 
579 SZEREDAI 1791. 32.; ENTZ 1958. 171. 
580 ALBU 2002. 30-33. (25. sz.); Abb. 14 
581 VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｲｸ╆╉やｴ╆やt{bla╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 42-ｴｳ╆╉やｱｷ╆やkép 
582 CZEGLÉDY｠KOPP[NY ｱｹｶｹ╆や ｳｱ╇や ｳｳ╇や ｴｶ╇や ｵｰ╆╉や ｱｳ╇や ｴｳ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337, 462, 

ｵｸｸ╇やｵｸｹ╆╉やｵｸｶのｴ╆や{bra╉やII╆やｱｲｲｰ╆やkép 
583 BUNYITAY 1887. 39.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 43, 72 (210. jegyzet); BALOGH 1943. 81, 

ｲｰｲ╇やｲｸｵ╇やｳｵｶ╇やｳｷｷ╆╉やｵｸ╆やkép╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ-ｹｲ╆やｱｴｳ╆╉やEM8DIやｱｹｹｶb╆やｸ╇やｹ╆╇やképpel 
584 BUNYITAY 1887. 39.; VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｱｸ╇や ｶｲ╆や 〉ｵｹ╆や jegyzet《╉や rajza╈や K5Hや

Könyvt{r╇やLux-féleやészak-erdélyiやv{zlatrajzok╇やｱｸ╆やlap 
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Keresztesやsírkő{br{ról tudunk MonoszlóやnembeliやPéterやerdélyiやp(spökや〉くｱｳｰｷ《や
ésやK{taiやL{szlóやgyulafehérv{riやprépostや〉くｱｳｸｸ《やelpusztultやsírkövein aやgyulafehérv{riや
〉Albaや Iulia╇や Rom{nia《や székesegyh{zban.585 Aや ｱｴ╆や sz{zadや közepétőlや azonbanや m{rや
mindenや aや középkoriや Magyarorsz{gや ter(leténや ismertや érseki-p(spökiや ésや 〉bencés╇や
ciszterci《や ap{tiや sírkőや figur{lisや {br{jú╇や aや renesz{nszや stílusや jelentkezésévelや néh{nyや
esetbenやeztやfelv{ltóやcímeresやsírlapokig╆やEgyed(liやkivétel586 II╆やGergelyやnyitraiやp(spökや
〉くｱｴｹｲ《やsírlapja587 (ｳｳｹ╆やkép), amelynek főpapiやsírkőhözやméltó╇やvörösやm{rv{nyやanyagaや
ésやfinomやfarag{sa ellentmond{sbanや{ll aやköriratosやkeretűやképmezőやvésettやkörvonalúや
latinや keresztjével╆や Ennekや egyszerűségeや nyilv{nvalóanや aや p(spökkéや lettや szerzetes 

egyéniやóhaj{tや t(krözte. Az, hogy ezzel szerzetest{rsai╇やaやkolostoriやelölj{rókやkorabeli 
sírlapjainakや hasonlóや {br{zol{saihozや kapcsolódott-e╇や azや összehasonlítóや anyagや teljesや
hi{nyaや miattや eldönthetetlen╆ (Egy-egyや kolostorbanや azonosや {br{zol{siや típusúや
sírlapokkalや élőや szerzetesiや közösségreや németや ter(letenや említhetőや példa╇や péld{ulや aや
klarissz{kや n(rnbergiや temetőjénekや emlékeinや fentebbや m{rや említett╇や orrtagosや
kereszt{br{zol{sok╆588) 

 

* 

 

A kereszt nemやcsup{nやsírkőやvagyやsíremlékや{br{zol{s{valやkapcsolódhatottやaやsírhoz╆やA 

pilismarótiや P{ngor-dombon 1941-benや sz{nt{sや közbenや bizonytalanや korú╇や keresztや
alakú╇やépítettや(regetやtal{ltak╆やHorv{thやA╆やJ{nosやjelentésébenやbesz{molt arról╇やhogyやazや
(regやkörnyékénやrómaiやtégl{katやésやegyやközelやnégyzetesやkőlapotやl{tott╇やazやutóbbiやegyikや
oldal{tや kiemelkedőや keresztや díszítette, ésや a lap {llítólagや azや (regetや fedte╇や rajtaや
vakol{snyomokや isや voltak╆や Aや lelőhelyenや későbbや aや középkoriや Marótや faluや
pléb{niatemplom{nakや szentélyétや t{rt{kや fel╆589 Keresztや alaprajzú╇や falazottや sírgödrötや
bontottak ki aやpr{gaiやv{rやSzentやGyörgy-templom{ban ｠ aやsírhely valószínűlegやSzentや
Ludmillaやereklyesírj{valやazonosítható╆590 Azやészak-it{liaiやConcordiaや{sat{sbólやismert╇や
korai Santo Stefano-székesegyh{z{nakや trichora-alakbanや képzettや baptisteriumや
részénekや közepénや egyや görögや keresztや alaprajzúや medencétや t{rtakや fel╆591 Ennélや isや
t{volabbi╇や m{rや azや ép(let-ikonogr{fiaや ésや むikonológiaや t{rgykörétや érintőや
összef(ggésekbeやtartozikやaやkeresztやalaprajzúやsírépítményekやtípusa (ilyen volt péld{ulや

                                                           
585 SZEREDAI 1791. 29, 40.; ENTZ 1958. 138, 170. 
586 NemやebbeやaやkörbeやtartozikやVitézやJ{nosやesztergomiやérsekや〉┏ｱｴｷｲ《やelsőやsírköveや》M[THESやｱｸｲｷ╆や

ｶｵ╆や 〉こ╆や ｱｰｳ╆《╉や Tab╆や VII╆や lit╆や C╆╉や VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｳｷ╇や ｶｹ╆や 〉ｱｶｷ╆や jegyzet《╉や ｲ╆c╆や t{bla╉や
Matthias Corvinus 1982. 140-141. (Kat.-Nr╆や ｱｲb╇や HORV[THや I╆《『╇や amelyenや aや hosszúや rúdraや
erősített╇や dr{gakövesや díszű╇や h{romkaréjosや sz{rvégződésűや körmenetiや keresztや aや főpapや
címerpajzs{valや reduk{ltや form{banやm{s╇や kisméretűや címereinやésや tov{bbiや címeresやemlékekenや isや
megjelenőやhivataliやjelvény╆や 

587 CSIPPÉKやｱｸｶｴ╆やｴｲｵ╆╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｴｳ╆╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｷ╆ 
588 KAMMEL 2007. 80-81. (Kat. Nr. 7) 
589 HORV[THや A╆や J╆や jelentése╇や Esztergomiや Balassaや B{lintや Múzeum╇や Adatt{rや ｹｴ╆╇や vö╆╈や

HORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 282. 
590 TOMKOV[やｲｰｰｵ╆やｹｱ-92.; 2-ｳ╆やkép 
591 VILLA 2006. 60. 
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Antiochi{banやSzentやBabylas martyriuma592) ｠ félkörívesやz{ród{sú╇やkisやbeugr{sukkalや
nagyや f(lkékkéntや megjelenő falmezőivelや egészenや rövidや keresztsz{rakkalや képzettや
görögや keresztや alaprajzonや emelkedikや aや centr{lisや alaprajzú╇や kupol{valや fedett╇や
esztergomiやBakócz-k{polnaやis (1086-1088╆やkép).593 

 Aやkeresztやszimbóluma╇や{ltal{nosやvolt{bólやadódóan╇やtermészetesenやnemやcsup{nや
síremlékeken╇や sírkövekenや jelentや meg╇や hanemや {br{zol{saや aや középkoriや t{rgykultúraや
szinteや teljesや körébenや fellelhető╆や Ezek aや megjelenésiや form{kや hatottakや isや egym{sra╇や
némelyikやgyakranやelőfordulóやemlékcsoportやlegal{bbやv{zlatosやsz{mbavétele ígyやnemや
tűnikや feleslegesnek╆や B{rや aや keresztetや hordozóや kőfaragv{nyokや nemや csekélyや h{nyadaや
sírkőやvolt╇やdeやjócsk{nやkész(ltekやm{sやcéltやszolg{lóやkőemlékekやis╆やAやkőkeresztek (667-

677, 721-ｷｲｴ╆や kép)╇や kereszttelや koron{zottや mécsesf(lkék (684-ｶｹｵ╆や kép)╇や bűnb{natiや
keresztek (699-ｷｰｴ╆や kép) csoportjaiや egyやkor{bbiや fejezetben594 m{rやemlítéstやnyertekや｠ 

köz(l(kやazやutóbbiakやegyやrészeやformailagやnemやisやk(lönböztethetőやmegやaやsírkövektől, 
sírkeresztektől╆やEzzelやsz{molhatunkやegyesやhat{rkövekやesetébenやis╈やaやtemplomやkör(liや
temetőkや megmunk{latlanや vagyや durvaや farag{súや kőtömbjeire╇や kőlapjairaや vésettや
egyszerűやkeresztekhezやhasonlókやjelölhettékやazやolyanやhat{rjeleket╇やmintやamilyenekrőlや
aや középkoriや hat{rj{r{sokや sz{molnakや beや időnként╆や ╅Adや lapidemや 》╊], super quem 

santaやcruxやestやdesculptaをやszerepelやpéld{ulやegyやｱｲｴｳのｱｲｷｲ-esやoklevélben╆595 

Azや olt{rlapokや felszentelését╇や szentségétや jelölőや kisや keresztekや többnyireや
kiszélesedőや sz{rvégződéssel╇や egyszerűやvésettや technik{valや kész(ltek╇やmintや péld{ulや aや
szombathelyiや Szentや M{rton-templom középkoriや olt{rfedlapjain╆596 A quedlinburgi 

Wipertikircheや egyや tal{nや aや ｱｲ╆や sz{zadや közepeや t{j{nや kész(ltや olt{rkövénや viszontや ötや
k(lönbözőやtípusú╇やvésettやfelszentelésiやkeresztやtűnikやfel╆597 

Aや keresztetや {br{zoló╇や kisebbや kv{derkövekや egyや részeや elképzelhetőや aや falや előttや
{sottや sírや jelölésekéntや isや｠ hasonlóanやaや falraやvésettや sírfeliratokhoz598 ｠╇や kész(lhettekや
azonbanやaやtemetkezésektőlやf(ggetlen(lやis╆やHelyzetébőlやadódóanやmindenやbizonnyalやaz 

utóbbiや körbeや tartozikや azや aや mankósや keresztetや hordozóや kő╇や amelyや aや m{traszőlősiや
templomや déliや homlokzat{nakや nyugatiや részén╇や aや z{róp{rk{nyや alattや l{tható╆や
Valószínűlegやvalamelyikやz{gr{biやtemplombólやsz{rmazikやaやHorv{tやTörténetiやMúzeumや
egyやkv{derszerűやkőfaragv{nya╇や rajtaやkörbeや foglalt╇やegyszerűやgörögやkereszttel (1089. 

kép) ｠ legutolj{raや aや ｱｶ｠ｱｷ╆や sz{zadraや keltezték╇や deや aや pontosや lelőhelyや ésや
lelőkör(lményekや ismereteや nélk(lや valój{banや időtlen╇や aや középkorや ésや aや koraや újkorや
folyam{nやak{rmikorやkészíthették╆599 Rom{nやkoriやívsorosやp{rk{nyokやfélkörívesやmezőitや

                                                           
592 VILLA 2006. 5-58, 60. 
593 BALOGH 1955; BALOGH 1956B╉やHORLERやｱｹｸｷ╉やT2THやｱｹｹｰa╆ 
594 ╅TemetőképやésやtemetőiやsírjelekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonを 
595 WENZEL II. 147. 
596 LAHU 6. 2002. 359. (LAHU 92.37-38. kat. sz.); 785-ｷｸｶ╆やkép 
597 LEOPOLDやｱｹｸｷ╆やｳｲ╇やｴｱ╆╉やｱｹ╆やkép 
598 Péld{itや ld╆や kor{bban╇や aや ╅Temetőképや ésや temetőiや sírjelekや aや középkoriやMagyarorsz{gonをや címűや

fejezetben. 
599 BRUNŠMID ｱｹｱｲ╆やｲｷ╆や 〉ｸｵｵ╆や sz╆《╉やVALENTIĆやｱｹｶｹ╆やｸｰ-ｸｱ╆や 〉ｴｳ╆やkat╆や sz╆《╉やVALENTIĆ｠PRISTER 

2002. 41. (45. kat. sz.) 
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díszítőやkeresztreやaやlegismertebbやmagyarorsz{giやpéldaやegyやｱｲ╆やsz{zadiやszékesfehérv{riや
faragv{nyonや (1090╆や kép) tal{lható╈や palmett{kや ésや vir{gokや közöttや kiszélesedőや
sz{rvégződésűやkereszt╆600 Aやj{kfaiやrómaiやkatolikusやtemplomやｱｳ╆やsz{zadiやp{rk{ny{nakや
frízelemeitや kitöltőや patkóívekや sorozat{banや k(lönféleや sz{rform{kkalや képzettや
keresztekkelや díszítettek is akadnak.601 Esetenkéntや aや falazatokや alsóや s{vj{banや aや
fel(letbeや vésett-karcolt╇や egyszerűや keresztekや azや egykoriや l{togatókや emlék{llít{siや
╅kényszerébőlをや isや sz{rmaztathatók╇や aや középkoriや {ltal{nosや ír{studatlans{gや
időszak{banや péld{ulや sokatや l{togatottや zar{ndoktemplomokや fel(leteiや voltakや
kénytelenekや ilyesfajtaや rong{l{sokatや elszenvedniや 〉pl╆や aや franciaorsz{giや Saintesben╇や aや
SaintやEntropeやkör(lj{rósやszentélye alattiやkriptaやoszlopaitやkarcolt{kやteleやkeresztekkelやaや
zar{ndokok《╆ Egyやegyszerűbbやésやegyやbonyolultabb╇やíveltやtetővonallalやisやlez{rt╇やvésettや
keresztや jelenikや megや aや rom{nや koriや dombóiや ap{ts{giや templomや egy-egyや tégl{j{nakや aや
falsíkbanや lévőや oldal{n╇や eredetilegやvakolattal fedetten ｠ Neboj:aやStanojevや szerintや azや
építőmesterや jeleや lehetett.602 Alighanem azや építésmenet╇や aや falaz{sや sor{nや alkalmazottや
elsz{mol{siや jelként képzelteや eztや el╇や hasonlóanや aや kőfaragv{nyokon╇や kv{derkövekenや
tal{lhatóや kőfaragóや jelekhez╇や amelyekや közöttや szinténや előfordulnakや keresztek. Az 

eredetiや jelentésektőlやm{rやteljesenや╅megszabadultを╇やcsup{nやazやösszetartozóやkőelemekや
csatlakoz{s{tやjelző╇やaやszerkezetやelkész(ltévelやelやisやtűnőやkereszt-jelek gyakoriak voltak 

azや illesztésiや fel(letekbeや vésettや illesztési (illesztő《 és elhelyezési 〉elhelyező《や jelek 

között╆603 

                                                           
600 DERCSÉNYI 1943. 114-115. 〉ｳｱ╆やkat╆やsz╆《╉やｵｵ╆やkép 
601 MENTÉNYI 2002a. 347, 348, 350, 351. (LAHU 60.8., 60.11., 60.13., 60.23., 60.26. kat. sz.); 280-

281, 284, 286, 298, 301-ｳｰｲ╆やkép 
602 STANOJEV, Dombó╆ 
603 Visegr{d╇や kir{lyiや palota╈や LAHU 2. 1990. 141, 195-ｱｹｷ╇や ｲｱｱ╇や ｲｱｵ╇や ｲｶｴ╆や kép╉や Visegr{d╇や aや

befejezetlen(lや maradtや Anjou-koriや templomや kőelemein╈や BUZ[Sや ｲｰｰｳb╆や ｲｵ-26.; 48-ｴｹ╆や {bra╉や
Sopronhorp{cs╇ pléb{niatemplom╈や LAHU 3. ｱｹｹｵ╆や ｹｱ╆や 〉LAHUや ｳｳｵ╆ｱｰｶ╆や kat╆や sz╆《╉や ｲｲｹ╆や kép╉や
Szombathely╇や Szentや M{rton-templom: LAHU 6. ｲｰｰｲ╆や ｳｵｴ╆や 〉LAHUや ｹｲ╆ｹ╆や kat╆や sz╆《╉や ｷｸｰ╆や kép╉や
Veszprém╇やSzentやMiklós-templom╈やRAINERやｲｰｰｰ╆やｲｹ╆や〉ｷｸ╆やsz╆《╉やｴｹ╆やkép╉やazやalvinciや〉VinţuやdeやJos╇や
Rom{nia《やdomonkosやtemplomやboltozatiやbordaelemeinやtöbbféleやkeresztetやalkalmaztak╈やSANDAや
SALONTAI 1998｠1999. Fig. 5, 7  
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6. AやHOLTAKやJELENLÉTEや｠ TEMPLOMIやTEMETKEZÉSEK ÉSや
K5RNYEZETÜKやAやK5ZÉPKORIやMAGYARORSZ[GON 
 

      
      ╅Székesfehérv{rottやaやnépや{sókkalやs(rg╇やforog 

      [st{raやfelbukkanakやősやsz{zadosやsírokや｠ 

      Aやsírokbólやkir{lyokやkelnekやki╇やősやap{k 

      Kik ottan a hal{lnakや{lm{tやrégやaluv{k╆を 

 

       GARAY J[NOS╈やSíriやhangやazやélőkhözや〉ｱｸｴｸ《1 
 

AやNógr{dやmegyeiや Egyh{zasgergeや 〉Kisgerge《や templomaや későや gótikusや szentélyénekや
fal{ban 1503-asや évsz{mmalや jelölt╇や renesz{nszや szentségf(lke tal{lható (ｵｰｰ╆や kép). A 

m{rg{bólや kész(ltや faragv{nyや alsóや harmad{tや alkotóや t{bl{nや h{romやdisztichonbólや {lló╇や
szépenや form{ltや renesz{nszや kapit{lisや betűkkelや vésettや feliratや t{jékoztatや azや építkezésや
céljairól╈ HOC TIBI FV(N)DAVIT SVP(ER)V(M) REGINA SACELLVM / ORTVS 

LIPTHOIS LADISLAVS AVIS / HIC P(RO)AVOS VETERES POSVIT CHA(R)OSQ(VE) 

PARE(N)TE(S) / TUTA FORET GREMIO VT TVRBA SEP(V)LTA TVO / HVC ADES 

ALMA DEI MATER VOTISQVE FAVETO / S(A)EPIVS ET CLEME(N)S AD TVA 

TE(M)PLA VENI [╅EztやaやszentélytやNekedや｠ óhやÉgiekやKir{lynőjeや｠ alapítottaやaやLiptóiや
ősöktőlやsz{rmazottやL{szló╆やIttやhelyezteやelやrégiやőseitやésやdr{gaやsz(leit╇や〉itt《やbiztosやleszやaや
Teや öledben╇や mintや eltemetettや sokas{g╆や Ittや vagyや Teや jelenや Istennekや kegyesや Anyja╇や
kedvezzや isやaや fogadalmaknak╆や JöjjやgyakrabbanやésやkegyesenやaやTeや templomodba╆を]2 A 

sacellum kifejezéstや aや szakirodalomや egykéntや 〉sír《k{polnakéntや fordította╇や ésや aや
faragv{nynakや aや szentélybenや m{sodlagosや elhelyezésétや tételezte╇や pedigや aや kor{bbiや
hajóhozや ép(ltや újや szentélyや gótikusや formavil{gaや azや északiや oldal{nや {llóや sekrestyébeや
{tvezetőや ajtóや renesz{nszや kőkeretévelや egy(ttや pontosanや megfelelや aや szentségf(lkeや
évsz{m{nakや｠ aやfeliratやmindenやbizonnyalやnemやegyやvalahaやlehetettやsírk{polna╇やhanemや
aやszentélyやépítésére utal. Ebbenやaやszentélybenやhelyezteやelやazやépíttetőやkegyúr╇やLipthoiや
〉Lipthay《や L{szlóや ｠ a kőbeや faragottや feliratや Magyarorsz{gonや ritkaや megfogalmaz{saや
szerint ｠ ╅régiや őseitや ésや dr{gaや sz(leit╇や mintや eltemetettや sokas{gotを╇や azazや tetteや azや
ép(letrésztやcsal{diやtemetkezőやhellyé╆ 

Tettévelや nemや {lltや egyed(l╆や ｱｳｴｷ-benや egyezségetや kötöttek a felső- ésや
alsódörögdiや nemesek aや Dörögdiや Miklósや egriや p(spök 〉くｱｳｶｱ《 {ltalや valamikor 1339 

előttや megújítottや felsődörögdiや Szentや Andr{s-pléb{niatemplomや közösや haszn{lat{nakや
módj{ról╆や Pontosanや meghat{rozt{kや aや kegyúrや hozz{tartozóiや ésや aや vel(kや rokonや m{sや
csal{dtagokや templomiや elhelyezkedését╈や ╅nobilesや deや superioriや Dörögd praefatae 

ecclesiae patroni stabunt et orabunt coram majori Altari Beati Andreae et ante et 

iuxta Altare beatae Virginis, et nobiles dominae ad eos pertinentes stabunt in latere 

dicti altaris B. Virginis juxta prioritatem ad occidentem, praefati vero nobiles de 

                                                 
1 GaraiやJ{nosやv{logatottやművei╆やSajtóやal{やrendezteやKov{csやAntal╆やSzeksz{rdやｱｹｵｶ╆やｱｳｵ╆ 
2 DORNYAY 1928. 238-ｲｳｹ╆╉やｱｱｵ╆やkép╉やGENTHONやｱｹｵｴ╆やｱｹｵ-196.; 148-ｱｴｹ╆やkép╉やKAZARECZKIや

2003｠2004. 138-140.; 9-ｱｰ╆やkép╉やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｰｸ╆╉やｵ╆やkép╉やHORV[THやｲｰｰｷb╆やｲｱｱ╆ 
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inferioriやDörögdやstabuntやanteやetやjuxtaやAltareやBeatiやDominiciや》╊『やetやnobilesやdominaeや
》╊『やinやlatereやeiusdemやAltarisや》╊『やjuxtaやprioritatemやadやoccidentem╆やSepulturamやetiamや
habebunt, si voluerunt in eadem ecclesia in angulo versus meridiem ╊を╆ A 

Veszprém megyei Tali{ndörögdönやmonument{lisや romjaibanやmaや isや {lló╇や azや építtetőや
falusiや templomokや esetébenや szokatlanや igényességérőlや tanúskodóや ép(letbenや
Kralov{nszkyやAl{nやmegtal{ltaや aや főolt{rや ésや aや hajóや észak-╇や illetveや délkeletiや sark{banや
elhelyezettや kétや mellékolt{rや alapjait╇や lehetővéや téveや ezzelや azや oklevélや leírtaや szitu{cióや
értelmezésétや ésや hitelesítését╈や aや déliやmellékolt{rや voltや SzentやDomonkosnakや szentelve╇や
amelyや előttや ésや mellettや {llvaや vehettekや résztや azや alsódörögdiや nemesekekや az 

istentiszteleten╇や ésや ugyanide temetkezhettek is╇や mígや aや patrónusokや ésや aや vel(k 

közelebbiや rokons{gbanや{llóや felsődörögdiekや{lló- ésや im{dkozóやhelyeやaやszentélyben a 

SzentやAndr{s-főolt{rn{l╇や valamintやM{ria-olt{rや előttや ésやmellettや volt╇や azや utóbbiや ígyや aや
hajóや északiや oldal{nや tal{ltや olt{rhellyelや azonosítható╆3 Ez alapj{nや aや Felsődörögdiや
rokons{ghozや tartozottや azや aや Dörögdiや P{lや 〉くｱｳｶｰ《╇や akinekや feleségévelや közös╇や csakや
köriratotや ｠ HIC IA(C)ET MAG(ISTE)R PAUL(US) F(ILIUS) ST(EPHANI) D(E) 

DVRUGD IN AN(N)O D(OMI)NI MoCCCoLX CV(M) D(OMI)NA (CONS)O(R)TE SUA 

AMEN ｠ hordozóや sírköveや (368╆や kép) aや hajóや északkeletiや részén╇や azや egykoriや 〉M{ria-

《olt{rや előttや ker(ltや előや azや {sat{sや sor{n╇や alattaや azや erősenや bolygatott kétや csontv{zatや
tartalmazó╇やez(sttelやborítottやbronzやsarkantyúsやmellékletűやsírral.4 

Fontos adat, hogy a Dörögdön ｱｳｳｹや előttや emeltや gótikusや templomやbelsejébenや
alapfalaibanや megtal{lt╇や aや ｱｲ╆や sz{zadや közepéreや m{rや felép(ltや kisebbや egyh{zや terébenや
egy{ltal{nやnemやtörténtや temetkezés╇や csakやaやkör(lötteや lévőや temetőや ter(leténや t{rtakや felや
jelentősや sz{múや sírt╆や Aや gótikusや templombanや viszontや aや ｱｶ╆や sz{zadや közepéigや sokanや
temetkeztek╇や ｵｸや csontv{zや vagyや csontv{zmaradv{ny voltや vizsg{lhatóや ｠ aや későbbiや
pusztít{sokやmértékétやfigyelembeやvéveやmintegyやｸｰ-raやtehetőやaやkétやévsz{zadやalattや ideや
eltemetettekや sz{ma╆5 Azや ｱｳｴｷ╆や éviや oklevélや m{rや rendelkezettや azや alsódörögdiekや
templomonやbel(liや temetkezésiや helyéről╇や azや ｱｳｶｰ-banや elhunytやDörögdiや P{lや ésや aや veleや
közösやsírgödörbe╇やdeやn{l{n{lやmélyebbre╇やteh{tやkor{bbanやeltemetettやfelesége6 pedig a 

felsődörögdiekや ｱｴ╆や sz{zad közepiや ideや történőや temetkezésétや isや igazolja╆や Úgyや tűnik╇や
hogyや azや újや gótikusや templomや emeléseや éppenや aや v{lt{sや időszak{raや esett╇や addigや nemや
temetkeztekや aや kisebbや templombaや aや kegyúriや csal{dや tagjai╇や azや újbaや viszontや annakや
felép(ltétやkövetőenやazonnal╆やMegやlehetやkock{ztatniやaやmeg{llapít{st╇やhogyやaやmodern╇や
nagyméretű╇や gazdagや kialakít{súや újや templomや építésénekや egyikや okaや éppenや aや csal{diや
temetkezőhelyや kialakít{saや lehetett╆や Azや építtető 〉Dörögdi《や II. Miklósや egriや p(spökや
〉くｱｳｶｱ《やaやrokonaiやproblém{j{tやkív{ntaやezzelやmegoldani╇やmag{nakやugyanisやnemやvoltや
erreや sz(ksége╇や őや ╅hivatalbólや isをや saj{tや székesegyh{z{baや temetkezhetett╆や Sírj{tや azonや
                                                 
3 ÉRYや ｱｹｷｹ╆や ｲｱｵ╆╉ ENTZ 1980. 137-ｱｳｸ╆╉やMAROSIや ｱｹｸｷb╆や ｱｲｰ╆╉や KOPP[NY｠KRALOV[NSZKYや

2000. 103-104. 
4 ÉRY｠KRALOV[NSZKYや ｱｹｷｶ╆や ｸｸ╆╉や ÉRYや ｱｹｷｹ╆や ｲｱｵ╇や ｲｱｸ╆や 〉ｱ╆や jegyzet《╉や L8VEI-VARGA 1987. I. 

ｳｳｴ╇やｳｳｵ╇やｴｶｳ╆╉やII╆やｱｷｱ╆やkép╉やKOPP[NY｠KRALOV[NSZKYやｲｰｰｰ╆やｱｰｶ╇やｱｰｸ╆╉やｱｱ╆やkép╉やV[RADYや
2000b. 20-22, 35, 64-65. (29. sz.); 19, 35/2. sz. 

5 ÉRYやｱｹｷｹ╆やｲｱｶ╆ 
6 ÉRYやｱｹｷｹ╆やｲｱｵ╆ 
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adatや segítségévelや siker(ltやmeggyőzőenや azonosítani╇や amely szerint az Estei Hippolit 

p(spökségeや idején╇や ｱｵｰｶ╆や júliusや ｲｴ-énや vill{mcsap{sや következtébenや leégettや
székesegyh{zや újj{építéseや sor{nや Miklósや p(spöknekや aや nyugatiや tornyokや közöttiや
előcsarnokや középtengelyébőlや aや Boldogs{gosや Szűzや olt{raや eléや {thelyezettや sírj{raや újや
síremléketや{llítottak╆やAやp(spökやképm{s{valやésやfelirattalやdíszítettやsírkövetやPestenやegyや
olasz mester faragta vörösや m{rv{nyból╇や ｲｵや forintért╈や ╅Itemや feciや sepulcrumやNicolai 

episcopi de novo preparare ante altarem [!] Beate Virginis, quia erat ultra modum 

incommoditas in ecclesia, quia in transito in medio erat ab uno Italo in Pesth de 

rubeoやmarmoreoや 》‶『やcumやimagineやetや litterisやproや florenisやｲｵや 〉fl╆やvigintiやquinque《╆を7 A 

p(spökや eredetiや sírjaや aや Koz{kや K{rolyや {ltalや aや fentiや idézetや ╅in transito in medioを 
kitételénekや megfelelőenや aや nyugatiや toronyp{rや közöttiや előcsarnokや középtengelyébenや
felt{rt╇や p(spökiや jelvényekreや utaló╇や töredékesや mellékleteketや ésや II╆や Miklósや kor{raや
keltezhetőや h{romやp{paiや ólombull{tや 〉XXII╆や J{nos╇やVI╆やKelemen╇や VI╆や Ince《や tartalmazóや
sírralやazonosítható╆8 

Aやtemplombanやelfoglaltやhelyやésやaやtemetkezésiやhelyやdörögdiやazonoss{gaやalighaや
sz{mítottや kivételesnek╆や Azや előkelőkや temetkezéseiや sor{nや aや ｱｵ｠ｱｶ╆や sz{zadや folyam{nや
Európa-szerteやazやaやhelyやsz{mítottやlegkeresettebbnek╇やahonnanやazやelhunytやéletébenやaや
templomiや szertart{sokatや követte╇や ésや koraや újkoriや magyarorsz{giや végrendeletekや arraや
utalnak╇やhogyやennekやközelébenやhelyeztékやelやazやemlékezésやt{rgyait╇やígyやazやepit{fiumotや
is.9 Aや dörögdiや templombanや ugyanottや {lltakや aや közelebbiや rokonok╇や ahov{や elhunytや
csal{dtagjaikやtemetkezhettekやis╇やésやaholやaやközépkoriやfelfog{sやszerintやegykéntやvette ki 

részétやélőやésやhalott╇やlegfeljebbやazやutóbbiやm{rやcsakやpasszívan╇やazやistentiszteletbőlやésやaや
lelkiや (dvösségértや folyóや im{dkoz{sból╆やAz Alkuin-féleや emlékmiseや sor{nやm{rや aや ｸ｠9. 

sz{zadや fordulój{nや isや azや élőkや ésや halottakや lelki(dvéértや 〉╅proや salute uiuorum et 

mortuorumを《や egyszerreや im{dkoztak╆10 Aや halottや sírjaや 〉t{gabbanや véveや pedigや ｠ 

gondoljunkやaやmegsz(ntetettやsírokbólやazやossz{riumokbanやösszegyűjtöttやcsontokraや｠ a 

templomや ésや temetőや egy(ttese《や olyanや helyや maradt, ahol a holtak kapcsolatban 

maradtakや aや h{tramaradottakkal.11 A halottak végsőや soronや azonbanや nemcsak a 

templomban╇や illetveや aや temetőben maradtak azや élőkや t{rsadalm{nakや tagjai, 

cselekedeteik résztvevői╇や ennélや szélesebbや körű╇や valódiや jogokkal is rendelkeztek ｠ 

mindazonや jogiや ésや t{rsadalmi kapcsolatukや tov{bbélt╇や amelynek mégや élet(kben 

birtok{banやvoltak: aやholtakやjelenléteや〉╅dieやGegenwartやderやTotenを《, azやélőkやésやaやholtakや

                                                 
7 Ippolitoや dぅEsteや sz{mad{skönyvei╈や Modena╇や Archivioや diや Stato╇や Cameraや Ducaleや casaや

amministrazione cardinale Ippolito primo d'Este, Vescovado d'Agria. Registri 1507-1508. 92. 

köteg╇や ｹ╆や kötet╇や fol╆や ｱｱｸa╆やM{solataや azや egriやDobóや Istv{nやV{rmúzeumやTörténetiやAdatt{r{ban╈や
R.A.77-ｲｷ╆╉や DÉTSHYや ｱｹｶｴa╆や ｱｶｰ╆╉や DÉTSHYや ｱｹｶｴb╆や ｱ╇や ｶ╇や ｱｲ╆や 〉ｲｳ╆や jegyzet《╉や Aや síremlékや aや
fennmaradtやtöredékekやközöttやnemやazonosítható╆ 

8 KOZ[Kやｱｹｷｹ╆や ｵ╇や ｶ-ｸ╆や sz{mozatlanや oldal╉やKOZ[Kやｱｹｸｰ╆や ｶ╆や kép╉やKOZ[Kやｱｹｸｱ╆や ｹ╆╉や ｲｰ-ｲｱ╆や kép╉や
HAVASI 2003. 125. (31. jegyzet) 

9 SZAB2やｲｰｰｶa╆やｲｰ╇やｲｷ╆や〉ｸ╆やjegyzet《 
10 WOLLASCH 1984. 215. 
11 ANGENENDT 2008. 378. 
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közöttiや szorosや kapcsolatや aや középkoriや t{rsadalmiや ésや jogiや berendezkedés╇や aや hitvil{gや
szervesやrészétやképezte╆12 

Aやsírfeliratokや tanús{gaや szerintや aや csal{dtagok, a megfogalmaz{sbanやpontosan 

nemやbehat{rolt rokons{gやegyazonやhelyenやtörténőやtemetkezéseやmeglehetősenやgyakoriや
volt aやkésőやközépkoriやMagyarorsz{gon╇やmindやnemesi╇やmind pedigやpolg{riやkörökben╇や
ésやmégやaやsaj{tやközvetlenやcsal{ddalやésやutódokkalやnemやrendelkezőやegyh{ziak esetébenや
isや tal{lniや r{や péld{t╆や Mégや aや ｱｳ╆や sz{zadや végénや kész(lhetettや azや alighanemや polg{riや
jog{ll{súやRadoslav╇やCrestohnaやdeやGaraやfiaやz{gr{biや〉Zagreb╇やHorv{torsz{g《╇やkeresztetや
ésやcímertや{br{zolóやsírköve13 (846-ｸｴｷ╆やkép)╇やmag{nakやésやörököseinek╈や╊やSEPVLTVRA 

》╊『やETやEREDVMやSVORVM╆やCímerやdíszítiやHeinricusやPauherや〉くｱｳｷｳ《やbudaiやsírlapj{t14 

(ｱｵｸ╆や kép)╇や amelyや nemcsakや saj{t╇や deや hozz{tartozóiや ｠ ╊や s(uis) o(mnibus) ｠ sírj{tや isや
jelölte╇や Edlaspergerやm{skéntや JunckerやPéterや 〉くｱｵｰｴや előtt《や címeresや budaiや sírlapj{hoz15 

(141-ｱｴｵ╆や kép) ｠ 》╊や cu『mq〉ue《や suor〉um《 ｠ ésや Albertや szabóや 〉くｱｵｰｸ《や esztergomiや
sírkövéhez16 (ｴｵｰ╆や kép) ｠ ╊やCV(M) SVIS LIBE[R]IS ET (=etc?) ｠ hasonlóan╆や Istv{nや
festőや ésや csal{djaや ｱｵｰｰや kör(lや kész(ltや budaiや sírkövén17 (ｳｰｵ╆や kép) ╊やCVMやCONIVGEや
SVAや D〉OMI《NAや BARABARAや ETや CVMや HEREDIBVSや SVISや ╊や olvasható╆や Főúriや ésや
nagybirtokosや körökbenや Bebekや L{szlóや kir{lynőiや t{rnokmesterや 〉くｱｴｰｳのｴ╇や aや sírfeliratや
szerint 1401) pelsőciやsírkövén18 (270-ｲｷｲ╆やkép) hicやiac〉et《や》╊『やcu〉m《やsuisやhe〉re《di》bus『 ╊╇や
Berzeviciや Henrikfiや Péterや t{rnokmesterや 〉くｱｴｳｳ《や berzeviceiや 〉Brezovica╇や Szlov{kia《や
síremlékén19 (334-ｳｳｷ╆や kép) Sepulturaや 》╊『や acや suor〉um《や ╊╇や egyや Margitや nevű╇や magasや
t{rsadalmiや helyzetűやnőや 〉ésや tal{nや eredetilegや aや férje《や ｱｵ╆や sz{zadやm{sodikやnegyedébőlや
való╇や aや középkoriや nagyv{radiや 〉Oradea╇や Rom{nia《や székesegyh{zbólや sz{rmazóや
sírkőtöredékén20 (1091-1092╆や kép) ╊や et heredibvs Svis ╊╇やNicolausや Prollや sókamar{s╇や
polg{rmesterや〉くｱｴｹｹ《やnagyszebeniや〉Sibiu╇ Rom{nia《やsírlapj{n21 (ｱｹｱ╆やkép) SEPVLTVRA 

》╊『や NICOLAIや PROLや 》╊『や SVORVMQVEや HEREDV〉M《や╊╇ Telegdiや Istv{nや kincstartóや

                                                 
12 OEXLE 1983; OEXLE 1985; SAUER 1993. 19-20. 
13 BOJNIČICやetやal╆やｱｸｸｸ╉やHORVATやｱｹｷｹ╆やｱｷｶ╇やｱｸｳ╆╉やｱ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 334, 337, 339.; 

ｳｳｶのｱ╆や{bra 
14 FORSTERや ｱｹｰｵa╆や ｱｵｲ╆╉や ｱｲｹ╆や kép╉やHORV[THやｱｹｳｲa╆や ｱｴ╆や 〉ｷｰ╆や sz╆《╉や RADOCSAYや ｱｹｷｱ╆や ｴｷｱ╆や 〉ｲｶ╆や

sz╆《╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｴｶｰ╇やｴｶｱ╇やｴｶｶ╆╉やII╆やｶｱｶ╆やkép 
15 KUBINYI 1966. 256-257.; KUBINYI 1971. 259. (384. jegyzet); L8VEIやｱｹｸｷa╆やｱｶｰ╆╉やL8VEIやｱｹｹｱd╆や

57-58.; 17-ｱｹ╆やkép 
16 HORV[THや ｱｹｸｰa╆や ｸｸ╇や ｸｹ╆╉や Matthias Corvinus 1982. 614, 615, 677, 681. (Kat.-Nr. 834, 

HORV[TH╇や I╆《╉や RAINERや ｱｹｹｴ╆や ｴｷｵ╆╉や ｵ╆kép╉や V[RADYや ｲｰｰｲb╆や ｶｱ╆╉や BERTÉNYIや ｲｰｰｳ╆や ｱｱｰ╇や ｱｳｳ╆や
(139. jegyzet); GOMBOSI｠L8VEIやｲｰｰｷ╆ 205-ｲｰｶ╆╉やｶ╆やkép 

17 H╆やGYÜRKYやｱｹｷｷ╆やｳｱ╆やsz╆╉やｲｹ╆やkép 
18 CSOMA 1888b. 161-ｱｶｴ╆╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 15-23.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 

22, 26-ｲｸ╆╉やｳ╆やkép 
19 R2MERやｱｸｸｷ╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 32-36.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 22, 45-46.; 

ｲｰ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 59-ｶｰ╆╉やｱｴ╆やkép 
20 Aやfaragv{nyやｲｰｰｴ-benやker(ltやelőやaやnagyv{radiやv{rban╇やvö╆やEM8DIやTam{sやkézirataやésやfelmérésiや

rajza, 2005. 
21 ROTH 1906. 29-30.; ALBU 2002. 26-27. (21. sz.); Abb. 11 
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〉くｱｵｱｴ《やmezőtelegdiや 〉Tileagd╇やRom{nia《や sírkövén22 (448-ｴｴｹ╆や kép) ╊やHOC SAXV(M) 

P(ER)PETVA(M) SIBI POSTERISQ(VE) SVIS QVIE(N)TEM POSVIT ╊╇や Egerv{ri 
Bereckや kniniや 〉tinnini《や p(spökや 〉くｱｵｲｳ《や egerv{riや sírlapj{n23 (1093╆や kép) ╊や SIBI ET 

SVISQ〉VE《や 》╊『やPOSVIT╇や egyやaやbudaiやdomonkosやkolostorbanや tal{ltや sírkőtöredéken24 

╊s winaris budensis cum heredis q╊や feliratや utalや aや szűkebbや vagyや ak{rや t{gabbや
rokons{ggalや közösや temetkezőhelyre╆や Ellyevölgyiや J{nosや n{doriや ítélőmesternekや
〉くｱｵｲｶ′《や aや budaiや domonkosや kolostorbanや előker(ltや sírkőtöredékeや (ｱｲｶ╆や kép) azt 

mutatja╇や hogyや őや nyilv{nや m{rや kor{bbanや elhunytや fi{valや ésや le{ny{valや 〉╊や CVM 

FRANCISCO FILIO ET PVELLA DOROTHE ╊《や kív{ntや egyや helyre temetkezni.25 

Ezeknélや azや emlékeknélや többnyireや ezや azや egyetlenや kőlapや jelölhetteや aや hozz{tartozókや
sírj{tや is╆や Csal{diや temetkezőhelyや fedlapjaként az 1470-esや évekbenや kész(lhetett a 

L{batlaniや csal{dや 〉nobilium De Labatlan《や címerdíszesや karvaiや 〉Kravanyや nadやDunajom╇や
Szlov{kia《や fedlapja26 (404-ｴｰｵ╆やkép), ésやezや lehetettやaや funkciójaやaやCsehyやWaydaやIstv{nや
{ltalや ｱｵｰｴ-benや 〉′《や készíttetettや ｠ HOC OP(US) FECIT FIERI EGREGIVS DOMINVS 

ST(E)PH(A)NVS WAYDA DE CHECHY ╊や｠╇や keresztetや {br{zolóや kriptafedlapnak27 

(319-ｳｲｰ╆や kép) isや Szil{gycsehenや 〉Cehuや Silvaniei╇や Rom{nia《╆ Sokkalや kor{bbiや alsó-

ausztriaiや p{rhuzamkéntや adódikや egyや aや klosterneuburgiや kolostorや kerengőjébenや
tal{lhatóやsírkő╇やamelynek keresztesや{br{jaやmellettやazや╅ittやfekszenekやaやmödlingiやurakを 
(DA LIGENT DE HERREN VON MEDLING) ｠ németや nyelvévelや igenや korainakや
sz{mítóや｠ feliratやaやBabenbergekやegyやaやｱｲ╆やsz{zadやvégén╇やｱｳ╆やsz{zadやelejénやelk(lön(lőや
mellék{g{ra╇やaや╅mödlingiやhercegekreを utal.28 

Ismertekや csal{diや temetkezőhelyや létesítéséreや vonatkozóや ír{sosや forr{sokや is╆や
IdősebbやRozgonyiや Istv{nや fejéri 〉utóbbや temesi《や isp{nnakやZsigmondや kir{ly╇や ｱｴｲｷ-ben 

keltやkiv{lts{gleveleやszerint╇やengedélytやadottやarra╇やhogyやaやszékesfehérv{riやSzűzやM{ria-

templomやb{rmelyやsark{banやésやhelyén sírhelyetやv{lasszonやa maga, hitvese, gyermekei, 

testvéreiや ésや nemzetségeや testénekや nyugalm{ra╇や ésや azonや aや helyenや olt{rtや vagyや m{sや
kőépítménytやemeltessenや 〉╅╊やmagnificusやStephanusやdeやRozgonやcomesやAlbensisや [╊] 

inや 》╊『や ecclesiaや beateや Marieや virginisや Alberegalisや inや quocumqueや anguloや etや locoや
maluerit, pro sui et suorum consortis, prolium et fratrum ac generationumや 》╊『や
corporis requie unum locum sepulture eligere, et in eodem loco sepulture altare vel 

alias structuras ex lapidibus construi seu edificari facere ╊を) ｠ azやoklevélやh{toldal{raや
ｱｵｰｰやkör(lやírtやmegjegyzésやszerintやaやk{polnaやvalóbanやfelやisやép(lt╆29 Rozgonyi 1433-ban 

                                                 
22 CSERGHE8やｱｸｸｹ╆やｳｴ-ｳｶ╆╉やEM8DIやｱｹｹｸ╆やｱｷｷ-ｱｷｸ╆╉やｳ╆やkép╉やEM8DI｠VARGA 1999. 246, 264.  
23 ÉBERやｱｹｱｵ╆やｲｸｸ-ｲｹｲ╆╉やｶｲ╆や t{bla╉やMagyarやművelődéstörténetやｲ╆ 1939. 655-ｶｵｶ╆╉やképやaやｴｱｳ╆やoldalon╉や

L8VEIやｲｰｰｱf╆やｸｰ╆╇やképpel 
24 H╆やGYÜRKYやｱｹｷｷ╆やｲｹ╆やsz╆╉やｲｸ╆やkép╉やH╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やｷｶ╆╉やｱｶｰのｴ-ｵ╆やkép 
25 ENGEL｠L8VEIやｲｰｰｳ╆ 
26 BÉL╇やStrigon.╉やORB[Nやｱｸｶｹ. 
27 BUNYITAYや ｱｸｸｷ╆や ｳｹ╆╉や BALOGHや ｱｹｴｳ╆や ｸｱ╇や ｲｰｲ╇や ｲｸｵ╇や ｳｵｶ╇や ｳｷｷ╆╉や ｵｸ╆や kép╉や EM8DIや ｱｹｹｶb╆や ｸ╇や ｹ╆╇や

képpel 
28 KOCH 1981b. 153-155. (Kat.-Nr. 161) 
29 ENGEL 1987. 628-629. 
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aやp{p{n{lやaやm{rやnyilv{nやelkész(ltやk{polnaやsz{m{raやkértやbúcsúengedélyt╆30 1481-ben 

M{ty{sやkir{lyやBuzlaiやMózesやkéréséreや engedélyezte╇やhogyやannakやapja╇やBuzlaiやL{szlóや
lov{szmesterや 〉くｱｴｸｱや ut{n《や aや székesfehérv{riや Szűzや M{ria-monostorban a maga, 

feleségeやésやgyermekeiやrészéreややalkalmasやhelyetやv{lasszonやörökやsírhely(lや〉╅╊やutやipseや
in monasterio gloriose virginis Marie in civitate nostra Alba Regalensi consorti et 

liberisやeorumやunumやlocumやcongruumや》╊『やproやsepulturaやperpetuaやeligereや╊を).31 

A templomba valóや temetkezésや lehetőségeや valój{banや ｠ m{rや csakや aや
rendelkezésreや {llóや helyや véges voltaや ok{nや isや｠ erősenや korl{tozottや volt╇や aや keresztényや
módonや valóや eltemetésや ésや ez{ltalや azや imaközösségbenや elfoglaltや ╅örökösをや tags{gや
azonbanや mindenkinekや kij{rt╈や mindenや azや életétや keresztényや hitbenや leéltや hívő╇や akitや
hal{laやut{nやazやegyh{zや{ltalやmegszenteltや földbe╇やaや templombanやőrzöttやolt{riszentségや
közelébeや 〉aや temetőbenや vagyや aや templomban《や temettek, tov{bbraや isや azや im{dkozóや
közösség╇や aや keresztényや egyh{zや tagjaや maradt╇や akirőlや ｠ b{rや többnyire csak 

{ltal{noss{gbanや ésや névtelen(lや ｠, de a 13｠ｱｴ╆や sz{zadtólや aや misékや halottakértや
foh{szkodóやrészeやésやaやｱｴ╆やsz{zadtólやkezdődőenや{ltal{nosやhalottakやnapjaやgy{szmiséjeや
isや megemlékezett╆や Aや pozsonyiや végrendeletekや formul{iや péld{ulや többnyireや nemや isや
tértekや kiや aや temetésや részleteire╇や csakや {ltal{noss{gbanや utaltakや aや keresztényや egyh{zや
temetkezésiやrendjére╈や╅Itemやichや》╊『やpittやmeineやhausfrawやdasやsieやmichやlassやbestattenや
zu der erden nach ordnung vnd aufsatzung der kristlichen kirchen als ainem Cristen 

menschenや zuや gehoretを, ╅╊や schaff ich mein armen leichnam der erdt vnnd den 

zubestattenや nachや christenlicherや gerechtigkaitや vnndや gewonhaitや derや kirchenや╊を╇や ╅╊や
nachやiremやabschaidenやdenやleibやcristenlicherやbegrebnusや╊を╇や╅╊やbittやichや╊╇やdasやmeinや
leichnam zu dem geweichten erdreich bestaetやwerdや╊を.32 

Aや tehetősebbekや azonbanや többnyire nemや tartott{kや elegendőnekや eztや a minden 

keresztényt egykéntや megilletőや ╅jelenlétetを╇や vagyisや aや templomや kör(liや temetőkや
névtelenségét╇や illetveや sokadalm{t╆や Azや ehhezや sz(kségesや anyagiや erővelや rendelkezőkや
sz{m{raやaやmegold{stやaやmonostor/kolostor-, templom- vagyやk{polnaalapít{sやjelentettや
｠ aやközépkoriや emlékalapítv{nyや céljaやugyanis╇や hogyや azや alapítóや aや saj{tやmemori{j{t az 

utódokbanや fenntartsa╇やvagyisや aや lelkiや(dvösségéértやvalóや k(lönや im{dkoz{stや azや ehhezや
sz(kségesや nemや csekélyや anyagiや r{fordít{sや segítségévelや aや hal{laや ut{nや isや biztosítsa╆や
Ennekやlényegétやm{rやSzentやGergelyやp{paやkimondta╈やaや╅rokonokやvalah{nyszorやaやszentや
helyreや jönnek╇や övéikや sírj{tや isや megtekintik╇や megemlékeznekや róluk╇や ésや im{dkoznakや
ért(kを╆33 Azや egyh{ziや alapítv{nyokや létrehozóiや azonbanやnemやhagyatkoztakや kiz{rólagや
csal{dtagjaikや im{ira╇や aや temetkezőhely(knekや kiszemeltや vagyや abbólや aや célbólや építettや
templomokban╇や k{poln{kbanや azや azokや paps{gaや {ltalや elmondandóや misékや rendjétや isや
szab{lyozt{k ｠ vagyや azや alapítólevelekben╇や vagyや pedigや végrendeletileg. Mindez az 

                                                 
30 CSUKOVITS 1998. 30. 
31 ENGEL 1987. 629-630. 
32 MAJOROSSY 2006. 76., az 56. jegyzet is 
33 FÜGEDIやｱｹ91. 55. 
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egyikやmeghat{rozóやmutatój{v{やv{lhatottやaやt{rsadalmiやst{tusznak╇やmindやaやnemesség╇や
mindやpedigやaやv{rosiやpolg{rs{gやköreiben╆34 

 

 

6.1. Temetkezésやegyh{ziやépületekben 

 

B{rmennyireや{ltal{nosやvoltやm{rやMagyarorsz{gonや〉ésやEurópa-szerte is) aやｱｴ╆やsz{zadtólや
azや ak{rや alacsonyabbや rangúや kegyuraknakや ésや patrónusoknakや is a templomok 

belsejébenや történőや temetkezése╇や ezや azや egyh{zやhozz{{ll{saや szempontj{bólや egy{ltal{nや
nemやvoltやmag{tólやértetődőや｠ csakやegyやhosszú╇やközelやévezredesやfolyamatやvezetettやelやaや
későや középkorや sz{zadaibanや m{rや szélesや körbenや elfogadottや helyzethez╆や A folyamat 

nemや v{laszthatóや elや a memoria gyakorl{s{tól╇や amelyや nemや csup{nや aや halottraや valóや
liturgikusやemlékezéstやjelentette╇35 hanem befoly{solta péld{ulやaやsírやhelykiv{laszt{s{tや
is.36 

Azや ókoriや Mediterranumや {ltal{nosnakや mondhatóや hagyom{ny{tや követveや a 

rómaiakやkötelezőenやaや telep(lésenやkív(lやhelyeztékやelや temetőiket╆37 Itt maguk aやsírokや
szent helynek (locus religiosus《やsz{mítottak╇38 amelyekbenやvagyやamelyekやkörnyékénやaや
halottak szellemei (Dii Manes《や éltek╉や aや feliratokや egyや részeや szerintや aや sírokや aや halottakや
szellemeinek voltak szentelve (Dis Manibus sanctum《╆や Aや kereszténységや gyökeresenや
szakítottや ezzelや aや hagyom{nnyal╇や aや koraiや időszakや keresztényeiや sz{m{raや aや sírや
elvesztetteや jelentőségét╆や Aや m{rtírokや hal{l{tや ugyanakkorや Krisztusや hal{l{ldozat{nakや
analógi{j{raやkezdtékやkezelni╇やésやennekやaやszoros eszmei kapcsolatnakやlegközvetlenebb 

｠ teológiailagやMil{nóやérseke╇やSzentやAmbrusや{ltalやkifejtettや｠ megjelenítésiやmódjaやazや
volt╇やhogyやazやeucharisztikusや{ldozatやsz{m{raや{llítottやolt{rtやaやm{rtírokやsírjaやfölé╇やvagy 

annakやközelébenやhelyeztékや el╆やAや rómaiやhitvil{gや aや sírokやbolygat{s{tや aや cs{sz{r╇やmintや
legfőbbやpap╇やaやpapiやtest(letやfeje (Pontifex Maximus《╇やengedélyéhezやkötötteや｠ egyed(lや
ebbenやaやminőségébenやvoltや lehetségesやmégやNagyやConstantinus cs{sz{rや sz{m{raや isや aや
Vatik{nや dombj{nや elter(lő temetőや haszn{latonや kív(lreや helyezéseや ésや ter(leténekや
igénybeや vétele Péterや apostolや sírtemplom{hoz. Hamarosan azonban a mozg{sや
ellentétesやir{nytやvett╇やés aやsírt╇やilletveやannak tartalm{tやkezdtékやazやolt{rhozやvinni. 354-

bőlや ismertや azや elsőや adatや egyやm{rtír╇や jeles(lや aや sz{zや évvelや kor{bbanやmeghalt Babylas 

p(spökやAntiochiaやközelébenやlévőやsírj{nakやGallusやcs{sz{rやengedélyezteやfelbont{s{rólや
annakや érdekében╇や hogyや maradv{nyait Apollo pog{nyや kultuszhelyére╇や Daphnébaや
helyezzékや {t (a m{rtírokやmaradv{nyainakや felemeléseや fontosや pog{nyや kultuszhelyekや
ideológiaiや{tform{l{saやérdekébenやévsz{zadokonや{tや folytatottやgyakorlatt{やv{lt; Szent 

                                                 
34 KUBINYI 1999; MAJOROSSY 2006. 76., az 55. jegyzet is 
35 A memoria problémakörérőlやrészletesebbenやld╆やkor{bbanやazやあAや╅memoriaをっやcíműやfejezetben╆ 
36 Az 1997-ben Trierben a memoria ésやaや reprezent{cióやkérdésköreinekやszentelt╇や╅Tendenzenやderや

Grabmalforschungをや címűや konferenciaや 〉tanulm{nykötete╈や Grabmäler ｲｰｰｰ《や előad{saibólや
levonhatóや{ltal{nosやkövetkeztetésekやegyikekéntやemlíti╈やKERSCHERやｱｹｹｸ╆やｳｴｱ-342. 

37 K5TTINGやｱｹｸｴ╆やｶｹ╆ 
38 Digesta 11. 7. 2. 5.; angolやfordít{sa╈やSCOTTやｱｹｳｲ╆や〉ｱｱ╆やｷ╆やｲ╆やｵ╆《╉やCARROLLやｲｰｰｶ╆やｴ╇やｹ╆╉やK5TTINGや

1984. 72. 
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Babylas martyrium{tや egyébkéntや keresztや alaprajzonや képeztékや ki39). M{rや aや ｴ╆や sz{zadや
m{sodikやfelétőlやkezdveや{ltal{noss{やlettやaやkeresztényやm{rtírokやcsontmaradv{nyainakや
a templomban azや olt{rや alattや 〉sub altare《や történőや elhelyezése 〉aや koraiや keresztényや
temetők╇や ígyや aや rómaiや katakomb{kや ╅ki(rítéseをや {ltal《╇や ésや aや telep(lésekや egyreや
pomp{sabbや templomaiや aやm{rtírereklyékや birtok{banや részeseiや lettekや aや sírtemplomokや
szentségénekや is╇や biztosítvaや aや közösségや sz{m{raや aや szentekや közösségénekや segítőや
közbenj{r{s{t. Miut{nやGratianus cs{sz{rやmegsz(ntetteやaやcs{sz{rokやPontifex Maximus 

címét╇や aやm{rtírmaradv{nyokや felemelésénekや engedélyezése╇ mintや ╅szentや ésや vall{sosや
(gyをや 〉res sacra et religiosa), {tker(ltや aや keresztény p(spökökや jogkörébeや｠ a jog adta 

lehetőséggelや előszörや éppenや Szentや Ambrusや élt╇や midőnや aligや néh{nyや évvelや későbbや
╅felfedezteをやMil{nóやközelébenやGervasiusやésやProtasiusやm{rtírokやsírj{t╆40  

Aや közösségekや tagjaiや gyorsan ╅követtékをや aや szentjeiket╇や ésや azや antikvit{sや
telep(lésenや kív(liや temetőiや ╅beköltöztekをや aや templomokや köré╇や aや v{rosok╇や falvakや
belsejébe╆やAやfolyamat azやeleinteやtiltóやzsinatiやhat{rozatokやellenére meg{llíthatatlannakや
bizonyult╇や aや keresztényや temetők41 elv{laszthatatlann{や v{ltakや aや templomoktól╆ A 

nagyobbや v{rosokban╇や aholや többや templomや ésや többや temetőや isや létes(lt╇や m{rや azや
ókeresztényや időszakbanやmegfigyelhetőやaやszoci{lisや tagozód{sやaや temető-v{laszt{sban╆ 
Trierbenや péld{ulや aや foglalkoz{sraや utaló╇や egyébkéntや kissz{múや ésや szinteや kiz{rólagや
cs{sz{riや szolg{latbanや {lló╇や magasや rangú hivatalnokokra, illetve katonatisztekre, 

tov{bb{やaやlegelőkelőbbやasszonyokraやvonatkozóやfeliratやalapj{n aやSt╆やMaximinやtemetőjeや
v{ltやaやvil{giやelitや temetkezésiやhelyévé╆ Azやegyh{ziakや temetőjévéやugyanakkorやaやSzent 

PaulinusやésやFélixやp(spökやsírjaitやőrzőやSankt Paulinやv{lt╆42 Innenやsz{rmazikやannakやazや
Ursianusや papnakや ｵ╆や sz{zadや végi╇や ｶ╆や sz{zadや elejiや sírlapjaや is╇や akiや aや feliratや szerintや
╅megérdemelte╇や hogyや aや szentekや sírj{nakや közelébenや nyugodjonを╈や VRSINIANO 

SVBDIACONO SVB HOC TVMVLO OSSA QVIESCVNT QVI MERVIT SANCTORVM 

SOCIARI SEPVLCRA ╊ .43 

Az igyekvésやaやszentekやközelébenやtörténőやや temetkezésや｠ sepultura ad sanctos ｠ 

ir{ntや azや egészや rómaiや birodalombanや elterjedt╇や ahogy azt régészetiや megfigyelésekや ésや
sírfeliratokやegyar{ntやbizonyítj{k╆44 Regensburgbanやpéld{ulやBajororsz{gやlegkor{bbi╇やaや
4｠ｵ╆や sz{zadや fordulójaや környékénや faragottや keresztényや sírfelirataや szerintや aや boldogや
emlékezetűや Sarmanninaや 〉vagyや Sarmanna《や m{rtírokや t{rsas{g{banや pihent╈や ╊や
QVIESCENT(I) IN PACE MART(I)R(I)BVS SOCIATAE.45 Osti{ban egy felirat 

ugyanakkorやaztや isやmutatja╇やhogyや╅erreや sokanや törekedtek╇や deや csakやkevesenやértékや elをや

                                                 
39 VILLA 2006. 5-58, 60. 
40 K5TTINGやｱｹｸｴ╆やｷｲ-74. 
41 Aや templomや kör(liや temetőkrőlや ld╆や kor{bbanや aや ╅Temetőképや ésや temetőiや sírjelek╇や valamintや

rokonemlékekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetet╆ 
42 SCHWINDEN 2007. 265. 
43 BUNJES 1938. 4.; Abb╆やｴ╉やSCHWINDENやｲｰｰｷ╆やｲｶｵ╇やｲｶｶ╆╉やｲ╆やkép 
44 Aや folyamatや említélse╇や illetveや v{zlatosや leír{sa╈やPANOFSKYやｱｹｶｴ╆や ｴｶ╆╉やARIÈSや ｱｹｸｱ╆や ｴｰ╆╉やARIÈSや

1984. 37-ｴｲ╆╉やK5TTINGやｱｹｸｴ╆やｷｴ-76. 
45 PrähistorischeやStaatssammlungやM(nchen╇やInv╆やNr╆やｱｹｶｱ╇やｷｸｰ╈やSeverin 1982. 582. (Kat.-Nr. 8.38, 

GARBSCH, J.); Taf. 59 
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(quod multi cupiunt et rari accipiunt).46 Egyesやszövegekや jelzik╇やhogyやezértや aや tehetősekや
fizetniや isや hajlandókや voltak╇や péld{ulや aや rómaiや Callistus-katakomb{banや egyや bizonyosや
Serpentiusや aや sír{sókéntや 〉fossor《や jelöltや temetőgondnokや Quintustólや vetteや megや aや ｳ╆や
sz{zadや közepénや élt Corneliusや p{paや sírj{n{lや lévőや sírhelyét: Serpentivs emit loc(v)m a 

Qvinto fossore ad sanctvm Cornelivm. AやtunéziaiやDouggaやegyやfelirataやaやnégyやeltemetettや
{ltalやaやszentségetやez{ltalやr{jukやisやh{ramoltatóやm{rtírokやközelségeやérdekébenやkifizetett 

költségekrőlやisやszól╈やSancti ac baeatissimi martyres, petimvs in mente habeatis, vt donentvr 

vobisや》╊『 Simposivm, Mammari(vm), Graniv(m), Elpideforvm qvi haec cvb(icvla) IIII a(d?) 

p(edes?) c(entvm?) p(lvs?) m(invs?) svis svm(p)tibvs et svis operibvs perfecervnt.47 

Aやszentekやközelébeやtemetkezés igényétやazやaやtörekvés éltette╇やhogyやaやhal{ltólやaや
felt{mad{sigや önmag{nや m{rや segíteniや nemや tudóや halott azや Utolsóや ítéletや idejénや
közbenj{róraや leljen ｠ egyenesenや létezettや olyan vélemény is, hogy a szentek 

csontjaihozや ╅kötöttをや elhunytatや nemや érhetiや majdや b(ntetés╆や Aや szentekや közelébeや
temetkezésや egyreや {ltal{nosabb{や v{ló gyakorlata ellenや szótや emeltや ugyan Szent 

[goston╇やmivelやnemやtal{ltやmelletteやfelhozhatóやteológiaiやérveketや｠ szerinte a halottak 

lelke nemやaやm{rtírmaradv{nyokやnyughelyén╇やhanemやazやélőkやőtやaやm{rtírokやvédelmébeや
aj{nlóや im{inakや helyszínénや nyerや segítségetや ｠╇や deや mégや ő isや kénytelenや voltや némiや
lemondóやengedékenységgelやmegjegyezni╇やhogyやhaやaやhalottaknakやnemや isや lehetやezzelや
segíteni╇や deや azや élőknekや legal{bbや vigasztや nyújt╆ Hi{baや {lltや kiや [gostonや véleményeや
mellett SzentやAmbrusや is╇やaやnépiやhiedelmektőlやmég aやklerikusokやtöbbségeやsemやtudtaや
mag{tや f(ggetleníteni╆ Nyssaiや Gergelyや kappadókiaiや p(spökや 〉くｳｹｵや ut{n《や magaや isや aや
m{rtírokやmaradv{nyaiやmellettや temetteやelやaやsz(leit╇やhogyやfelt{mad{sukkorやazやUtolsóや
ítéletや sor{nや aや szentekや segítség(kreや legyenek╆48 Laikusokや templomiや temetkezéseirőlや
teh{tやm{rやaやｴ╆やsz{zadtólやismertekやadatok╆49 

Igaz{nや kielégítőnekや azや ad sanctos temetkezésnekや azや im{kや szerepérőlや vallottや
{gostoniや felfog{ssalや valóや ötvözéseや tűnhetett╆や Ostiaや domonkosや bíborosや p(spöke╇や
HuguesやAycelinや 〉くｱｲｹｷ《やvégrendeletébenやegyやsírlapotや rendeltやaや rómaiやSantaやSabinaや
főolt{raや előttiや sírjaや fölé╇や hogyや aや lapotや l{tvaや aや szerzetesekや aや p(spökや memoriaj{tや
bevegyékや im{ikba╈や ╅╊や utや fratresや dumや viderint habeant memoriam nostri in 

orationibusやsuisを╆50 

Aや temetőkや gyorsや (teműや templomや köréや költözésénél sokkal tartósabbや volt 
azonban azやegyh{zやellen{ll{saやaやtemplomokやbelsejébenやvalóやtemetkezésselやszemben╇や
amely Európ{banや csakや fokozatosanや nyertや teretや azや évsz{zadokや folyam{nや ｠ az 

egyh{zakやpadlóitや szőnyegszerűenやbeborítóや sírlapokやkoraや csakや aや későiや középkorbanや
jöttや el╆51 Eleinte csak a klerikusok 〉ésや amennyibenや hatalmukbanや {llt╇や aや rokonaikや is╇や
mintや aや fentや említettや Nyssaiや Gergelyや nővére╇や Macrinaや aや Sebaste-iや Negyvenや m{rtírや
                                                 
46 SCHWINDEN 2007. 265. 
47 SCHWINDEN 2007. 265. 
48 K5TTINGやｱｹｸｴ╆やｷｵ╆╉やSCHWINDENやｲｰｰｷ╆やｲｶｶ╆ 
49 SAUERやｱｹｹｳ╆やｱｱｰ╆╉やKRÄMERやｲｰｰｷ╆やｵｷ╆ 
50 Rom und Latium 1994. 9. 
51 Ugyanakkorやazやészak-afrikaiやtemplomokやmozaikdíszesやpadlóitやhelyenkéntやaやsírhelyeketやjelölőや

mezőkやsűrűやh{lójaやalkottaやaやｴ╆やsz{zadやvégén╇やｵ╆やsz{zadやfolyam{n╈やYASINやｲｰｰｵ╆ 
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templom{ban52) temetkezhettekや aや szentや m{rtírokや sírhelyeiや ésや ereklyéiや közelébe, 
idővelや aや kolostorok╇や egyh{ziや intézményekや m{rや vil{giや alapítói╇や tekintélyesや jótevőiや
〉uralkodók╇やarisztokrataやcsal{dokやtagjai《やsz{m{raやisやmegnyíltakやennekやlehetőségei.53 

A papok templomiや temetkezésétや m{rや aや magaや sz{m{raや ottや helyetや keresőや Szentや
Ambrusや isや t{mogatta╇や mertや nemcsakや Krisztusや ésや azや élet(ketや hozz{や hasonlóanや
fel{ldozóやm{rtírokやközöttやvontやp{rhuzamot╇やdeやaやhal{lや{ldozat{tやmeghozóやKrisztusやésや
az ezt azや{ldozatotや╅{br{zolóを pap közéやis╇やmi{ltalやazやutóbbitやisやmegilletiやazやolt{rn{lや
valóや temetkezésや joga╆や Ezや valój{banや kezdetbenや aや rómaiや birodalomやkeletiや ésや nyugatiや
részénや egykéntや csakや aや cs{sz{riや h{z tagjaira (majd nyugaton az ezt magukra 

vonatkoztatóや uralkodókra《╇や tov{bb{ aや p(spökökre vonatkozott, nem minden  

tiltakoz{sやnélk(lやazonban╇やmivelやakadtak╇やakikやazやőや╅férgekやr{gtaをやholttest(ketやsem 

tartott{kや azや olt{rhozやméltónak╆や Részlegesやmegold{stや jelentett╇や hogyや haや aや templomや
olt{rtや tartalmazóや főや terébenや nemや is╇や deや aや mellékterekben╇や azや atriumban╇や aや
baptisteriumban╇やaやkerengőbenやengedélyeztékやaやtemetkezést; ezzel annakやaやveszélyétや
isやkiやlehetettやnémilegやvédeni╇やhogyやazやeltemetettやesetlegやnemやbizonyultやidővelや〉vagyisや
azやUtolsóや ítéletや idején《やméltónakや azや olt{rや közelébenや valóや sírra. Eleinte╇や aや ｸ╆や sz{zadや
elejéig╇や aや p{p{katや isや aや Szentや Péter-templomや előcsarnok{ban╇や aや bej{ratn{lや lévőや
secretariumbanや temettékや el╇や eztや követőenや azonbanや m{rや mag{banや aや templomtérbenや
rendeztekや beや maguknakや mauzóleumokat╆や Aや ｶ╆や ésや ｷ╆や sz{zadや többや zsinataや isや vagyや
kategorikusanや tiltotta╇や vagyや pedigや igenや erősenや korl{toztaや aや laikusokや templomiや
eltemetését╆54 〉Meroving《や I╆や Chlodvigや frankや uralkodótや 〉くｵｱｱ《や azや {ltalaや P{rizsbanや
alapítottやApostol-templombanやmégや csakや aや korabeliや p{p{khozや hasonlóanや in sacrario 

temettékやel╇やMartellやK{rolyやésやKisやPippinや〉くｷｶｸ《やSaint Denis-ben ugyancsak in porticu 

/ in atrio temetkezett. Aや későbbiや uralkodókや sírjaiや azonbanや m{rや beker(ltekや aや
templomokba╇やb{rやaやk{noniやtörvényekbenやaやtemplomiやtemetkezésreやigénytやtarthatókや
felsorol{saibanや nemや szerepeltek╆や Aや fejedelmiや sírや északiや pog{nyや ésや aや mennyeiや
tov{bburalkod{sや antikや rómaiや hagyom{ny{tや azや egyh{znakや nemや siker(ltや semmisséや
nyilv{nítani╆や (Egyfajta ╅skizofréniaを jele╇や hogyや aや későや középkorbanや azやUtolsóや ítéletや
{br{zol{sainや p{paや ésや cs{sz{r╇や p(spökや ésや kir{lyや egyar{ntや ottや sorakozikや aや pokolraや
vetettekやközött╇やaやsírjaやazonbanやmindnekやaやtemplombaやker(lt╆《55 

Azや egyh{zや védharcaitや jelentetteや aや ｹ╆や sz{zadや elejénや Orléans-i Theodulf 

konzervatívや véleménye╇や aや szigorúanや csup{nや ╅inや atrioや autや porticuや autや abedraをや
〉└exedra《や engedélyezhetőや temetkezésről╇や ésや ezや aや kor{bbiや szigorús{gotや fenntartóや
formul{z{sや jelentやmegやmégやｸｰｹ-ben is az aacheni zsinaton. A mainzi zsinat 813-ban 

hozott╇や Nagyや K{rolyや {ltalや isや megerősített szab{lya, miszerint a templomban csak 

p(spökök╇やap{tok╇やjóやpapokやésやhívőやlaikusokやtemetkezhettekや〉╅mortuiやinやecclesiaやnonや
sepeliuntur, nisi episcopi aut abbates aut boniやpresbyteriやautやfidelesやlaiciを), azonban 

m{rや kiskaputや jelentett╈や aや ╅hívőや laikusをや kitételや ugyanis nem volt pontosan 

                                                 
52 SCHWINDEN 2007. 266. 
53 K5RNERやｱｹｹｷ╆やｹ╆╉やANGENENDTやｲｰｰｰ╆やｲｴ╆ 
54 KRÄMERやｲｰｰｷ╆やｵｷ╆ 
55 K5TTINGやｱｹｸｴ╆やｷｶ-78.; ANGENENDT 2000. 24. 
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meghat{rozva╇や ésや nyilv{nvalóanや azや egyesや templomokや ésや kolostorok╇や illetveや azokや
alapítóiやérdekeiやszerintやlehetettやértelmezni╆ Ezやaやfelfog{sやvalój{banやaやközépkorやvégéigや
érvényesや maradt╇や deや mégや aや ｱｳ╆や sz{zadiや zsinatokや hat{rozataiや semや egyeztekや aや
szigorús{gや követendőや mértékéről╇や aや templomiや temetkezéstや engedélyezőや egyh{ziや
hivataloss{gや meghat{roz{s{ról╆や Vég(lや ｱｲｹｲ-ben az angliai Chichesterben az 

egyh{zakや patrónusai╇や aや patronis ecclesiarum egyértelműや jogotや nyertekや aや templokbanや
történőや eltemetésre. Aや szab{lyokや eztや mégや ebbenや azや időbenや isや kivételesや esetnekや
t(ntetikやfel╇やaやforr{sokból╇やrégészetiやadatokból╇やsíremlékekbőlやmegismerhetőやvalós{gや
azonbanや m{rや nem ezt mutatja ｠ aや templomiや temetkezésや aや középkorや utolsóや kétや
évsz{zad{raやmindennaposやgyakorlatt{やv{lt.56 

Azやuralkodókやesetébenやvalój{banやmégやnemや is lépettやkiやazやegyh{zやaやtemplomiや
temetkezésや engedélyezésévelや azや egyh{ziや hierarchiaや kereteiや köz(l╇や az Isten 

kegyelméből (Dei gratia《や uralkodóや cs{sz{rや vagyや kir{ly ugyanis a Karoling 

{llammisztikaやszerintやIstenやhivatalnokaや〉minister Dei《やésやKrisztusやhelytartójaや〉vicarius 

Christi《や aや földön╇や vagyisや aや kir{lyiや hatalomや azや univerz{lisや egyh{zonや bel(liや hivatalや
(officium).57 Ígyやkapottやsírhelyet NagyやK{rolyやcs{sz{rや〉くｸｱｴ《やazや{ltalaやalapítottやaacheniや
palotak{poln{banやésやJ{mborやLajosや〉くｸｴｰ《やa metz-i Saint-Arnoul-ban.58 Aやhagyom{nytや
lényegébenやaやsz{szやdinasztia uralkodóiやis folytatt{k. I╆やHenrikやnémetやkir{lyや〉くｹｳｶ《やésや
felesége╇やMatildaや 〉くｹｶｸ《やkettősや sírj{tや alapítv{nyukban╇やa quedlinburgi St. Servatius-

banや alakított{kや ki╆59 I. Ottóや kir{ly╇や későbbや Nagyや Ottóや német-rómaiや cs{sz{r 〉くｹｷｳ《 
előszörや a Magdeburgbanや {ltalaや építtetettや bencésや kolostortemplombanや kív{ntや
temetkezni, szeretett elsőやfelesége╇やEdgithや〉くｹｴｶ《やmellé. 955-tőlやnagyj{bólやugyanazon 

aや helyenや rendelteや elや azや érsekiや székesegyh{zや építését╇や amelynekや északiや k{poln{jaや
ker(ltやaやkir{lynéやalighanemやv{ltozatlanulやhagyottやsírja fölé╇やahov{やidővelやa cs{sz{rt 
mag{tやisやeltemették╆やEzやaやcs{sz{ri sírやhelyeやmaやis╇やcsakやazやOttó-koriやép(letやhelyéreやaや
ｱｳ╆や sz{zadbanや felép(ltや maiや székesegyh{zや tengelyénekや {thelyezésévelや aや sírや aや
monument{lisや szentélyや közepéreや ker(lt╇や azや érseki-székesk{ptalaniや napiや liturgiaや
résztvevőjekéntや folyamatosanや emlékeztetveや aや klérustや azや alapítóra╆60 II╆やOttóや német-
rómaiや cs{sz{r 〉くｹｸｳ《 feltehetőenや aやMemlebenbenや {ltalaや alapítottや bencésや monostortや
sz{ntaや temetkezőhelyének╇や deや azや It{li{banや v{ratlanulや elhunytや uralkodótや aや rómaiや
Szentや Péter-templomや {trium{banや temettékや el╇や porfírfedéllelや ell{tottや rómaiや
szarkof{gban╆61 Az ugyancsak fiatalon elhunyt III╆やOttó német-rómaiやcs{sz{rt 〉くｱｰｰｲ《 
Aachenbenや temettékや el╇や azや {ltalaや k(lönlegesやmódonや tiszteltやNagyやK{rolyや｠ akinek 

                                                 
56 OEXLEや ｱｹｸｳ╆や ｵｶ╆╉や K5TTINGや ｱｹｸｴ╆や ｷｸ╆╉や FÜGEDIや ｱｹｹｱ╆や ｵｵ╆╉や SAUERや ｱｹｹｳ╆や ｱｱｰ╇や ｱｱｲ╆╉や

ANGENENDTやｲｰｰｰ╆やｲｸ╆╉やKRÄMERやｲｰｰｷ╆やｵｷ-59. 
57 SZŰCSやｱｹｸｸ╆やｳｶ╇やｴｱ╆╉やT2THやｱｹｸｸ╆やｱｱｷ╆ 
58 ERLANDE-BRANDENBURG 1975. 150-151. (47. sz.), illetve 151-ｱｵｲ╆や 〉ｵｱ╆や sz╆《╉や ｳｲ╇や ｳｴ╆や kép╉や

Paderborn 1999a. 2. 758-766. (Kat.-Nr. X.41-42, SCHMIDT, T.-M.) 
59 EHLERS 1997. 49.; SCHUBERT｠LOBBEDEY 2001. 382, 389. 
60 EHLERS 1997. 49-55.; SCHUBERT｠LOBBEDEY 2001. 
61 EHLERS 1997. 55-57.; BORGOLTE 2000. 
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sírj{tや isや felnyittattaや ｠ közelében╆62 II╆や Henrikや német-rómaiや cs{sz{r 〉くｱｰｲｴ《 
Bambergben╇やazや{ltalaやalapítottやszékesegyh{zbanやtemetkezett.63  

Aやｱｱ╆やsz{zadigやEurópa-szerteやcsakやnéh{nyやkolostorやkapottやengedélytやlaikusokや
｠ legink{bbや akkor is csakや aや kolostorや alapítóiや ésや jótevőiや ｠ eltemetésére╇や aや ｱｲ╆や
sz{zadbanや m{rや jóvalや több╇や p{paiや bull{kや útj{n.64 Aや bűnbocs{natや elnyeréséhezや aや
halottnakや segítőや {ltal{nosや templomiや im{kや ugyanや mindenkinekや kij{rtak╇や deや aや
gazdagokや igyekeztekや magukatや ennélや jobbanや ╅bebiztosítaniを╇や azや alapítv{nyiや
templomokbanや ╅kiharcoltをや sírや azや egyéniや bűnbocs{natや érdekébenや
misealapítv{nyokkalやkapcsolódottやössze╆ 

Aや kolostoralapít{sや mögöttや meghúzódóや elképzelésekrőlや k(lönlegesenや
plasztikusやképetやnyújtやegyやaやhildesheimiやSanktやMichael-ap{ts{graやvonatkozóやoklevél╆や
Az 1019. november 1-én╇や Mindenszentekや napj{nや ki{llítottや ésや rajtaや kív(lや Ekkehardや
schleswigiやp(spök╇やaやteljesやszékesk{ptalanやésやvil{giやnemesekや{ltalやisやal{írtやoklevélbenや
fogalmazta meg azや alapítóや Bernwardや hildesheimiや p(spök 〉くｱｰｲｲ《, hogy a kolostor 

alapít{s{valや miや isや voltや aや sz{ndéka. Nyilv{nvalóanや aや templomépítőや Salamonraや is 

utalva, akinekやaやnyom{baやkív{ntやlépni╇やaやlelkiや(dvösségéértやvalóやaggód{sやközepette╇や
aや bűntudatや ésや aや b(szkeségや közöttや ingadozvaや feltette aや kérdést╇や hogyや azや érdemekや
milyenや╅építményeをや{ltalや ésやpénzbenやésやbirtokokbanやmilyenや{ronやv{s{rolhatjaやmegや
mag{nakや aや Mennyeket╈や ╅Hęcや ego consideransや Bernuuardusや 》╊『 et diuturna 

meditatione volvens, qua meritorum architectura quove rerum pretio possem 

mercariや celestiaや ╊を╆や Azや érdemekや építményének absztraktや transzcendenci{j{tólや az 

╅architecturaをやészrevétlen(lや{tvezetやaやSanktやMichael építéséhez╇やaやv{laszやugyanis a 

lelkiや(dvösségreやutalvaやaz╇やhogy egészやgazdags{g{tやarraやkív{njaやfordítani╇やhogyやmintや
egyや templomやépíttetőjeや ésや egyやkolostor alapítójaや aや nevétや 〉╅nomenを《 ╅memoriaを-val 

kösseや össze╆ A középkoriや emlékalapítv{nyや célja ugyanis╇や hogyや azや alapítóや aや lelkiや
(dvösségéértや valóや im{dkoz{stや azや ehhezや sz(kségesや anyagiや r{fordít{sや segítségévelや aや
hal{laやut{nやisやbiztosítsaや｠ Bernwardやesetébenやaやtemplomotやésやaやkolostortやúgyやell{ssaや
javakkal╇や hogyや aや szerzetesekや ak{rmilyenやhosszúや ideigや valóやmegélhetéseやmeglegyen 

annakや érdekében╇や hogyや aや regul{jukや szerintや élhessenek, ésや azや alapítóや (dvösségéértや
im{dkozhassanak╆ Alkot{saや védelméértや Bernwardや aや cs{sz{rhozや ésや aや főpapokhozや
fordult╇やegybenやmindenkit╇やsaj{tやp(spökiやutódaitやisやfigyelmeztetve╇やhogyやamennyibenや
kezetやemelnekやemlékalapítv{ny{ra╇やIstenやb(ntetésétやésやsaj{tやcsal{djaやbosszúj{tやvonj{kや
magukra. Bernwardや arraや törekedett╇や hogyや azや angyalokhozや hasonlóanや őや isや szentや
legyen, ésや aや földiや javakkalや ╅megv{s{rolhassaや aや Mennyeketを╆や Ezzelや azonbanや
kor{ntsemや aj{nlottや csere(gyletetや vagyや elad{siや szerződéstや Istennekや 〉ésや nemや isや
tekinthetőやaやművészetekやmecén{s{nakやazやantikやvagyやmodernやértelemben《╇やhanemやazや
egészや középkortや {tszövőや ╅memoriaをや gondolatvil{g{nakや megfelelőenや azや ╅Istenや
                                                 
62 EHLERS 1997. 58-ｶｴ╆╉やG5RICHやｲｰｰｰ╆ 
63 EHLERS 1997. 64-ｷｱ╆╉や Feltehetőenや aや cs{sz{réや voltや aや dómbólや ismertや egyetlen╇や töredékesや

szarkof{g╇やamelyやaやHenrik-féleやép(letやközéptengelyébenやker(ltやelő╈やHeinrich II. 2002. 256-257. 

(Kat.-Nr╆やｱｰｳ╇やMEIER╇やT╆《╉やaやcs{sz{riやp{rや jelenlegや l{thatóやsíremlékétやTilmanやRiemenschneiderや
faragta (1499｠1513): Heinrich II. 2002. 405-408. (Kat.-Nr. 215, HUBEL, A.) 

64 DERWEIN 1931. 97. 
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kezébeをや helyezteや reményét╇や hogyや aや sírj{n{l╇や mintや liturgikusや emlékezeteや földiや
helyszínén╇やisteniやcsod{kやsegítségévelやmegmutatkozzon, hogy a Mennyekben az örökや
╅memoriaをやv{rやr{╇やésやIstenやőtやaやhozz{やfordulókやszentやpatrónus{nakやésやszószólój{nakや
jelöli╆や Bernward╇や mielőttや ｱｰｲｲ╆や novemberや ｲｰ-{nや elhunyt╇や szeptemberや ｲｹ-én╇や Szentや
Mih{lyや napj{n╇や többや jelenlévőや p(spökt{rsaや tanús{gtételeやmellettや felszentelteや aやmégや
nemや teljesenや készや templomot╇や majdや azや alapítv{nyや cs{sz{riや védelmérőlや ki{llíttatottや
frissやoklevélやbirtok{banやazやelsőやap{totや isやkinevezte╆65 Aやkolostorや templom{nakやmégや
1015-benや felszenteltや kript{j{banや aや saj{tや magaや {ltal kijelölt helyen eltemetett 

hildesheimiや p(spök szarkof{gjaや (és alighanemや későbbや kész(ltや sírfedlapjaや is) 
fennmaradt66 ｠ hasonlóanや k(lönlegesや alkot{sや aや magaや nemében╇や mintや Bernwardや
annyiや m{sや megrendelése╇や mégや haや aや saj{tや kezűや készítésや későbbiや legendaや is╆ A 

p(spökségbenや utódj{nak╇や b{rや megprób{lta╇や azや alapítóや gondosや előrel{t{s{nakや
köszönhetőenやnemやsiker(ltやmegv{ltoztatniやaやSanktやMichaelやst{tusz{t╇やésやaやBernwardや
készíttetteやműalkot{sokやisやaやhely(könやmaradtak╆やAやszerzetesekやgondosanやjegyeztékやaや
sírn{lやtörténtやcsod{kat╇やésやｱｱ50-benやaやp(spökやegyelőreやcsakやaやsírhozやkötött╇やliturgikusや
kultuszaやvetteやkezdetét╇やhogyやｱｱｹｲやvégén╇やｱｱｹｳやelejénやaやp{pa {ltaliや szenttéやavat{sや isや
megtörténjen╈やBernward, reményeinekやmegfelelően, azやangyalokhozやhasonlóやszentekや
körébeやker(lt╆67 

Bernwardhoz hasonlóanや gondolkodottや aや többiや veleや kort{rsや p(spökや is╇や akikや
orsz{gszerteやkolostorokatやalapítottak ｠ Meinwerkやpadernborniやp(spökや〉ｱｰｰｹ｠1036) 

péld{ulやannakやérdekében╇や╅╊やhogyやelnyerjeやaやmennyeiや Jeruzs{lemet╇や aや jeruzs{lemiや
szentや templomや hasonlós{g{raや kív{nv{nや templomotや építeni╇や ╊をや aや helyszínenや
leméretteや aや Szentや Sír-templomや ép(letét╆68 Ígyや gondolkodottや II╆や Henrikや cs{sz{rや is╇や
amikor létrehoztaやésやfelszerelteやBambergやp(spökségét. 

Magyarorsz{gonや aや Karolingokや ésや azや Ottó-korや kir{lyainak-cs{sz{rainak 

hagyom{ny{tや vettékや {t azや [rp{d-h{ziや kir{lyok╆や M{rや Géza fejedelem 〉くｹｹｷ《 is 

keresztényやuralkodókやmódj{ra╇やtemplombanやtemetkezett╇やaやmindenやbizonnyalや{ltalaや
isや építtetett╇や székesfehérv{riやPéter｠P{l-templombanや lévőや sírhelyérőlや IoannisやDlugosや
teszやemlítéstやLengyelorsz{gやtörténetérőlやírottやmunk{j{ban╈や╅╊やadやecclesiamやSSやPetriや
etやPauliや inや foroやsitam╇や inやquaやsepultusや fuisseやGiezaやpaterやB╆やStephaniや╊を╆69 (Ezzel a 

sírtmplommalや azonosítottaや Kralov{nszkyや Al{nや azや {ltalaや aや telep(lésや legmagasabbや
pontj{nや felt{rt╇や négykaréjosや ép(letet╆70) A legkor{bbiや biztosanや ismert╇や azや alapítóや
temetkezésiや helyekéntや isや szolg{lóや ésや nyilv{nや m{rや azや alapít{sや időpontj{banや (1018) 

ebben a gondolatban is fogant középkoriやegyh{ziや intézményやaやszékesfehérv{riやSzűzや
M{riaやpréposts{gやvolt╇やI╆や(Szent) Istv{nや〉くｱｰｳｸ《やalapít{saやésやtemetkezőhelye: aやKépesや
Krónikaや hírad{saや szerintや aや kir{lytや ╅eltemettékや aや fehérv{riや bazilik{ban╇や amelyetや őや

                                                 
65 SCHUFFELS 1993. 40-41. 
66 Ld╆やkor{bbanや╅AzやÉletやKönyveや｠ sírjelやésやfeliratをやcíműやfejezetben╆ 
67 SCHUFFELS 1993. 42. 
68 Meinwerkやpaderborniやp(spökやélete╇やｱｱｵｵ｠ｱｱｶｵやközött╈やKözépkori 1969. 66. 
69 KRALOV[NSZKY 1983. 81. 
70 KRALOV[NSZKYやｱｹｸｳ╆ 
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magaや építettや Istenや szentségesや anyja╇や aや mindenkoronや szűzや M{ria tiszteletéreを.71 A 

temetésrőlや azや ｱｰｸｳ-banや szenttéや avatottや kir{lyや Hartvikや p(spökや {ltalや ｱｱｰｰや kör(lや írtや
legend{jaやúgyやt{jékoztat╇やhogyやaやhal{lやidőpontj{igやmégやfelやnemやszenteltやtemplombanや
aやp(spökökや{ltalやgyorsanやelhat{rozottや╅╊やfelszentelésや(nnepségétやmegtartv{n╇やszentや
testétや azや ép(letや közepénや fehérや m{rv{nybólや faragottや szarkof{gbaや helyeztékや ╊を╆72 

GyörffyやGyörgyやvéleményét╇やmiszerintやazやép(letやközepénや〉╅inやmedioやdomusを《やkitételや
nemや aや szigorúanや vettや geometriaiや középpontotや jelentette╇や sokkalや ink{bbや aや főhajóや
középvonal{t╇やaholやgyakranやkeresztolt{rや{llott╇やelőtteやazやalapítóやvagyやaやlegelőkelőbbや
kegyúrや sírj{val,73 {ltal{nosやelfogad{stやnyert.74 Aや leír{s ésやannakや fentiや értelmezéseや isや
igazol{stやkapott 1970｠1971-ben╇や amikorや aや főhajóやközéptengelyébenやelőker(ltekや egyや
jelentősや nagys{gú╇や ｲｱｰxｲｷｰや cm-esや belméretűや kriptaépítményや falmaradv{nyai╇や aや
középkorやfolyam{nやtöbbszörやisや{talakítottやkultuszhelyreやutalóやrészletekkel╆75 

A fehérv{riや préposts{gや létrehoz{s{valや I╆や Istv{n aや németや birodalomnakや azや
egyh{ziやintézményekやalapít{s{raやésやazやuralkodóiやtemetkezésekreやvonatkozóやKaroling 

ésやOttóやkori szok{saitやvetteや{t╇やaやfehérv{riや╅kir{lyiやk{polnaをやalapítv{nyaやNagyやK{rolyや
aacheniやk{poln{j{étやkövette. Azやújやmagyarやegyh{zszervezetやaやkir{lyiや╅mag{negyh{zをや
(Eigenkirche, ecclesia propria《やmodelljéreやép(lt╇やaやkir{lys{gやlegfontosabbやtemplomakéntや
emeltやfehérv{riやintézményやaやmagyarやuralkodó mag{negyh{zaや(propria capella) volt.76 

I. Istv{nや aや fehérv{riや bazilikaや alapít{s{valや ésや benneや temetkezőhelyénekや
biztosít{s{valやhagyom{nytやteremtett╇やdeやeleinteやcsakやabban╇やhogyやｱｱ╆やsz{zadiやutódaiやa 

trónonや mindや felépítettékや vagyや megalapított{kや aや magukや temetkezőhelykéntや isや
szolg{lóや templomaitや ésや kolostorait.77 Abaや S{mueltや 〉く1044) a s{riや 〉Abas{r《や
monostorban,78 (Orseolo) Pétertや 〉くｱｰ46) azや{ltalaや épített pécsiや székesegyh{zban╇79 I. 

Andr{stや 〉くｱｰｶｰ《やazやｱｰｵｵ-benや{ltalaやTihanybanやalapítottやbencésやap{ts{gban╇80 I╆やBél{tや
〉くｱｰｶｳ《や aや saj{tや alapít{sú szeksz{rdiや bencésや ap{ts{gban,81 I╆やGéz{tや 〉くｱｰｷｷ《や azや Istv{nや

                                                 
71 ╅SepultusやestやautemやinやbasilicaやAlbensi╇やquamやipseやinやhonoreやsanctissimeやgenitricisやDeiやsemperや

virginisやMarieやconstruxeratを╇やGerébやL{szlóやfordít{s{valやegy(tt╈やKépesやKrónika 1964. II. 102. 
72 ╅corpusやadやsedemやregalem╇やAlbam videlicet deducitur et quoniam ecclesia ab ipso constructa 

in honore beatissime virginis nondum erat dedicata, inito consilio statuunt pontifices prius 

basilicam sanctificare, deinde corpus terre commendare. Perfecta dedicationis solempnitate 

corpus sanctusや inや medioや domusや sarcofagoや candidiや marmorisや imponiturを╈や SZENTPÉTERYや
ｱｹｳｸ╆やｴｳｲ╆╉やKurczや[gnesやfordít{sa╈やÁrp{d-kori 1983. 49. 

73 GY5RFFYや ｱｹｷｷ╆や ｳｸｵ╆╉や Udalschalkや p(spökötや 〉くｱｲｰｲ《や péld{ulや Embrikoや p(spökや 〉くｱｰｷｷ《や ╅anteや
crucemを╇や azazや aや Szentや Kereszt-olt{rや előttや lévőや kript{j{banや temettékや elや azや augsburgiや
székesegyh{zbanや 〉LIEDKEや ｱｹｸｸ╆や ｱｸ╆《╇や azや olt{rや előttや voltや egyébkéntや m{sや p(spököknekや isや aや
sírhelyeや〉uott╆やｲｳ╇やｲｶ╇やｳｲ╆《╆や 

74 ENGELやｱｹｸｷa╆やｶｱｷ╆╉やKRALOV[NSZKYやｱｹｸｸb╆やｱｶｷ╇やｱｶｸ-ｱｶｹ╆╉やT2THやｱｹｸｸ╆やｱｱｹ╆ 
75 KRALOV[NSZKYやｱｹｸｸb╆やｱｶｸ-170.; 23-ｳｳ╆やkép 
76 GY5RFFYやｱｹｷｷ╆やｱｷｷ-190, 316-ｳｲｱ╆╉やSZŰCSやｱｹｸｸ╆やｴｱ╆╉やT2THやｱｹｸｸ╆やｱｱｷ╆ 
77 FÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｵｵ╆╉やT2THやｲｰｰｶb╆やｱｴｱ-143. 
78 Kronológiaや1981. 84. 
79 AやKépesやKrónikaやazや╅alapítottをや〉╅fundaveratを《やkifejezéstやhaszn{lta╈やKépesやKrónika 1964. II. 113. 
80 Kronológiaや1981. 87, 88. 
81 Kronológiaや1981. 88. 
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alapította v{ciやp(spökségやalighanemやcsakやazやőやkor{banやfelép(ltやszékesegyh{z{ban,82 

I. 〉Szent《や L{szlótや 〉くｱｰｹｵ《や előbbや azや {ltalaや alapítottや somogyv{riや bencésや ap{ts{gban╇や
majdや aや nagyv{radiや 〉Oradea╇や Rom{nia《や székesegyh{zban83 temettékや elや｠ egyed(lや aや
sz{műzöttやSalamonや〉く1087, vagy ut{na) sírjaやnemやker(ltやazやuralkodóやsaj{tやalapít{s{ba 

》krónik{sやhagyom{nyやszerintやazやisztriaiやPól{banや〉Pula╇やHorv{torsz{g《やtemettékやel╇84 a 

jelenlegや isや ottや őrzött╇や a HIC REQVIESCIT ILLVSTRISSMVS SALOMON REX 

PANNONIAE sírfelirattalやjelöltやkőlap85 (ｳｸｷ╆やkép) ｱｱ╆やsz{zadやvégiやkeletkezéséhezやnemや
férやkétség『. Aやszékesfehérv{riやkir{lyiやbazilik{tやígyやcsakやkésőbb╇やésやakkorやsemやteljesenや
kiz{rólagosan kezdtékやaやmagyarやuralkodókやtemetkezőhelyekéntやhaszn{lni╆ Azやelsőやaや
sorbanや 〉Könyves《や K{lm{nや 〉くｱｱｱｶ《や volt╇86 akinek utódaival╇や III╆や Bél{ig 〉くｱｱｹｶ《や
bez{rólag╇ aやszékesfehérv{riやkir{lyi temetkezésekやleghosszabbやnagyj{bólやfolyamatos 
időszaka ｠ kettőj(ketや isやbeleértveやösszesenやhatやuralkodórólやésや feltételezhetőenや többや
csal{dtagjukrólや vanや szóや｠ következettや aや ｱｲ╆や sz{zadban, de a valószínűlegや azや {ltalaや
alapítottや v{radelőhegyiやmonostorbanや eltemetettや II╆や Istv{nや 〉くｱｱｳｱ《や ésや az esztergomi 

nyughelyűやIII╆や Istv{nや〉くｱｱｷｲ《87 mégやabbanやazや időszakbanや isやkimaradtやaやsorból╆88 Az 

egriや székesegyh{zbanや eltemetettや Imrétőlや 〉くｱｲｰｴ《89 kezdődőenや megint valamennyi 

tov{bbiや [rp{d-h{ziや uralkodó m{sholや temetkezettや 〉kivéveや Imre 1205-ben 

gyermekkorban elhunytや fi{t╇や III╆や L{szlót╇や akiや Fehérv{ronや nyugodott90). II╆や Andr{sや
〉くｱｲｳｵ《やaz 1179-benやIII╆やBélaやalapítottaやegresiやciszterciやmonostorban╇91 IV╆やBélaや〉くｱｲｷｰ《や
aや saj{tや alapít{súや esztergomiや minoritaや kolostorや templom{ban╇92 V╆や Istv{nや 〉くｱｲｷｲ《や aや
margitszigetiや domonkosや ap{c{kや IV╆や Bélaや {ltalや építtetettや templom{ban╇93 IV. (Kun) 

L{szlóや 〉くｱｲｹｰ《やCsan{don╇94 III. Andr{sや 〉くｱｳｰｱ《や aや budav{riや ferencesek IV╆や Bélaや {ltal 
alapítottや kolostor{ban95 keresett╇や illetveや tal{lt mag{nakや nyughelyet╆や Aや kétや Anjouや
uralkodót╇やI╆やK{rolyt 〉くｱｳｴｲ《やésやI╆や〉Nagy《やLajost 〉くｱｳｸｲ《 ismétやaやfehérv{riやtemplombanや
temettékや el╇96 ahogy újabbや kihagy{sokや 》II╆や 〉Kis《や K{rolyや 〉くｱｳｸｶ《╈や Visegr{d╇や Szentや

                                                 
82 Kronológiaやｱｹｸｱ╆やｹｱ╆╉やDINNYÉSやetやal╆やｱｹｹｳ╆やｳｸｲ╆ 
83 Kronológiaや1981. 97.; KERNY 1989. 158-162. 
84 AやSalamonやhal{l{raやvonatkozóやkétやeltérőやhagyom{nyやösszefoglal{sa╈やKLANICZAYやｲｰｰｸ╆やｳｴ-

35. 
85 FORSTER 1900b. 333-334.; 2ｰｴ╆や{bra╉やT2THやｲｰｰｶb╆やｱｴｲ╆や〉ｱｱ╆やjegyzet《╇やｱｴｴ╆や〉ｲｸ╆やjegyzetやis《 
86 ENGEL 1987a. 618. 
87 Kronológiaや1981. 105, 117. 
88 ENGEL 1987a. 618-621. 
89 Kronológiaや1981. 127. 
90 Kronológiaや1981. 127.; ENGEL 1987a. 622. 
91 Kronológiaや1981. 119, 144.; SOLYMOSI 1984. 238. 
92 KAR[CSONYIや ｱｹｲｳ╆や ｲｲ╆╉や HORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 147, 148. (63-64. jegyzet); 

Kronológiaや1981. 163.  
93 R[SKAIや ｱｵｱｰ╆や ｱｰｱv╉やNyelvemlékt{r 1879. 75; GOMBOS 1937-38. II. 1542.; Szent Margit 1990. 

ｴｴｱ╆╉やFEUERNÉやｱｹｶｴ╉やFEUERNÉやｱｹｷｱ╆やｲｵｳ╆╉やKronológiaや1981. 166. 
94 Kronológiaや1981. 181. 
95 HORLER 1955. 479.; Kronológiaや1981. 187.; ALTMANN 1994. 143.; ALTMANN｠L8VEIやｲｰｰｴ╆や

11. 
96 Kronológiaや1981. 206, 226.; ENGEL 1987a. 622, 623. 
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Andr{sや bencésや ap{ts{g97; Zsigmond 〉くｱｴｳｷ《╈や Nagyv{rad╇や székesegyh{z98『や ut{nや
Albertet 〉くｱｴｳｹ《99 is. A középkorや utolsóや négyや magyarや kir{ly{nak╇や I╆や M{ty{snakや
〉くｱｴｹｰ《╇や II╆やUl{szlónakや 〉くｱｵｱｶ《╇や II╆や Lajosnakや 〉くｱｵｲｶ《や ésや 〉Szapolyai《や J{nosnakや 〉くｱｵｴｰ《 
fehérv{riやtemetkezéseやismétやfolyamatos sorozatot jelentett ｠ ígyやvég(lやaやｳｷやközépkoriや
magyarやkir{lyやköz(lやｱｵ-ötやtemettekやelやaやfehérv{riやkir{lyiやbazilik{ban╆100 

Amígや aや székesfehérv{riや koron{z{snakや közjogiや funkciójaや volt╇101 azや odaや valóや
temetkezésや nemや rendelkezettや kötelezőや érvénnyel╆や K{lm{nや előttや seや igenや lebeghetett 

egyや dinasztikusや sírhelyや alapít{s{nakや gondolataや ｠ ő╇や tal{nや egyh{ziや neveltetésénekや
kapcs{nや is╇や csup{nや aや szentや elődや sírjaや közelébenや kív{ntや temetkezni╇102 hasonlóanや
péld{ulやazやAachenbenやNagyやK{rolyhozやtemetkezőやIII╆やOttóやnémet-rómaiやcs{sz{rhozや
〉くｱｰｰｲ《103╆や K{lm{nや utódai mindenesetre, ak{rや magukや isや Szentや Istv{nや sírj{hozや
kív{ntakや közelや fek(dni╇や ak{rや m{rや egyfajtaや csal{diや szok{shozや kötődtek╇や nemや
teremtettekや megtörhetetlenや hagyom{nyt╆や Székesfehérv{rtや dinasztikusや sírhelynekや
igaz{nやalighanem csak az Anjou-kや tekintették ｠ azや őや franciaやCapeting rokons{gukや
valóbanや rendelkezettやm{rや ilyennelや Saintや Denis-ben ésや Royaumontban, aやDél-It{li{tや
uralóや csal{djukや uralkodóiや elődei╇や aや normannokや 〉Venosa╇や Cefalù╇や Monreale《や ésや a 

Staufok (Palermo) ugyancsak, ésや aや n{polyiや ╅unokatestvérekを mindentや elkövettek, 

hogyやN{polytやmonument{lisやsíremlékekkelや╅belakottをやtemplomokやh{lózat{valやszinte 

egyetlen uralkodóiや nekropolissz{や alakíts{k.104 Aやmagyarや trónértや közel félや életénや {tや
k(zdőやI╆やK{rolyやv{laszt{s{banやuralm{nakやlegitim{ciójaやfontosやszempontやlehetett╇やésやaや
préposts{giや templomnak╇や amelyetや helyre{llíttatott╇や beboltoztatott╇や tűzvészや ut{nや
kétszerやisやújrafedetett╇105 szinteやm{sodikやalapítójakéntやt(ntethetteやfelやmag{t╆やHasonlóや
meggondol{sokや j{tszhattakや szerepetや I╆や M{ty{sや v{laszt{s{banや is╇や őや újや sírk{polna-

szentélyévelやkeletや feléや legal{bbやmegm{sfélszerezte aや templomやhossz{t╆106 Igazi╇やm{rや
semmiképpenやnemやdinasztikus╇やhanemやmagyarやkir{lyiやhagyom{nny{やekkortólやv{ltやaや
fehérv{riや temetkezés; szimbolikus jelentőségeや lehetettやannak╇やhogyやSzapolyai J{nost 
Szulejm{nやszult{nやparancs{raやaやv{rosやelfoglal{s{tやkövetőenやazonnalやkiemeltékやelődeiや
sor{ból╇や holttestét elt{volított{kや aや templomból╇や és aや k(lv{rosiや Szentや Mih{ly-

                                                 
97 Kronológiaや1981. 228. 
98 Kronológiaや1981. 257.; KERNY 1989. 165-166. 
99 Kronológiaや1981. 259.; ENGEL 1987a. 624. 
100 ENGEL 1987a. 
101 1290-tőlやmindenやközépkoriやmagyarやuralkodótやottやkoron{ztak╇やI╆やIstv{nやhal{l{tólやｱｲｹｰ-ig pedig 

feltehetőenやmindet╈やENGELやｱｹｸｷa╆やｶｳｲ╆ 
102 Ad sanctos╈やT2THやｲｰｰｶb╆やｱｴｳ╆ 
103 G5RICHやｲｰｰｰ╆ 
104 MICHALSKY 1998; MICHALSKY 2000a; KLANICZAY 2000. 254-258.; MICHALSKY 2000b; 

Michalskyやfelvetette╇やhogyやaやn{polyiやAnjou-kやsz{m{raやazや[rp{dokやszékesfehérv{riやsírhelyeやisや
előkép(lや szolg{lhatottや 》MICHALSKYや ｱｹｹｸ╆や ｱｸｷ╆や 〉ｱ╆や jegyzet《『╆や Magyarorsz{giや M{riaや
kir{lynénakや azやAnjou-kやmagyarorsz{giや trónöröklésétや lehetővéや tevőや rokoniや kapcsolataiや ezzelや
szembenや éppenや aや ╅széttemetkezésをや legékesebbや péld{ivalや szolg{ltak╇や éppenや csakや
Székesfehérv{ronやnemやtemettekやelやrokonaiやköz(lやsenkit╆ 

105 DERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｵｰ╆ 
106 PAPP 2005. 21-26. 



 319 

templombanやföldeltékやel╆107 A mecsettéやalakítottやpréposts{giや templomban aやkor{bbiや
kir{lysírokraやisやaやkirabl{sやés a gyorsやpusztul{sやv{rt.108 

Azや európaiや dinasztikusや temetkezőhelyekや kétségtelenや prototípusai, 

leggazdagabbやpéld{iやSaint-Denis-ben (1094╆やkép) ésやaやlondoniやWestminsterbenやvoltak╆や
Messze nem volt azonban egyik semやkiz{rólagosやhelyszín╆やSaint-Denisやhagyom{nyaや
I╆やDagobertやkir{llyalや〉くｶｳｹ《やkezdődött╇やakitやtov{bbiやMerovingやésやKarolingやuralkodókや
követtek╇やdeやcsakやCapetやHugoや〉くｹｹｶ《╇やaやCapeting-dinasztiaやalapítójaやv{lasztottaやm{rや
tudatosanやdinasztikusや temetkezőhellyé azや ap{ts{got╇や hogyや aやhagyom{nytや aやValois-
h{zや isや folytassa╆や IX╆や Lajosや újや dimenziótや adottや azや egy(ttesnek╇や midőnや azや ｱｲｶｰ-as 

évekbenやｱｶやkir{lynakやésやkir{lynénekやkészíttetettやújやsíremléket╇やésや{llíttattaやfelやazokatや
kronológikusや sorrendben╇や kétや csoportraや 〉Karolingokや ésや Capetingek《や osztva, az 

ap{ts{giやtemplomやgótikusやnégyezetében╇やaや╅dinasztikusやmemoriaを109 politikaiやcélzatúや
építéseや manifeszt{ciójaként╇や egységesや művészetiや megfogalmaz{ssalや foglalvaや összeや
elődeinekや ╅történelmétを. IV╆や F(löp, 1306｠ｱｳｰｷや folyam{nや aや kétや kor{bbiや csoportotや
egyesítve, mégや ink{bbや hangsúlyozniや kív{ntaや aや dinasztikusや folytonoss{got╇や aや saj{tや
maga ésやdinaszti{jaやerősebbやlegitim{ciójaやérdekében╆110 

Azや {ltalaや újj{építeniや kezdettや Westminsterbenや eltemetettや Hitvallóや Edu{rd 

〉くｱｰｶｶ《╇や azや utolsóや angolsz{szや uralkodó péld{j{tや utódaiや sok{igや nemや követték╇や aや
normannやkir{lyokやNormandi{banやésやAngli{banやv{ltozatosやhelyszínekenやtemetkeztek╆や
KésőbbやazやAnjou-Plantagenet-ek Fontevraud-ban (Fontevrault) alakított{kやkiやcsal{diや
temetkezőhely(ket111 (1095-1098╆や kép)╇や ésや aや köz(l(k elsőkéntや Angli{banや eltemetettや
Földnélk(liや J{nosや 〉くｱｲｱｶ《や isや Worcesterや székesegyh{z{ban╇や Szentや Oswaldや ésや Szentや
Wulfstanやközvetlenやközelében╇やad sanctos keresteやazやörökや(dvösséget╇やegybenやpedig 

megtép{zottや uralkodói legitim{ciój{nakや megerősítését╆や Csakや fi{val, III. Henrikkel 

〉くｱｲｷｲ《や kezdődikや aや londoniや templombanや eltemetettや uralkodókや igaziや sora╇や deや azや őや
v{laszt{s{banやsemやWestminsterやkoron{zóhelyやtradíciója╇やsokkalやink{bbやazやidőközbenや
(1161-ben《や szenttéや avatott╇や {ltala életvitelébenや isや követniや prób{lt Hitvallóや Edu{rdや
sírhelyéhezや valóや ad sanctos temetkezésや lehetőségeや j{tszottや közre╆ Azや angolsz{szや
urakodóやpéld{j{hozやvalóやvisszanyúl{sやugyanakkorやazやuralmiや legitim{ciót╇や aやkir{lyiや
hatalomや óhajtottや stabiliz{ciój{tや segítetteや elő╇や amelynekや érdekébenや Henrikや
Westminstertや újj{építette╇や ésや aや hitvallóや szentnekや újや síremléket isや készíttetett. A 

szentélyやter(leténやaやkir{lyiやsírokやelhelyezésiやrendjénekやmeghat{roz{saやvég(lやHenrikや

                                                 
107 ENGEL 1987a. 626. 
108 1568-ban a budai beglerbégや jelentéseや nyom{nや aや szult{nや elrendelteや aや mégや fenn{llóや

síremlékmaradv{nyokや bont{s{tや isや 〉KAR[CSONや ｱｹｱｱ╆や ｳｶｵ-ｳｶｶ╆╉や POLG[Rや ｱｹｲｹ╆や ｴ╆╉や FODORや
1993. 11-ｱｲ╆╉やMOLN[Rやｲｰｰｳ╆やｱｰ╆《╆ 

109 SAUERLÄNDER╇やin╈やSAUERLÄNDER｠WOLLASCH 1984. 373.; KRÄMERやｲｰｰｷ╆やｶｷ╆ 
110 SOMMERS WRIGHT 1974; ERLANDE-BRANDENBURG 1975. 81-83.; BAUCH 1976. 8-73.; 

Sauerländer╇やin╈やSAUERLÄNDER｠WOLLASCH 1984. 373.; TEUSCHER 1994; WILLIAMSON 

ｱｹｹｵ╆や ｵｴ╆╉や ALBRECHTや ｲｰｰｳ╆や ｱｷｸ╆や sk╆╇や ｲｱｹ╆╉や KRÄMERや ｲｰｰｷ╆や ｶｶ-ｶｷ╆╉や legújabban╈や
LEISTENSCHNEIDER╇や E╆╇や Dieや französischeや Königsgrablegeや Saint-Denis. Strategien 

monarchischerやRepräsentationやｱｲｲｳ｠1461. Weimar 2008. 
111 BAUCH 1976. 54-56.; Abb. 78-80 
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fia, I. Edu{rdや 〉くｱｳｰｷ《や uralkod{s{nakや idejénや történtや meg╇や ésや azや őや utódaivalや v{ltや
véglegesséや aやdinasztikusや temetkezésや rendje╆や Edu{rd sz{m{raやalighanemやm{r Saint-

Denis Szent Lajos-féleや╅{t- ésやberendezéseをやszolg{ltやpéld{val╆112 

Azや uralkodóや elődökや sírjaitや jelölőや újや síremlékekや egységesや tervや szerintや
megvalósítottやegy(ttesénekやfranciaやprototípusaやKözép-Európ{banやisやkövetésreやtal{lt╈や
IV╆や K{rolyや pr{gaiや Szentや Vitus-székesegyh{z{nakや újabbや interpret{cióiや azや ép(letや
sírtemplomや volt{tや hangsúlyozz{k╈ aや cs{sz{rや saj{tや csal{diや kript{j{tや aや főolt{rや előttや
alakíttattaやki╇や aや Přemysl-h{zbólや valóやhatや elődjénekや {ltalaや készíttetettや tumb{it (1099-

1101╆や kép)╇や Peterや Parlerや ésやműhelyeや alkot{sait╇や p{ros{valや aや szentélykör(lj{róや h{rom 

keletiや sug{rk{poln{j{banや {llíttatta fel, Szent Vencelnek az ad sanctos temetkezéstや isや
biztosítóやsírjaやköréやk(lönlegesenやdíszesやk{poln{tやemeltやaやdéliやkereszthajóやszentélyやfeléや
esőや oldal{n{l╇や ésや aや memori{lisや jelleg hangsúlyoz{s{raや azや utóbbihozや közvetlen(lや
kapcsolódóや déliや főbej{rat╇や azや ╅Aranyや kapuをや fölöttiや k(lsőや falsíkotや ｠ It{li{nや kív(lや
p{ratlanや módonや mozaikや technik{valや kivitelezettや ｠ monument{lisや Utolsóや ítéletや
{br{zol{ssalや(1102╆やkép) díszíttette╆113 

Székesfehérv{rや esetébenや azや európaiや p{rhuzamokや mindkétや alapvetőや
szempontjaやérvényes(lhetett╇やhasonlóanやLondonhoz. (Azやazonban╇やhogyや történelmeや
b{rmelyや korszak{banや felmer(lt-eや aや sírhelyekや ak{rや Saint-Denis-hez╇や ak{rや aや
Westminsterhez╇や ak{rや pedigや Pr{g{hoz hasonlóanや szab{lyozott elrendezése╇や sosemや
fogや biztosanや kider(lni╇や valószínűbbや azonban╇や hogyや ilyenや tervszerűségrőlや nemや voltや
szó)╆や K{lm{nや ésや valój{banや mindenや ut{naや odaや temetkezőや uralkodóや egészenや aや
középkorや végéig╇や Szentや Istv{nや ésや Szentや Imreや sírj{hozや kapcsoltaや aや saj{tj{tや
(fontosabbnak tartva aやszentekやközbenj{róやszerepétやbiztosító ad sanctos temetkezést, 
mintやazや(dvösségやeléréseやérdekébenやsaj{tやalapít{ssalやelnyerhetőやelőnyöket《╇やI╆やK{rolyや
majdや I╆や Lajos╇や utóbbや pedigや M{ty{sや majdや aや Jagelloや uralkodókや pedig a dinasztikus 

legitim{cióや szolg{lat{baや isや {llított{kや sírhely(knekや azや elődökや közelében╇や lehetőségや
szerintやpomp{sやújやépítészetiやkörnyezetやlétrehoz{s{hozやis kapcsolt kijelölését╆ 

Székesfehérv{ron╇やúgyやtűnik╇やazやegészやközépkorやfolyam{nやérvényes(lhetettやazや
aやKarolingや időkbőlやm{rや ismertetettや előír{s╇や hogyや aや templomや terébenや elsősorbanや azや
egyh{ziaknakや voltや jogukや temetkezni╆や Aや préposts{giや templomや belsejébenや ｠ a 

templomtérbenやésやaやkétやrom{nやkoriやdéliやk{poln{banや｠ aやférfiakやrészar{nyaやközelやｸｰや
sz{zalék╇やcsakやaやfelnőtteketやfigyelembeやvéveやmajdnem ｸｵやsz{zalék╇やvagyisやaやcsekélyや
sz{mú╇や nyilv{nや vil{giや nő╇や ifjúや ésや gyerek╇や valamintや aや hozz{jukや hasonlóや
nagys{grendbenや feltételezhetőや vil{giや férfiや 〉kir{ly╇や herceg╇や uralkodóiや engedéllyelや
odatemetkező╇や fontosやpatrónus《やegy(ttやmintegyやｴｰ｠ｵｰやsz{zalékosやar{nyaやmellett az 

50｠ｶｰやsz{zalékosや férfiや többletetやaやprépostoknakやésやaや fontosabbやkanonokiや stallumokや
betöltőinekや templomiや temetkezéseや eredményezheti╆や Aや templomや falainや kív(liや ｠ a 

temető〉k《やésやaやdéliやpréposts{giやép(letekbenやaやkerengő╇やilletveやazやudvarやter(letéreやesőや
｠ temetkezésekやsz{maやtöbbszöröseやaやtemplomiaknak╇やésやb{rやittやisやtöbbやaやférfi╇やmintやaや

                                                 
112 KRÄMERやｲｰｰｷ╆や ｶｷ-ｷｴ╆╉や legújabban╈や FEHRMANN╇やA╆╇やGrabやundやKrone╆やKönigsgrabmälerや imや

mittelalterlichen England und die posthume SelbsdarstellungやderやLancaster╆やM(nchenやｲｰｰｷ╆ 
113 SCHWARZやｱｹｹｷb╉やBARTLOV[やｲｰｰｷ╆やｱｰｶ╆ 
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nő╇やdeやkor{ntsemやolyanやmértékűやazやeltérés╇やmintやaやfentiekben╈やezekやaやmaradv{nyokや
nemやkisやrészbenやcsal{diやtemetkezésekbőlやsz{rmaznak╆114 

A 11. sz{zadや folyam{nや Magyarorsz{gonや a templomiや temetkezésや mégや aや
legelőkelőbbekや sz{m{raや semや lehetettや mag{tólや értetődőや jog╆や Aや visegr{diや isp{niや v{rや
szomszéds{g{banやaやｱｱ╆やsz{zadやm{sodikやfelébenやemelt╇やaやｱｲ╆やsz{zadやm{sodikやfelébenや
m{rやelpusztult╇や faragv{nyokkalやésや falképekkelやgazdagonやdíszítettやesperesi templom 

belsejébenやcsup{nやegyetlenやkisméretű╇やfaragottやkövekkelやkifalazottやsírやker(ltやelő╇やésやaや
templomやkör(l felt{rtや többiや sírbanや tal{ltや liturgikusや eszközökや ésや aranyや ékszerekや aztや
mutatj{k╇やhogyやekkorやmégやazや egyh{ziakや és aやgazdagやelőkelőkや isや azや ép(letenやkív(l╇や
csup{n aや falakや közelébenや temetkeztekや ｠ aや szentélyや keletiや végfalaや előttや egyや ónbólや
kész(ltや kelyhetや ésや patén{tや rejtőや sírや egyenesenや aや templomや egyikや esperesénekや sírjaや
lehetett.115 Azや I╆やAndr{sや kir{lyや {ltalや emeltetett╇や ugyancsakや visegr{diや SzentやAndr{s-
monostorやelsőやperiódus{hozやegyetlen╇やaやfőszentélyやészakiやdiadalív-pilléreやelőttやfelt{rt╇や
ｱｱ╆や sz{zadiや ker{miatöredékekkelや keltezettや sírや tartozott╉や aや többiや koraiや sírや aや templomや
nyugatiや homlokzataや előttや fek(dt╇や utóbbや azや ｱｲｲｱや kör(liや időkben╇や aや bencésや korszakや
elejénやépítettやnyugatiやelőcsarnokやfalazataiや{ltalや{tv{gva╆116 Megfelelt ez annak, hogy a 

kor{bbiや évsz{zadokや k{nonjogiや tilt{sainakや megfelelőenや K{lm{nや kir{lyや törvényeiや
közöttや mégや azや szerepelt╇や hogyや aや keresztényekや eltemetéseや neや aや templomokbanや
történjék╈や ╅Sepultureや christianorumやnonやnisiや inや atriisや ecclesiarumや fiantを╆117 Az 1146 

előttやalapítottやvértesszentkeresztiやbencésやkolostorやelső╇やｱｲ╆や sz{zadiや templomaやkör(liや
temetőbenや elk(lön(lő╇や összef(ggőや csoportotや alkottakや aや kegyúriや csal{dや tagjaiや
sírhelyeikéntやmeghat{rozható╇やkőbőlやvagyやtégl{bólやépítettやsírok╆ Az 1220-as, 1230-as 

évektőlやm{rやazやúj╇や romjaibanやmaや isや fenn{llóや templomban╇やaやnyugatiや előcsarnokban╇や
valamintやaやkerengőfolyosóbanやtemetkezettやaやkegyúriやcsal{d╆118 

Aやtemplomiやtemetkezéstやlegtov{bbやésやigenやszigorúanやaやciszterciekやellenezték╇や
akik 1152-benや csakや kir{lyok╇ kir{lynék ésや p(spökökや temetésétや engedélyeztékや saj{tや
templomaikban╇や azや ap{tokétや pedigや aや k{ptalanterembenや 〉╅Inや oratoriisや nostrisや nonや
sepeliantur nisi reges et reginae et episcopi, in capitulis abbates vel etiam predicti si 

maluerint╆を《, 1170-ben azや ap{tokraや is kiterjesztve a templomi eltemetésreや valóや
jogosults{got╆ Ezeketや aや korl{toz{sokatや 1180-banや ésや aや ｱｳ╆や sz{zadiや regul{kbanや
(1240｠ｱｲｵｶやésやｱｲｸｹ｠ｱｳｱｶ《やisやfenntartott{k╆119 Uralkodóiやalapít{súやciszterci kolostorok 

egészや soraや szolg{lt kir{lyi╇や hercegi╇や őrgrófi alapítóikや temetkezőhelyé(lや Közép-

Európ{banや is╇や Észak-Németorsz{gtólや Bajororsz{gonや ésや azや osztr{kや vidékekenや {t 
Lengyel-, Morva- ésやMagyarorsz{gig╆120 Ennekやmegfelelőenや ker(ltや az 1184-ben III. 

                                                 
114 ÉRYやｲｰｰｸ╆やｳｷ-133. 
115 SZ8KEやM╆╇やVisegr{d-V{rkert╇やM╆N╆Bankや(d(lő╆やFőesperesiや templomやkutat{sa╆や[sat{siやnaplóや

ｱｹｷｸ╇やM{ty{sやKir{lyやMúzeum╈やｱｷｹ╆やsz╆やsírや》ismeretéértやköszönettelやtartozomやSzőkeやM{ty{snak『╉や
SZ8KEやｱｹｷｹ╆やｱｰｵ╆╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｵ╇やｲｰｶ╆ 

116 BUZ[Sやｲｰｰｳa╆やｱｹｶ-197. 
117 K{lm{nやelsőやtörvénykönyvénekやLXXIII╆やpontja╈やZ[VODSZKYやｱｹｰｴ╆やｱｹｲ╆ 
118 MEZ8SINÉやｱｹｹｳ╆やｲｶ-29, 79-83.; 2-4. rajz 
119 SOLYMOSIやｱｹｸｴ╆やｲｴｰ╆╉やFÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｵｵ╆╉やANGENENDTやｲｰｰｰ╆や28.; KUTHAN 2004. 32. 
120 Gazdagやpéldat{r╈やKUTHANやｲｰｰｴ╆ 
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Bélaやalapította pilisiやciszterciやkolostorやtemplom{nakやnégyezetébe╇やaやfőolt{rralやszembe 
az aやkésőbb╇やaz 1220-asやévekbenやaや legkorszerűbbやfranciaやgótikaやstílusjegyeitやmutatóや
tumba-síremlékkelや (1103-1109╆や kép) megjelöltや sír╇や amelybeや mindenや bizonnyalや II╆や
Andr{sや1213-ban merényletや{ldozat{v{やv{ltやfeleségét╇やGertrudis kir{lynétやtemették╆121 

Pilisen aやk{ptalanterembenやelőker(ltekやegyやugyanehhezやaやstílusf{zishozやkapcsolódó╇や
figur{lisやsírlapやtöredékeiやis (997-99ｸ╆やkép), amely Tak{csやImreやkutat{saiやalapj{n tal{nや
II╆や Andr{sや sógora╇や Robertや deや Courtenayや konstantin{polyiや latinや cs{sz{r 〉くｱｲｲｸ《や
síremlékévelや azonosítható.122 Aや szigorúや hozz{{ll{snakや egyébkéntや jóや péld{j{valや
szolg{lや Veszprémvölgy╇や aholや azや ｱｲｴｰ-tőlや aや ciszterciekhezや tartozóや ap{cakolostorや
[rp{d-koriや templom{banや egyetlenや sírtや semや tal{ltakや aや régészetiや felt{r{sや sor{n╇や
ugyanakkorやaやｱｴ╆やsz{zadやutolsóやharmad{banやemeltやgótikusやtemplombanやm{rやsz{mosや
ap{casírtやbontottakやki╆123 

Aや szigorús{gや nemや csup{n aや temetkezésreや vonatkozott╇や tilosや voltや b{rmiféleや
címerpajzsや 〉nyilv{nや halottiや pajzs《や templomiや elhelyezéseや is╇や amelyeketや azや ｱｲｰｳ╆や éviや
gener{lisやk{ptalanやb(ntetésやterheやmellettやelt{volíttatottやaやmonostortemplomokból╆124 

Sok{igやtiltott{kやmégやazやalapítókraやvalóやegyéniやhalottiやmegemlékezést is. Clairvaux-i 

Bern{t ugyanis, Szentや [gostonnakや isや ellentmondva, hasztalannakや ítélteや aや nemや
Istennekやtetszőやéletetやfolytatókやérdekébenやmondottやegyéniやim{kat╇やígyやaやciszterciekやazや
{ltal{nosや halottiや misénや kív(lや eleinteや csakや p(spökökや ésや érsekekや esetébenや tarhattak 

egyéniや évfordulósや istentiszteletet╆や Aや ｱｳ╆や sz{zadや elsőや évtizedeibenや egyesや németや
kolostorokbanやm{rや vil{giや alapítókrólや is k(lönやmegemlékeztek╇や deや aや többségや ekkorや
mégやtartottaやmag{tやazや{ltal{nosやszab{lyokhoz╆やAやｱｳ╆やsz{zadやközepéreやazonbanやolyan 

nagy voltや m{rや aや nyom{sや mindや aや potenci{lisや jótevők╇や mindや azや anyagilagや érdekeltや
monostorokや részéről╇や hogyや újや szab{lyokatや hozvaや engedélyeztékや aや m{sや egyh{ziや
intézményekbenや m{rや régótaや folytatottや gyakorlatot╆125 Utóbbや m{rや aや temetkezésekや
tekintetébenやsemやvoltakやannyireやszigorúakやaやciszterciek, péld{ulやaz 1183-banやIII╆やBélaや
{ltalや alapított╇や ｱｳｹｱ-benや aや felsőlendvaiや Szécsiや csal{dや kegyuras{gaや al{や ker(ltや
szentgotth{rdiやciszterciやkolostor126 templom{banやaやszentélynégyzetben╇やaやfőolt{rやelőttや
alakítottakやkiやkettősや téglasírt Szécsi Miklósや t{rnokmesternekや 〉くｱｴｲｸ《やésや feleségének╇や
Garaiや Ilon{nakや 〉くｱｴｴｱ《╇ akiknekや kétや azonosや méretűや ésや egységesや betűtípusú╇や vörösや
m{rv{ny sírlapj{t127 (377-379, 1110-1111╆や kép) valószínűlegや fiuk╇や Szécsiや Dénesや

                                                 
121 GEREVICHやｱｹｷｴ╆やｱｶｶ╆╉やｲｶ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｷｷ╆やｱｷｹ╇やｱｸｱ╇やｱｸｳ╇やｱｸｵ╆╉やGEREVICHやｱｹｸｴ╆やｹ-10.; 

43-ｵｲ╆や kép╉や GEREVICHや ｱｹｸｵ╆や ｱｲｰ╇や ｱｲｶ-ｱｲｹ╆╉や Abb╆や ｲｰ╉や TAK[CSや ｱｹｹｴb╆や ｲｶ-ｲｷ╇や ｲｹ╆╉や TAK[CSや
ｱｹｹｴc╉やTAK[CSやｱｹｹｴe╆やｲｳｷ╆╉やTAK[CSやｱｹｹｸ╉やTAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｱ╇やｱｵ╆╉やTAK[CSやｲｰｰｷ╆やｳｹ-40. 

122 GEREVICHやｱｹｸｴ╆やｱｵ╇╉やｸｰ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｸｵ╆やｱｴｰ-ｱｴｱ╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｴ-126, 131-132. (7. 

sz╆《╉や ｷ╆や kép╉や TAK[CSや ｱｹｹｴb╆や ｲｷ╆╉や TAK[CSや ｱｹｹｴd╉や TAK[CSや ｲｰｰｶ╆や ｱｱ-15, 17-18.; Abb. 1-2; 

TAK[CSやｲｰｰｷ╆やｴｰ-42.; a feltételezésnekやlegújabbanやelleneやmond╈やBENK8やｲｰｰｸ╆やｴｸｰ╇やｴｸｲ╆ 
123 FÜL5P｠KOPP[NYやｲｰｰｲ╆やｳｳ╆ 
124 LAABS 2000. 153. 
125 LAABS 2000. 140. 
126 VALTER 1981. 39, 66. 
127 ZLINSZKYNÉやｱｹｶｶ╆やｲｵｹ-ｲｶｰ╆╉やｲ╆やkép╉やVALTERやｱｹｸｱ╆やｶｸ╆╉やｲｲ╆やkép╉やZLINSZKYNÉやｱｹｸｱ╆やｳｷｰ-372, 

373, 376.; 4-ｵ╆やkép╉ ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 43-45.; 18-ｱｹ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｰ-21, 
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esztergomiや érsekや készíttetteや el. Mégや aや Szécsiekや kegyuras{g{tや megelőzőや időszakや
kolostoriや temetkezésénekや lehetや aや tanújaや N{dasdiや Lőrincや fiaや J{nosや 〉くｱｳｸｰ《や
szentgotth{rdiやsírköve (ｲｲｵ╆やkép).128 

Azやuralkodókやpéld{j{tやa vil{giやbirtokosok is gyorsan magukév{やtették╇やésやaやｱｱ╆や
sz{zadやm{sodikやfelétőlや｠ Zselicszentjakab (Othoやsomogyiやisp{n╇や1061),129 Sz{zdや〉Aba 

nembeliや Péter╇や ｱｰｶｷや kör(l《╇130 mindkettőや bencésや｠ egym{stや követtékや aや mag{nosokや
monostoralapít{sai╆やAzやismertやalapít{sokやsz{maやmegközelítiやaやsz{zat╈やF(gediやErikやaや
╅nemzetségiや monostorokをや vizsg{lataや sor{nや ｹｱや vil{giや vagy egyh{ziや alapít{súや
monostortや vettや sz{mba╇や amelyekや köz(lや ｲｸや voltや bencés╇や ｳや ciszterci╇や ｹや premontrei╇や ｳや
{gostonosや kanonoki╇や ｳや pedigや vil{giや préposts{g╇や ｴｵ rendiや hovatartoz{saや pedigや
ismeretlen.131 Aやkoraiやalapít{súやmonostorok ún╆や╅saj{t-monostorokをやvoltak╇やvagyis a 

birtokosや aや földjén alapítottや egyh{ziや intézménytや annakやmindenや tartozék{valや egy(ttや
saj{tや tulajdon{nakや tekintette╇や amelyetや eladhatott╇や örök(lや hagyhatott, 

elz{logosíthatott╇や esetenkéntや jövedelmétや élvezhette╇や ésや amelynekや kinevezhetteや
ap{tj{t. Ennekや következtébenや aや monostorokbanや azや egyh{ziや befoly{sや idővelや
csökkenhetett╇や azや alapít{sや hitbeliや mozgatórugóiや aや gazdas{giや előnyökkelや szembenや
h{ttérbeや szorultak. Azや egyh{zや szempontj{bólや kedvezőtlenや folyamatokra a 

p{pas{gnakやa 12. sz{zadやvégénやsiker(ltやmegold{stやtal{lnia╈ aやsaj{t-egyh{zやésやaやsaj{t-
monostorや intézményétや aや régiや egészや részjogokraや ésや k(lönbözőや vagyoniや értékekreや
bont{s{valや siker(ltや kegyuras{gg{ (patronatus《や v{ltoztatni╇や aminekや következtébenや aや
kegyúrnakやm{rやcsakや╅tiszteletbeliをやjogaiやmaradtak╇やpéld{ulやmegk(lönböztetett helye 

voltや aや templomban╇や ésや odaや isや temetkezhetett╆ Aや v{lt{sや folyamataや legkésőbbや aや
tat{rj{r{sigや Magyarorsz{gonや isや lej{tszódott╇や b{rや helyenkéntや eztや követőenや isや tettenや
érhetőやaやtörekvésやaやrégiやjogokやérvényesítésére.132 

Aや╅nemzetségiやmonostorをやKar{csonyiやJ{nosや{ltalやｱｹｰｰ-banやalkotottや╅saj{tosanや
magyarをやfogalm{val133 kapcsolatbanやF(gediやErikやr{mutatottやarra╇やhogyやaやközépkoriや
egyh{ziや szervezetや nemや ismertや ilyenや intézményt╇や nemや aや nemzetségekや alapítottakや
monostorokat╇や csup{nや olyanや vil{giや vagyや egyh{ziや személyek╇や akik valamely 

nemzetséghez 〉vagyや azokや valamelyや {g{hoz《 tartoztak╆や Aや kegyuras{gotや ugyanや aや
nemzetségや tagjaiや közösenや gyakorolt{k╇や deや aや magyarorsz{giや monostorokや ebbőlや aや
szempontbólや nemや k(lönböztekや európaiや t{rsaiktól╆や ╅Monostorや ésや kegyúrや közöttや aや
legerősebbやkapcsolatや aや jelekや szerintや aや temetkezőhelyやmaradt╇やdeや ezやgyengeや sz{lnakや

                                                                                                                                                         
33, 34, 36, 61-64. (29-30. sz.); 17/1, 19, 36/1-ｲ╆や kép╉や L8VEIや ｲｰｰｲb╆や ｲｶｸ-ｲｶｹ╆や 〉LAHUやｷｹ╆ｱｶｲ╆や ésや
79.163. kat. sz.) 

128 ZLINSZKYNÉやｱｹｶｶ╆やｲｶｱ-ｲｶｲ╉やｴ╆やkép╉やZLINSZKYNÉやｱｹｸｱ╆やｳｷｰ╆╉やｳ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 

ｴｶｱ╆╉やII╆やｶｲｰ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｸ╇やｹ╇やｳｲ╇やｶｱ╆や〉ｲｸ╆やsz╆《╉やL8VEIやｲｰｰｲb╆やｲｶｸ╆や〉LAHUやｷｹ╆ｱｶｱ╆やkat╆や
sz.) 

129 KUMOROVITZやｱｹｶｴ╆╉やFÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｳｶ╇やｳｷ╇やｴｰ╇やｴｳ╆ 
130 SOLYMOSIやｱｹｸｷ╆やｵｶｰ╆╉やFÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｴｰ╆╉やTörténetiやlexikon ｱｹｹｴ╆やｶｲｰ╆や〉DRASK2CZYやI╆《 
131 FÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｳｸ╇やｶｱ╆や〉ｲｴ╆やjegyzet《╉やaやjegyzetbeliやfelsorol{sやalapj{nやazやismeretlenやhovatartoz{súや

monostorokやF(gediや{ltalやｴｶ-nakやmondottやsz{maやｴｵ-reやjavítva 
132 KUMOROVITZ 1964. 71-ｷｲ╆╉やFÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｳｷ╇やｴｱ╆ 
133 KAR[CSONYIやｱｹｰｰ｠ｱｹｰｱ╆やI╆やV╆やold╆や》KAR[CSONYIやｱｹｹｵ╆やｱｱ╆『 
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bizonyult╇やfőleg╇やmertやazやújabbやbirtokszerzésekやkövetkeztébenやazやegyesや{gakやmesszireや
szakadtakや azや ősiや fészektől╆を Azや alapítóや ╅egyszeriをや eltemetésénや túlmutató╇ közösや
temetkezőhelyやlétrehoz{saやazonbanやeredendőenやnemやvoltやazやalapít{sやcélja╇やcsup{nやazや
öröklésやeredményezteやazt╆134 

M{lyuszやElemérやszerintやaやｱｱ｠ｱｲ╆やsz{zadbanやaやvil{giや t{rsadalomやlegelőkelőbbや
tagjaiや ╅gazdags{gukや következtébenや 》╊『や díszesや monostorokatや építettek╇や amelyekや
alkalmasakや voltakや azや alapítóや gazdags{g{nakや ésや hatalm{nakや fitogtat{s{ra╆を135 A 

magyarorsz{giや monostoralapítókや természetesenや nemcsakや nyilv{nvalóan sokkal 

mérsékeltebbや gazdas{giや erej(kや tekintetében╇や deや teológiaiや képzettség(kや ésや
tudatoss{gukや alapj{nや semや voltakや összemérhetőkや a fentebb bemutatott Bernward 

hildesheimi p(spökkel╇や azや alapítv{nyaikや azonban alapvetőenや azonosや célra╇や azや örökや
(dvösségや elnyeréséreや szolg{ltak╇や vagyisや aや díszesや monostorokや nemや gazdas{giや ésや
hatalmiや erőfitogtat{s╇や hanemや azや alapítóや ╅memoriaを-j{nakや fenntart{saや érdekébenや
sz(lettek 〉azzalや egy(tt╇や hogyや aや falvakや fa- ésや földépítésűや kunyhóiや meghat{roztaや
{ltal{nosやépítészetiやkörképやföléやmagasodóやkv{der- vagyやtéglafalazatú╇やmonument{lisや
monostorokや természetesenや azや alapítókや ésや aや t{rsadalmiや {tlagや összehasonlíthatatlan 

lehetőségeitや jelezték Magyarorsz{gonや is). Aや koraiや ╅saj{t-monostorをや ésや aや későbbiや
kegyuras{gやidőszak{banやíródott alapítólevelekbenやegyetlenやközösやfogalomやtal{lható╇や
annakや hangsúlyoz{sa╇や hogyや azや intézményalapít{sや céljaや azや ősökや ésや azや alapítókや lelki 
(dvénekやbiztosít{sa╆136 KontやMiklósやn{dorやutódai╇や ｱｴｰｰ-banやkeltや bevall{sukkal╇や egyや
budaiや telketや adtakや őseikや lelkiや (dvéértや aや csatkaiや p{losoknak╇ akiknélや ╅őseikや testétや
eltemettékをや ｠ aや kolostortや mégや aや n{dorや alapította 1361-ben, de egy 1357-ben kelt 

oklevélやnemやkisやrészbenやm{rやfelép(ltnekやmondta╆137 Ugyanezやvoltやaやmozgatórugója a 

későやközépkoriやk{polnaalapít{soknakやis. Péld{ulやPozsonybanや〉Bratislava╇やSzlov{kia《や
aやKrisztusやTesteやKonfraternit{sやpolg{riやpatrónusa╇やazやit{liaiやeredetűやBonaventuraやdeや
Salto, aや saj{tや h{z{banや alapítottや Krisztusや Teste-k{poln{tや egyや ｱｳｹｶ-osや oklevélや szerintや
végrendeletébenや｠ örökやemlékezet(l╇やsaj{tやésやelődeiや lelkiや(dvéreや 〉╅╊やinやperpetuam 

reiやmemoriamやetやanimeやsueやetやantecessorumやsuorumやsalutemや╊を) ｠ értékesやjavakkalや
gazdagította.138  

A monostor ésや aや birtokonや {llóや m{sや egyh{ziや ép(letや isや vagyont{rgyや volt╇や
amelynekやértékétやmegやlehetett ｠ ésやbirtokoszt{lyやesetébenやmegやisやkellettや｠ becs(lni╆ 
Azやehhezやsegédletkéntやszolg{ló╇やelőbbやMarosiやErnőやmajdやrészletesebbenやF(gediやErikや
{ltalや elemzett╇や aや ｱｵ╆や sz{zadbólや fennmaradt becslésiや jegyzékekや vil{gosanや mutatj{k╇や
hogyやmilyenやértéknövelőや tényezőやvoltや az egyh{ziや ép(lettípusokやesetébenやaやbenn(k 

                                                 
134 FÜGEDIやｱｹｹｱ╆╇やk(lönösenやｴｲ╇やｵｴ╇やｵｸ╆╉やazやidézettやhely╈やｵｸ╆╉やAや╅nemzetségiやmonostorをやkifejezéstやaや

Hontp{zm{nyやnemzetségやh{romやmonostor{tやvizsg{lóやTóthやS{ndorやm{rやｱｹｶｶ-ban is csak a 12. 

sz{zadやelsőやfelébenやalapítottやBozókraやtartottaやalkalmazhatónak╇やésやaやnemzetségekやcsal{dokraや
szakadoz{s{valやaやｱｳ╆や sz{zadiやalapít{súやmonostorokatや {ltal{ban╇や ezenやbel(lやpedigやaや s{giや ésや aや
bényiやpremontreiやpréposts{gotやaや╅csal{diやmonostorをやnévvelやjavasoltaやilletni╈やT2THやｲｰｰｸ╆やｱｳｸ╆ 

135 M[LYUSZやｱｹｷｱ╆やｲｲ╆ 
136 FÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｴｱ╆ 
137 DAP 1975. 49, 50, 52.; MAROSIやｱｹｸｷb╆やｱｳｲ╆╉やFÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｵｷ╆╉やGUZSIKやｲｰｰｳ╆やｱｴｶ╇やｲｰｹ╆ 
138 MAJOROSSY 2004. 75. 
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tal{lhatóや temetkezőhelyや 〉sepultura《╆や M{rや azや ilyennelや rendelkezőや fak{polnaや isや
kétszeresétや érteや aや temetkezőhelyや nélk(linek╇や aや falvakbanや tal{lható╇や kript{valや nemや
rendelkezőやtemplomokatやpedigやegy{ltal{nやnemや is vettékやsz{mít{sbaやaやbirtokoszt{lyや
sor{n╆や Aや legmagasabbra értékeltや ép(letekや egyikeや voltや 〉aや v{rakkalや egy(tt《 a 

kegyurakatや ésや aや nemesiや sz{rmaz{súや egyh{ziakatや befogadóや kript{tや tartalmazóや
monostor (habens sepulturam suorum patronorum et aliorum spiritualium nobilium).139 A 

monostorokや temetkezőhelyや funkciój{raや közvetlenや forr{sadatokや isや említhetők╆や A 

GyóvadやnemzetségやG{borj{nやnevűやtagjaや{ltalやｱｲｱｷやelőttやBiharbanやalapított╇やismeretlenや
rendiや besorol{súや G{borj{nmonostorrólや azや alapít{sや ut{nや közelや egyや évsz{zaddalや aや
nemzetségtagokや aztや {llított{k╇や hogyや annakや templom{banや temettékや elや közvetlenや
hozz{tartozóivalや egy(ttや azや ős(ket╇や G{borj{nt╆140 Aや szatm{riや Cégényや ｱｲ╆や sz{zadや
közepeや t{j{nや alapítottや Szűzや M{ria-monostoraや aや Szentem{gócs-nemzetségや szatm{riや
{g{nakやtemetkezőhelyeやvolt╇やittやvoltakやeltemetveやegyやｱｳｴｵ-ösやoklevélやszerintやazやakkorや
ír{sbafoglaltや birtokoszt{ly résztvevőinekや 〉aや Kölcseiek《や őseiや 〉╅╊や ubiや progenitoresや
eorumやsepulturamやhabereやdignoscunturや╊《╆141 

Azや ismertやmonostorokやsz{m{hozやképestやazonbanや igencsakやcsekélyやa kegyúri 
temetkezésekkelや kapcsolatosや t{rgyiや emlékanyag╇や síremlék╇や ak{rcsakや felt{r{sbólや
ismert sír╇や ésや ezenや bel(lや azや alapítókや emlékeireや vonatkozóや biztosや ismereteinkや mégや
sokkalや csekélyebbek ｠ tal{nやcsakやLébény╇やHahótやésや régészetiや leletekやszempontj{bólや
Zs{mbék╇や valamintや nyugatiや részénekや aや patrónusokraや utaló╇や összef(ggőや kifestéseや
alapj{nやJ{k jöhetやegy{ltal{nやsz{mít{sba╇やrészbenやigenやsokやbizonytalans{ggal╇ ebbőlやaや
szempontból. 

L{tszólagや legrészletesebbや a tud{sunkや aや lébényiや bencésや ap{ts{ggalや
kapcsolatban╇やamelynekやtemplom{banやIpolyiやArnoldやｱｸｶｳ-banやnégyやsírkövetやírtやle,142 

köz(l(kや egyet azや alapítókや emlékénekや tartott╈や ╅╊ sírkő-faragv{nyやemlékeや aや lébényiや
ap{ts{gやrom{nkoriやegyh{z{ból╇やmelyやeやsz{zadや》└ｱｳ╆やsz{zadやのやL╆やP╆『やelejérőlやvalóやlehet╆や
Czímeresやnagyやsírlap╇やaやHéderv{riやKontokやésやPótokやrégibb╇やezenやsz{zadiやczímerével╆や
Eや felettやközepénやegy rom{nízlésűやegyh{znak╇やnyilv{nやaや lébényinekやalakja╇やmelyhezや
hasonlóや képetや mutatや domborműben╆や Azや egyh{zや egyikや felénや p(spökや (lや karszéken╇や
kezébenや főp{sztoriや bottal╇や aやm{sikkalや {ldva╆やM{sfelőlやkétや lovagや sisakosやalakja╇やmégや
szinteやkardやnélkűlやsやazやalacsonyやföveggel╇やaやmintや{llvaやazやegyh{zやésやaやfőpapiやalakやfeléや
mutatnak╆や Nyilv{nや aや lébényiや egyh{zatや alapítóや kétや Héderv{riや testvérnekや Pótnakや aや
mosoniやésやCsep{nnakやvagyや isや Istv{nnakやaやb{csiや főisp{nnakやalakja╇やamintやazや{ltalokや
építettや remekや basilik{tや felaj{nlj{kや aや főpapnak; lehet sz. Benedeknek, mert ennek 

szerzeteや sz{m{raや kész(lt╇や vagyや sz╆や Jakabnakや kinekや nevéreや vanや szentelve╇や sや kitや aや
művészや ígyやmintや p(spökötや véltや elő{llítani╉や vagyや épenや tal{nや aやmonostorや ap{tj{nak╇や
miut{nや nemやmintや rendesen╇や aや szentekや előttや térdelő╇や deや {llóや helyzetbenや vannakや azや
                                                 
139 MAROSIや ｱｹｸｷb╆や ｱｱｵ╆╉や FÜGEDIや ｱｹｹｱ╆や ｵｰ-51, 59-60.; MAROSI 2008d. 205-ｲｰｶ╆╉や ld╆やmégや ENTZや

1996. 112, 115, 136. 
140 FÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｴｵ╇やｵｴ╆ 
141 BAL[ZSIKやｱｹｹｳc╆やｵ╆ 
142 IPOLYI 1863a. 61-62, 64-65, 67, 72. (1873, 1889. 184-185, 191-192, 196, 208.; 1997. 118-119, 122, 

124, 129.) 
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alapítókや képezve╆をや Azや alapítókや személyétや helyesenや nevezteや megや Ipolyi╇や csup{nや
nemzetségiや hovatartoz{sukatや tévesztette elや 〉ezや aや tévedésや Kézaiや Simonigや vezethetőや
vissza╇やésやezやmagyar{zhatjaやaやvalój{banやnemやlétezőやkor{bbiやHéderv{ri-címerreやvalóや
utal{st《╈や az oklevelekben 1199｠ｱｲｲｱや közöttや szereplő╇ Győrや nembeliや Pot mosoni, 

temesiやmajdやismétやmosoni isp{nや〉ｱｲｰｹ｠ｱｲｱｲやközöttやn{dor《やésやCsép{nや〉くｱｲｰｹ《やsoproniや
majd b{csiや isp{n (1206｠1209 közöttや n{dor《, 1208-banや erősíttette megや aや kir{llyalや aや
lébényiやbencésやmonostorやalapít{s{t╇やamelyetやmégやkor{bbanやkétや rokonuk╇やazやutódokや
nélk(lやelhunytやS{ndorやésやSzerafinやkezdettやmeg.143 Aやtöbbiやsírlapやleír{saやsemやkevésbéや
érdekes╈や╅Saj{ts{gosabbやaやm{sodikやsírkő╇やrajtaやismétやaやHéderv{ryakやczímereやl{tható╇や
deやm{rやkésőbbiやalakzat{ban╇やmintやazやezenやsz{zadやvégeやfeléやalakult╆やAzやalacsonyやsisakや
isやmég╇やnemやmintやrendesenやaやczímerやmellettやvagyやfelette╇やdeやszab{lytalanulやalattaや{ll╇や
ezenやkorやkiやnemやfejlettやheraldikaiやképleteihezやhasonlón╆やAや felsőや térbenやkir{lyiやalak╇や
egyszerűや p{rn{s╇や szőnyeges╇や rom{nalakzatúや trónonや (l╇や koron{sや fővelや sや liliomosや
jogarralやkezében╉やhasonlónやegészenやmintやaztやpéld{úlやlegrégibbやpecsétjeinkenやl{tjuk╆やAや
sírkőやmegrepedezettや sや részintや kitörtや oldalainや kiや nemや vehető╇や vajjonや {llott-eや mégや aや
kir{lyiやtrónやmellett╇やmintやvélnők╇やegyやvagyやm{sやalak╆やDeやérdekesやazやezenやsírkőやnégyや
szélénやképezettやnégyやkörbenや l{thatóや jelviesやképletekや faragv{nya╆やFentやhegyekや felettや
feljövőや napot╇や m{sikや felénや aや napや sug{raiや feléや röp(lőや sast╇や lentや égőや gyerty{tや ésや
terebélyesや f{tや mutat╇や {rny{ban úgyl{tszikや ép(letekkel╇や v{rosokkal╆や Valószínűlegや
mindannyiや jelveiやaやerényesや{ld{sosやéletnek╆や 》╊『やLehet╇やhogyやezenやsírkőやaやharmadikや
alapítóra╇やazやelőbbiek testvéreやMórnakやfi{raやIstv{nraやvonatkozik╇やkitやazやalapítóやokiratや
aや kétや előbbivelや nevez╆や Kétségkívűlや legfeltűnőbbや rajtaや aや kir{lynakや domborműalakjaや
╊を╆ ぇAやHéderv{riakやvalamelyikeや》╊『やsírkövénekやemlékeやisやelőjön╆やLehetやhogyやeやhíresや
csal{dや eや sz{zadbeliや 》└ｱｴ╆や sz{zadや のや L╆や P╆『や kétや híresebbや férfiaや valamelyikétや {llít{や elő╆や
Tal{nや 》╊『や Héderv{riや Dezsőtや 》╊『や vagyや 》╊『や Héderv{riや Kontや Istv{ntや 》╊『や Eや sírlapや
szinte╇やaやHéderv{riakやelőbbiやemlékeivel╇やazや{ltalokやalapítottやlébényiやmonostorbólやvalóや
volna╆や Aや domborműや életnagys{gbanや szak{llasや ésや bajszosや vitéztや {llítや elő╆や Forgósや
felemeltや sisakjaや saj{ts{gosanやmégやoroszl{nyfőbeやvégződik╇やvalamintやöltönyeや isやmégや
nem teljes lemez-╇やdeやpikkelyesやp{nczél╉やv{ll{rólやh{traやvetettやpal{stやfolyやal{╆やAやhosszúや
egyenesやkardやsincsやmégやoldal{n╇やdeやegyenesenやleeresztveやtartjaやkezében╇やmígやaやm{sikや
kézbenや hosszúや l{ndzs{tや emelve╇や aや régibbや alakzatúや Hederv{riや czímerや pajzs{raや
t{maszkodik╆を ╅╊や sokや egyébnekや ezenや töredékeknélや isや csekélyebbや emlékeや maradtや
csup{nやr{nk╆やÍgyや》╊『やegyikやHomonnaiやDrugeth╇やmintやaやczímerやmutatja╇やvalószínűlegや
DrugethやIstv{nやszinteやaやlébényiやmonostorbólやvalóやösszetöredezettやsírlapj{nakやrajza╆をや
Ipolyiやszobr{szati tanulm{ny{nakやeやsorokやalkotj{k aやlegtal{nyosabbやrészeit. Ezeket a 

faragv{nyokatや rajtaや kív(lや senkiやm{sやmégや csak nemや isや említette╇や ésやmaや semmilyenや
töredék(kや nemや ismert╆やAや leír{sok ugyanakkor igenや részletezők╇や ésや aや leírtや sírkövek 

olyanや k(lönleges╇や aやmagyarorsz{giや emlékanyagbanやmag{nyosanや {llóや {br{zol{súak╇や
hogyや nehézや elképzelni╇や hogyや aや darabokatや leírójukや nemや személyesenや vagyや legal{bbや
{br{zol{sonやl{tta╆やAやleír{sbanやszerepelőやtemplomalapít{si╇や illetveや -felaj{nl{siや jelenet╇や

                                                 
143 FEJÉRや IIIのｱ╆や ｵｹ-ｶｵ╆╉や KAR[CSONYIや ｱｹｰｰ｠1901. II. 96-ｹｸ╆や 》KAR[CSONYIや ｱｹｹｵ╆や ｵｴｷ-549.]; 

FÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｴｶ-47. 
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aやｱｳ╆や sz{zadやelejénekやheraldik{j{raやnemや jellemző sisakやszereplése╇やvalamintやaやkőlapや
négyや sark{banや körlapraや helyezett╇や ink{bbや aや ｱｵ╆や sz{zadや m{sodikや felét vagyや mégや
későbbiや koszakot idézőや jelképekのjelvények╇や azや életnagys{gú╇や szak{llasや ésや bajuszosや
vitéziやfigura╇やforgós╇やoroszl{nfőbenやvégződő╇やfelemeltやsisakkal╇やcsupaやolyanやjellemző╇や
amelyや aや kolostoralapítókや kor{n{lや lényegesen╇や ak{rや évsz{zadokkalや isや későbbi 

készítésreや utalや ｠ tal{n azや osztr{kや ésや németや ter(letekenや gyakori╇や aや kolostorokや
jótevőinekや szóló╇や restrospektívや 〉sír《emlék{llít{sや ritkaや magyarorsz{giや péld{j{val 

{llunkや szemben╆144 Aや lébényiや templomや belsőや restaur{l{saや ｱｸｶｲや ésや ｱｸｶｴや közöttや
kész(lt╇145 tal{nやennek sor{n tűnhettekやelやaやfaragv{nyok╆146 

Aや Hahót-Buz{dや nemzetségや középkoriや bencésや monostor{nakや egykori 

temploma alapfalaira ép(lt maiやhahótiや rómaiやkatolikusや templomban befalazott, {llóや
figur{tや{br{zoló, aやｱｳ╆やsz{zadやközepeやt{j{raやdat{lhatóやdombormű (574-ｵｷｷ╆やkép) tal{nや
az 1234-benやm{rやnéhainakやmondott╇やaやkolostortやalighanemやújraalapítóやArnoldやisp{ntや
{br{zoló╇や aや csal{di-intézményiやmemoria kereteibeや illeszkedő╇や retrospektívや síremlék╇や
amelyetやtal{nやfia╇やII╆やArnoldやn{dorやkészíttetett╆147 A templommodell a figura kezébenや
mindenképpenやannak don{tor szerepéreやutal╆148 

Aや j{kiや egykoriや bencésや ap{ts{gや templom{nakや nyugatiや karzataや alattiや
előcsarnokbanや ésや aや veleや egybenyitottや kétや toronyaljiや térbenや fennmaradt, 

töredékességébenや isや egységesや koncepciórólや tanúskodó╇や don{tor{br{zol{sokatや ésや
M{riaや hal{laや jelenetet╇や ehhezや kapcsolódóanや pedigや aや lelketや aや mennybeや emelőや
angyalokatや{br{zoló╇やｱｳ╆やsz{zadiやfalfestéstやméreteiやésやösszetettやvoltaやkiemeliやaやK{rp{t-
medencébenや ismertや korabeliや falképekや köz(l╆149 Stíluskapcsolataiや alapj{nや Tóthや
Melinda az 1230-asや évekreや tetteや készítését╇や ésや aや monostortや alapító╇や utódaiや {ltalや
magnuskéntやemlített╇やJ{kやnemzetségbeliやM{rtonやisp{n╇やJ{kiやnagyやM{rtonやszemélyéhezや
kötötte╆や Entzや Gézaや M{riaや hal{laや helyettや azや alapítóや hal{l{nakや {br{zol{s{tや l{ttaや aや
sirat{siやjelenetben╇やésやaやfalképdísztやegyやaやnyugatiやtemplomrészbenやkialakítottやkegyúriや
sírやkereténekやtartotta╆150 Ennekやaやnemやkevésやvalószínűséggelやrendelkező╇やdeやrégészetiや

                                                 
144 Aや problém{rólや részletesebbenや ld╆や kor{bban╇や あAや ╅memoriaをっや címűや fejezetや ╅Azや alapítókや

emlékezeteをやcíműやalfejezetében╆ 
145 MEZEY｠SZENTESI 1996. 58. 
146 Zsilinszkyや Zsófiaや hívtaや felや aや figyelmemet╇や m{rや aや fejezetや elkész(ltétや követően╇や aや dolgozatや

ír{s{nakやvégsőやst{dium{ban╇やIpolyiやArnoldnakやazやesztergomiやKeresztény Múzeumbanやőrzöttや
rajziやhagyaték{ra╆やAやrajzokやközöttやkettőやazやidézettやleír{sやalapj{nやegyértelműenやaやnégyやlébényiや
sírkőや 〉ésや egyや Ipolyitólや nemやemlítettや ötödik《や rajzakéntやhat{rozhatóやmeg╈や biztosanや nemや Ipolyiや
kor{bólやsz{rmaznak╇やhanemやsz{mosやpecsétやésやcímerやrajzaivalやegy(ttやegyやｱｸ╆やsz{zadi╇やaやvalósや
történelmiやtényeknekやnemやmegfelelőやgenealógiai-címertaniやkonstrukcióや{brasor{tやalkothatj{k╆や
Mégや azや semや biztos╇や hogyや valósや sírlaptöredékekや szolg{ltakや hozz{jukや modellként╆や 〉Aや témaや
tov{bbiやkutat{sokatやigényelやésやérdemel.) 

147 Nagyや utaz{s 1994. 12-ｱｳ╆や 〉V[NDORやL╆《╉や V[NDORや ｱｹｹｶ╆や ｲｰｷ╆╉や ｷｸ╆や kép╉や L8VEIや ｲｰｰｱf╆や ｷｶ-77., 

képpel 
148 Aやhahótiやfaragv{nyrólやrészletesebbenやld╆やkor{bban╇やっAや╅memoriaをあやcíműやfejezetや╅Azやalapítókや

emlékezeteをやcíműやalfejezetében╆ 
149 T2THやｱｹｷｴ╆やｵｷ-67.; 41-ｴｸ╆やkép 
150 ENTZ 1975. 
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vizsg{latokや nélk(lや beや nemや bizonyíthatóや feltevésnekや egyébkéntや aや jelenetekや Entzétőlや
eltérőや interpret{ciójaやsemやmondやellent╆やA képekenや jelentősやsz{mbanやmegjelenő╇や{llóや
vagyや térdeplő╇や vil{giや személyek aやmonostoralapítóや lelki(dvéértや aやmemoria egyh{zi 
liturgi{j{nak keretébenや joggalや elv{rhatóanや esedezőや utódokや prototípusai.151 Aや j{kiや
kőfaragv{nyokやközöttやtal{lhatóやegyやközelebbrőlやismeretlenやlelőhelyű╇やaやｱｳ╆やsz{zadraや
keltezhető╇や töredékesや kőlap╇や amelyenや leveles-palmett{sや indasorokや közöttや aや
hossztengelyben sima╇や meglévőや végénや enyhénや homorúや ívbenや végződő szalag 

húzódik╇や mindenや bizonnyalや egyや nagyméretűや keresztや f(ggőlegesや alsóや sz{ra (1044-

1046╆や kép).152 Így aや kőlap alighaや lehetettや mellvédや vagyや olt{rantependiumや eleme, 
hiszenや f(ggőlegesや fel{llít{s eseténや csak {llóや téglalapや alakbanや lenneや elképzelhető╆や
Ann{lやink{bbやlehetett síremlékやtartozéka; a h{toldal{nやLやalakbanやfutó╇やkiugróやperem 

ak{rや sírfedlap╇やak{rやvalamilyenやkől{da╇や szarkof{gや fedlapja esetébenやbiztosíthattaやazや
alépítményhezやvalóやilleszkedést╆ 

Rudinaや 〉Horv{torsz{g《や Szentや Mih{lynakや szenteltや bencésや monostor{ból╇や aや
kerengőfolyosóやnyugatiやszakasz{nakやtéglapadlój{banやker(ltやelőやCAEL COMES tal{nや
ｱｳ╆やsz{zadiやsírköve╇153 mag{bólやaやmonostortemplombólやpedigやegyやHIC IACET GVKI 

SCLAVVS F(I)LI(I) ORGINI feliratú╇やnyilv{nvalóanやugyancsakやnemesiやsírl{dafedél154. 

CAEL COMES sírkövénekや lelőhelyeやmutatja╇や hogyや aやmonostorokbanや 〉ésや aや későbbiや
kolostorokban《やtemetkezőkやegyやrészeやnemやmag{banやaやtemplombanやnyertやnyughelyet╇や
hanemや aや kerengőben╇や amitや azや egyh{zや alighanemや sokkalや könnyebbenや
engedélyezett╆155 

Egy-egyや kolostorや vagyや templomや legelőkelőbbや sírjaiや közéや tartozhattakや azok╇や
amelyekや kialakít{s{hozや aや Gerecse-hegységbenや b{ny{szottや vörösや mészkövetや isや
felhaszn{ltak╆や A Cs{kokや 1146 előttや alapítottや vértesszentkeresztiや bencésや
kolostor{nak156 ter(letén kétやkorai╇やｱｳ╆やsz{zadやelejiやvörösやm{rv{ny sírkőやtöredékeiやisや
előker(ltekや ｠ mindkettőや törmelékrétegből╇や aや kolostorや északiや sz{rny{ból╇や illetveや aや
k{ptalanteremből╆157 Ugyanittや egyや ｱｳ╆や sz{zadや elejénélや nemや későbbiや gyermeksírや
eredetilegやisやföldやalattiやfedlapjaやdurv{nやhasított╇やvörösmészkőやlapやvolt╆158 Aやföldやalattiや
sírl{d{kや vagyや ezekや fedőlapjaiや aや ｱｲ╆や sz{zadや végén╇や aや ｱｳ╆や sz{zadや elsőや felébenや többや
helyenや isや hasonlóや technik{valや ésや anyagbólや kész(ltek╆や Valószínűlegや aや kőanyagや jóや
hasíthatós{ga╇や aや lapokや nyerésénekや egyszerűや módjaや tehetteや ezenや azや egyébkéntや
l{tv{nyosnakやigaz{nやnemやmondhatóやter(letenやnépszerűvé╇やb{rやezekやaやsírokや{ltal{ban 

                                                 
151 T2THやｱｹｷｴ╆やｶｰ╇やｶｲ-63, 66-67.; WEHLI 1984. 366-372.; 6-ｹ╆やkép 
152 Aや Lapidariumや Hungaricumや kész(lőや j{kiや köteténekや kézirat{banや ｱｸｱ╆a-cや sz{mや alatt╈や h{rom╇や

Mezeyや Aliceや ésや Szentesiや Editや {ltalや összeillesztettや darabból╉や aや K5Hや Fotót{r{banや egyや régiや
negatívや 〉ltsz╆や ｲｴｵｲ《や mégや egybenや mutatjaや aや nagyobbikや darabot╉や HOEFELMAYR-STRAUBE 

1954. 106. jegyzet; Abb. 12 
153 Rudina ｱｹｹｷ╆やｲｱ╇やｴｶ╇やｷｰ╇やｱｱｱ╆や〉SOKAČ-ŠTIMAC╇やD╆《╉やｳｲ╆やkép╉やT2THやｲｰｰｱc╆やｳｷｸ╆や〉ｲｰ╆やjegyzet《 
154 Rudina ｱｹｹｷ╆やｲｲ╇やｴｷ╇やｷｱ╇やｱｱｱ╆や〉SOKAČ-ŠTIMAC╇やD╆《╉やｳｱ╆やkép╉ T2THやｲｰｰｱc╆やｳｷｷ╇やｳｷｸ╆や〉ｲｱ╆やjegyzet《 
155 Részletesebbenやld╆やaやfejezetやkésőbbiやrészében╆ 
156 FÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｳｸ╆╉やMEZ8SINÉやｱｹｹｳ╆やｲｹ╇やｸｴ╆ 
157 KOZ[Kやｱｹｷｰ╆やｷｷ╆╉やMEZ8SINÉやｱｹｹｳ╆やｷｰ╇やｸｳ╆ 
158 M╆やKoz{kやÉva szívesやközlése 
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azや egyh{zakや legfontosabbや temetkezésiや helyeiや közéや tartoztak╇や ígyや bizonyosや
reprezent{ciósやmeggondol{sokやsemやvethetőkやel╆ Aやlegismertebbやésやviszonylagや jólや isや
keltezhetőやpélda azやegyébkéntやaやvörösやm{rv{ny ╅felfedezésébenをやésやalkalmaz{s{banや
központiやszerepetやvivő III╆やBélaやkir{ly159 〉くｱｱｹｶ《やésやfelesége╇やChâtillonやAnnaやkir{lynéや
〉くｱｱｸｴや kör(l《や székesfehérv{riや temetkezőhelye160╆や Nemや egységesや aや szakirodalomや aや
többekや{ltalやSaulやérsekや〉くｱｲｰｲ《やsírhelyénekやtartott╇やvörösやm{rv{nyやlapokbólやképzett╇や
kalocsaiや koporsóval161 kapcsolatban╇や azや ｱｲｰｰや kör(linélや lényegesenや kor{bbiや keltezésや
azonbanや aや m{sodikや székesegyh{zや túls{gosanや koraiや építéskezdeténekや feltételezésénや
alapul162. A ｱｳ╆や sz{zadや elsőや harmad{banや alighanemや aや Cs{kokや {ltalや alapítottやmajki 

premontreiや préposts{giや templomban aや déliやmellékszentélyや előterébenや felt{rt╇や vörösや
m{rv{ny fedőlapú╇や falazott╇や ╅előkelőを sírtや II╆や Andr{sや dén{rja keltezte, a templom 

ter(leténや aや többや temetkezésや ｱｴ｠ｱｵ╆や sz{zadiや volt.163 Aや zs{mbékiや premontreiや
monostortemplomotやugyanazonやaやhelyenやmegelőző╇やegyhajós╇やívesやapszisúやkisやfalusi 

templomや hajój{nakや középtengelyében, azや egykoriや padlóや szintjébenや vörösやm{rv{ny 

lappalやfedett╇やfalazottやsírtやt{rtakやfel╇やaやsírやtöltésföldjébőlやｱｲ╆やsz{zadiやcseréptöredékekや
ker(ltekやelő╉やaやsírbanやaやkegyúr Aynardokや többや tagj{nakやcsontmaradv{nyairaや leltek╇や
mígや m{sokat oldalt╇や szikl{baや vésettや sírokbaや temették.164 A zs{mbéki premontrei 

préposts{g 1258-asや birtokmegerősítőや oklevelébenや szerepel╇や hogyや azや alapítóやAynard 

nembeli ősökや egyikének╇や Egyedや isp{nnakや feleségét╇や Pennaや asszonytや aや templombanや
temettékや el╉や aや főszentélyや előttや középenや tal{lt╇や aやdombやszikl{j{baやv{gottや sír╇や aやbenneや
felt{rtや nőiや csontv{zzal╇や azや őや sírj{valや azonosítható╆165 Vörösや mészkőlapokkalや fedettや
sírokや előfordultakや azや Esztergom-szigetiや bencésや ap{cakolostorや templomaや kör(li╇や
részbenや annakや északiや ésや keletiや oldal{n╇や részbenや aや hozz{や délrőlや kapcsolódóや belsőや
udvarやter(leténやfek(dtやtemetőben is.166 

AやB{r｠Kal{nやnemやellési monostor{nakやh{romhajósやtemplomaやazや{sat{sやsor{nや
felt{rtやsírokbanやtal{ltやpénzekやésやkőfaragv{nyainakやjellegeやalapj{nやaやｱｱ╆やsz{zadやvégére, 
aや ｱｲ╆や sz{zadや elsőや évtizedeire keltezhető.167 Aや templomや ter(letén╇や omladékrétegbőlや
többやvörösやm{rv{ny sírkőやkisebbやtöredékétやemeltékやki╇やközött(kやaやｱｳ╆やsz{zadやelejéreや
keltezhetőやdarabokやis.168 Aやlegkiemeltebbやhelyzetű╇やfalazottやsírtやaやfőhajóやközepén╇やazや
olt{rや előttや alakított{kや ki╇や benneや sodronyvértesや férfiや nyugodott╉や azや előkelőや
nemzetségtagokや m{sikや fontosや temetkezőhelyeや aや templomや északiや oldal{hozや
                                                 
159 L8VEIやｱｹｹｲ╆やｵ╆╉やL8VEIやｲｰｰｲc╆やｴｱｲ╆╉やL8VEIやｲｰｰｴc╆やｵｹ╆ 
160 ÉRDYや ｱｸｵｳ╆や ｴｲ-ｴｸ╆╉や DERCSÉNYIや ｱｹｴｳ╆や ｲ-ｴ╆╉や azや azonosít{stや legújabbanやmegkérdőjelezte╇や ésや aや

kettősやsírtやK{lm{nやésやfeleségeやsírjakéntやinterpret{lta╈やT2THやｲｰｰｶb╆やｱｴｵ-156. 
161 GEREVICH 1938a. 243.; Árp{d-kori 1978. 218. 
162 NAGY 1968. 112. 
163 CABELLO 1984. 121.; CSENGEL 1991. 45. 
164 LUX 1939. 30.; VALTER｠TAM[SIやｱｹｸｸ╆やｱｲｵ╆╉やVALTERやｱｹｹｱ╆やｲｵ-26. 
165 VALTERや ｱｹｹｱ╆や ｲｶ╆╉や ｹ╆や kép╉や aや kétや egym{stや v{ltóや zs{mbékiや templomや t{rsadalmiや szerepéről╈や

MAROSI 2008d. 205. 
166 LOVAG 2005. 127. 
167 P[VAIやｱｹｹｳ╆やｷｷ╆╉やP[VAIやｲｰｰｰ╆やｲｲｹ╆╉やBOZ2KIやｲｰｰｰ╆やｲｳ4. 
168 P[VAIやÉ╆やkéziratosや{sat{siやkőjegyzéke╉やL8VEIやｱｹｹｵb╆やｲｴｹ╆╉やBOZ2KIやｱｹｹｸ╆やｴｲ-43, 49. (25. kat. 

sz╆《╉やBOZ2KIやｲｰｰｰ╆やｲｳｴ╆╉やｵ-ｸ╆やkép╉やｷ-10. rajz 
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kapcsolódóや k{polnaや volt. A B{r｠Kal{nや nembeliや Kal{nや pécsiや p(spökや alapította 

pusztaszeriやbencésやmonostorból169 isやelőker(ltやegy╇やaやｱｳ╆やsz{zadやelsőやfeléreやkeltezhetőや
vörösやm{rv{ny sírkőやkicsinyやtöredéke170 (1112╆やkép). 

A MiskolcやnembeliやDomonkosやb{nや{ltalやalapított╇やｱｱｹｷ-benやbenépesített╇やutóbbや
azや alapítóや fi{rólや nevezettや borsmonostori (Klostermarienberg, Ausztria) ciszterci 

kolostor171 középkoriや templom{nakや felt{r{saや sor{nや aや déliや kereszthajósz{rbanや egyや aや
14-ｱｵ╆やsz{zadraやkeltezhető╇やtörtkőbőlやésやtégl{bólやfalazottやsírhelyetやt{rtakやfel╉やaやfalazatや
tetejétや m{sodlagosanや beépítettや homokkőや faragv{nyokや alkott{k╇や belsőや szél(könや azや
egykoriやsírlapやfelfekvésiやhelyé(lやszolg{lóやhoronnyal172╆やAzや{sat{siやleletekやközöttやvoltや
egyや nagyj{bólや négyzetes╇や díszítetlenや vörösやm{rv{nyや lapや is╇や aや felemeléséreや szolg{lóや
csaplyukkal. 

Azや Ab{kや s{riや monostor{nakや felt{r{saや sor{nや egyや ｱｱ╆や sz{zadi╇や körや alaprajzúや
k{polna╇や valamintや aや nyugatrólや hozz{や csatlakozó╇や nagyobbや templomや falainakや
maradv{nyaiやker(ltekやelő╇やazやép(lethez a 12｠ｱｳ╆やsz{zadやfordulój{nやazやészakiやoldalonや
sekrestyétやépítettek╆173 Aやsekrestyeやpadozat{ban╇や sírokや fölöttやegy-egy feliratやnélk(li╇や
keresztesや{br{jú╇やｱｳ╆╇やilletveやｱｴ╆やsz{zadi sírkövetやtal{ltak (16, 1113╆やkép).174  

Aや sírhelyrőlや valóや alapítóiや gondoskod{snakや Magyarorsz{gonや egyed(l{llóや
péld{jaやtal{lhatóやaやfelsőörsiやpréposts{giやtemplomban╆やAzやép(letbőlやelőszörやmegép(ltや
toronyや toronyalj{nakや déliや fal{banや azや alapoz{sや ésや aや falazatや emelésekorや félkörívesや
f(lkesírtや 〉arcosolium《や alakítottakや ki╇や amelyや azや eredetilegや féligや aや padlószintや föléや
emelkedőや sírや föléやborult (1114╆や kép)╆やAや toronyaljや felettiや k{polnaや felszenteléséreや ｱｲｴｴや
előttや ker(ltや sor╇や deや valószínűlegや ｱｲｳｵや ut{n╇や amikorや aや templomalapítóやMiskeや isp{nや
mégやéletbenやvoltや｠ feltehetőenやőtやtemettékやaやreprezentatívやf(lkesírba.175 Aやsírf(lkeやésや
néh{nyや nyomや alapj{nや magaや aや toronyaljや isや eredetilegや festveや volt╆176 Azや építkezésや
folytat{sakorやaやhosszh{zやészakiやésやdéliやoldal{nやkifeléやnyitottやmelléktereketやlétesítettekや
aやkésőbbやodaやtemetkezőkやsz{m{ra╆177 A felsőörsi toronyhoz hasonlóanやm{rやazやép(letや
falaz{sakorや sorや ker(ltや egyや kriptaszerűや sírkamraや kialakít{s{raや aや Gutkeledや alapít{súや
Nagyecsed-S{rv{rmonostorや m{sodik╇や ｱｱ｠ｱｲ╆や sz{zadi╇や h{romhajósや templom{nakや
főszentélyeやésやdéliやmellékszentélyeやtal{lkoz{s{n{lやaやtéglafalazatban╉やennekやaやtal{nやazや
új╇や nagyobbや templomや emelésétや kezdeményezőや nemzetség-tagokや sz{m{raや szolg{lóや
sírhelynekや ｠ h{romや halottや eltemetéséreや haszn{lt{kや ｠ esetlegesや építészetiや
kialakít{s{rólやazonbanやsemmitやnemやtudunk╆ Ugyanittやaや főapszisbanやegyやmag{nyos╇や
tégl{bólや falazottや sírや isや előkelőや elhunytraや utal╆178 A Tiboldokや nemzetségiや

                                                 
169 FÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｴｳ╆ 
170 V{lyiやKatalinやközöletlenやlelete╇やismeretéértやnekiやtartozomやköszönettel╆ 
171 Történetiやlexikon 1994. 121. (HERVAY F. L.) 
172 FARKA｠SAUER 1996. 164-165. 
173 NAGY 1973a. 
174 NAGYやｱｹｷｳa╆やｷｸ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やｳｳｸのｷ╆や{bra 
175 ERDEI｠T2THやｱｹｶｶ╆やｵ-ｶ╆╉やT2THやｱｹｸｰ╆やｲｶ╆や〉ｱｶ╆やjegyzet《╉やｶ╆やkép 
176 TóthやS{ndorやmegfigelése╇やvö╆やT2THやｱｹｷｴ╆やｱｴｰ-141. (410. jegyzet) 
177 T2THやｲｰｰｸ╆やｱｲｵ╆ 
178 MAGYARやｲｰｰｵ╆やｱｶｳ╆╉やｲ╆やt{bla 
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birtokközpontj{ban╇や aや Somogyや megyeiや Babócsaや Basakert｠N{rciszosや lelőhelyén 

felt{rt╇や[rp{d-koriやmonostortemplomや előcsarnok{ban╇や illetveや aや közeli╇や aや ｱｴ╆や sz{zadや
végénや nagyobbraや cseréltや koraiや pléb{niatemplomや szentélyapszis{nakや
középtengelyében╇や azや olt{rや előttや ker(ltや előや egy-egyや előkelőや temetkezésreや utaló╇や
tégl{bólやfalazottやsír╆179 TóthやS{ndorやa bényiや〉Bina╇やSzlov{kia《やpremontreiやpréposts{giや
templomhoz utólagや ép(ltや nyugatiや előcsarnok szerinteや azや analógi{kや alapj{nや
egyenesen temetkezőhelyやcélj{raやtörténőやemelésétやazやalapítóやHontp{zm{nyやnembeliや
Omodéやfi{nak╇やaやbiztosanやaやtemplombanやtemetkezőやBényiやIstv{nやmesternek 〉くｱｲｷｳ《やaや
személyéhezや kötötte╇や akinekや lényegébenや aや végrendeleteや alkottaや aや temetésreや érkezőや
előkelőkやtanús{gaやmellettやki{llítottやdon{ciósやoklevelet.180  

Azや öröklésnekや köszönhetőenや kialakult╇や közösや nemzetségi-csal{diや
temetkezőhelyek aや ｱｳ╆や sz{zadや végétől elsősorbanや m{rや nemや a régiや monostorok 

templomaiban kereshetők ｠ ritkaやkivételやRozgonyiや J{nosやorsz{gbíróや famili{ris{nak╇や
M{rtonや mesternekや ésや feleségének╇や Margitnakや ｱｴｹｲ-esや évsz{mú╇や aや ｱｱ╆や sz{zadiや
alapít{súやtataiやbencésやkolostorbólやsz{rmazó╇やvörösやm{rv{ny sírköve181 (ｲｰｲ╆やkép) ｠, az 

arisztokr{ciaや ésや aや gazdagや birtokosや nemességや ｱｴ╆や sz{zadtólや fennmaradtや síremlékeiや
többség(kben az újや típusúやkoldulórendiやésやp{losやkolostorokból╇や illetveやmezőv{rosi╇や
falusiや pléb{niatemplomokból ker(ltek elő. Aや sírfeliratokや esetenkéntや azや ilyenや
alapít{sokraや vonatkozóや utal{sokatや isや tartalmaznak╆や Bebekや Györgyや kir{lynéiや
t{rnokmesterや 〉くｱｳｹｰ《やmaやTornagörgőnや〉Hrhov╇やSzlov{kia《やőrzöttやsírlapj{nや (ｲｶｹ╆やkép) 

péld{ulやazやolvasható╇やhogyやｱｳｷｱ-benやőやépíttetteやaやp{losやszerzetesekやM{ria-templom{tや
〉valój{banやőやalapítottaや aやgombaszögiやp{losやkolostort╇や ahonnanやaや sírkőやsz{rmazhat《╈や
hic iacet georgius bubeek mag(iste)r tauarnicoru(m) reginaliu(m) q(ui) fecit (con)struere 

ecclesia(m) b(ea)te v(ir)ginis fratrib(us) herem(i)tis ordinis s(an)c(t)i p(au)li p(rim)i heremite 

i(n) an(n)o d(omi)ni mccclxxi.182 Verebiや Györgyや fiaや Péterや erdélyiや alvajd{tや 〉くｱｴｰｳ《や
m{traverebélyiやsírlapjaや(25-26. kép) aやgótikusやpléb{niatemplomや〉aやmaiやkegytemplom) 

újj{építőkéntや értelmezhetőや alapítójakéntや említi╈や hic requiessit corpos strennui militis 

mag(ist)ri pet(ri) geo(r)gy oli(m) uice uaiuode t(ransilvani) fu(n)dato(r)is hui(us) e(cclesie) 

╊╆183 KanizsaiやMiklósやt{rnokmesterや〉くｱｴｰｴ《やsírlapjaや〉282-285╆やkép) a Kehidaやközelébenや
fekvő örményesiや p{losや kolostorból sz{rmazik╇や amelynekや alapít{s{raや aや sírfeliratや ╊や

                                                 
179 MAGYARやｲｰｰｵ╆やｱｶｴ╆╉やｴ╆やt{bla 
180 Azやoklevél╈やDl╆やｳｶｳｸ╉やT2THやｲｰｰｸ╆やｲｵ-ｲｶ╇やｱｲｵ╆╉やGY5RFFYやｱｹｸｷ╆やII╆やｲｲｷ╆や 
181 RÉVHELYIやｱｹｳｸ. 13, 24.; VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 164. (120. jegyzet); RAINER 1994. 475.; 4. 

kép╉やV[RADYやｱｹｹｹa. 24む25, 34, 36, 71むｷｲ╆や〉ｳｹ╆やsz╆《╉やｲｲ╇やｴｰ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｴ╆やｶｲｰ╆╉やｱｰ╆やkép╉や
GOMBOSI｠L8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｸ╇やｲｰｹ╆╉やｹ╆やkép╉やaやtataiやkolostorra╈やGY5RFFYやｱｹｸｷ╆やIII╆やｴｵｹ╆ 

182 CSERGHE8-CSOMA 1890a. 22-ｲｴ╆や ｲｴ╇や képpel╉や ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981b. 255-256.; 1. 

kép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 36, 38, 39, 43-ｴｴ╆╉やｶ╆やkép╉やaやgombaszögiやkolostorra╈やDAP 

1975. 160, 162, 163.; GUZSIK 2003. 134, 212. 
183 JAKUBIKや ｱｹｶｱ╆や ｱｶｷ╇や ｱｷｳ╆╉や CZEGLÉDY｠KOPP[NYや ｱｹｶｹ╆や ｳｱ╇や ｳｳ╇や ｴｶ╇や ｵｰ╆╉や ｱｳ╇や ｴｳ╆や kép╉や

L8VEI｠VARGAや ｱｹｸｷ╆や I╆や ｳｳｷ╇や ｴｶｲ╇や ｵｸｸ╇や ｵｸｹ╆╉や ｵｸｶのｴ╆や {bra╉や II╆や ｱｲｲｰ╆や kép╉や aや templomや
építéstörténetéről╇や Verebinekや azや újj{építésbenや j{tszottや alapvetőや szerepére╈や
CZEGLÉDY｠KOPP[NYやｱｹｶｹ╆やｳｳ╇やｴｶ-ｴｷ╆╉やｳｲ╆やkép 
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[f]undator hu(i)us cenoby kitételeや utalや is╆184 Prodavizi Gergelynek 〉くｱｴｸｴ《や aや Kőrösや
megyeiや egykoriや Prodaviz╇やmaやVirjeや 〉Horv{torsz{g《 mellett, az egykor Prodavecnek 

nevezettや régiや romokや fal{banや tal{lt, csup{nや leír{sbólや ismertや sírkövénや aや feliratや azや
elhunytat az ép(letやelsőやalapítójakéntやnevezte meg╇やakiやcsal{dj{valやtemetkezettやoda╈や
HIC CVM SVIS REQViescit. GREGORIVS D(OMI)N(V)S NOBILIS DE PRODAVEZ. 

HVIVSやV╊やPRIMIやFV〉ND《ATORIS AN(N)O 1484.185 

B{rや főpapiや címeや lehetőségetや adottや volnaや aや székesegyh{z{banや történőや
temetkezésre╇やVing{rtiやGerébやL{szlóや kalocsaiや érsekや 〉くｱｵｰｲ《や ink{bbや aや nyilv{nvalóan 

csal{diや temetkezőhelykéntや haszn{ltや atyaiや 〉Sarengrad╇や Horv{torsz{g《や ferencesや
kolostorban leltや nyughelyet╇や elpusztultや síremlékénekや felirataや szerintや testvérei╇や
Ving{rtiやGerébやM{ty{sやdalm{t╇やhorv{tやésやszalvónやb{nや〉くｱｴｹｳ《やésやVing{rtiやGerébやPéterや
n{dorや〉くｱｵｰｳ《やmellettや〉╊やSEPTVLTVS EST INTER DVOS FRATRES. PETRVM REGNI 

VNGARIAE PALATINVM ET MATHIAM DALMACIE, CROACIE ET SCLAVONIE 

BANVM. ╊《╆186 〉V{laszt{s{banや tal{nや szerepetや j{tszottや azや is╇や hogyや aや kalocsaiや
egyh{zmegyénekやvalój{banやkétやközpontjaやvolt.) 

Haやfennmaradtやvagyや leír{sbólや ismertやsíremlék(kやfelirataやerreやnemやisやutal╇やdeや
hasonlóや személyesや vagyや csal{diや egyh{ziや alapít{sok╇や kolostoriや kegyuras{gokや
teremtettékやmegやazやalapotやpéld{ulや cs{ktornyaiやLackfiや Istv{n n{dornakや 〉くｱｳｹｷ《や saj{tや
alapítv{ny{ban╇や azや ｱｳｶｷのｶｸ-banや létesített keszthelyi ferences kolostor templom{nak 

pomp{sやfalképdísszel187 isやell{tottやszentélyében188 (298-ｳｰｰ╆やkép)╇やPerényiやImreやtitkosや
kancell{rnakや〉くｱｴｱｸ《 a Kurity{nやésやFelsőny{r{dやközöttやfekvő╇や{ltalaやｱｴｰｸ-banやalapítottや
Újh{za p{losや kolostor{ban189 (1115-1117╆や kép)╇や Losonciや B{nfiや L{szlónakや 〉くｱｴｱｹのｱｴｲｳや
között《や azや ｱｴｱｷ-benや létesítettや nagyfaluiや 〉Nu<falãu╇や Rom{nia《や p{losや kolostorban190 

(1118-1122╆や kép)╇や Szécsiや Miklósや t{rnokmesternekや 〉くｱｴｲｸ《や ésや feleségének╇や Garaiや
Ilon{nakや 〉くｱｴｴｱ《 aや felsőlendvaiや Szécsiや csal{dやkegyuras{gaやal{やker(ltや szentgotth{rdiや
ciszterciや kolostorや templom{ban191 (377-379, 1110-1111╆や kép), Decseiや J{nosや fi{nakや
                                                 
184 ENGEL-L8VEI-VARGA 1983. 28-ｲｹ╆╉やｴ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｰd╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｸ-ｷｹ╆╇やképekkel╉やAや

Kanizsaiやcsal{dや{ltalやｱｳｷｸやelőttやalapítottやörményesiやkolostorra╈やDAP 1976. 138.; GUZSIK 2003. 

49-53, 219. 
185 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｱｱ╆や〉ｱｰｶｲ╆やsz╆《╉やProdavizenやv{rや{llott╇やkolostorやépítésérőlやnincsenやadat╆ 
186 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｱｵｵ╆や〉ｵｲｴ╆やsz╆《 
187 PROKOPP 1980; M. ANDA 1985; PROKOPP 1995. 155-158╆╉やR[DYやｲｰｰｷ╆ 
188 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 25-ｲｶ╆╉やｲ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｴ╆やｳｶ╇やｴｶ╆╉やｸ╆やkép╉や

V[RADYやｱｹｹｹa╆やｸ-9, 32, 48-ｴｹ╆や〉ｱｱ╆やsz╆《╉やｷ╇やｳｱのｱ╆やkép╉やaやkolostorra╈やKAR[CSONYIやｱｹｲｳ╆やｱｸｶ╆╉や
T2THやｱｹｹｰb╆やｱｵｲ╇やｱｶｰ╆や〉ｶｲ╆やjegyzet《 

189 FELD｠CABELLO 1980. 35, 36, 41╆╉や ｱｵ╆や kép╉や ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 35-ｳｶ╆╉や ｹ╆や kép╉や
ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 43, 50-51.; Abb. 14; 1986｠ｱｹｸｷ╆や ｲｱｹ╇や ｲｲｱ╆╉や ｲｰ╆や kép╉や L8VEIや
1987b. 296. (Sz.51 kat. sz.); a kolostorra: ENGEL 1987b. 438.; GUZSIK 2003. 128, 229. 

190 BUNYITAY 1887. 26-27.; PETRI 1901. ｶｲｲ╆╉や képekや aや ｶｲｰ╆や ésや ｶｲｱ╆や oldalon╉ 
ENGEL｠L8VEI｠VARGAや ｱｹｸｳ╆や ｳｹ╆╉や ｱｲ╆や kép╉や Nagyfaluや kolostor{tや ｱｴｱｳ-banや Losonciや B{nfiや
GyörgyやésやL{szlóやalapította╈やDAP 1976. 1.; GUZSIK 2003. 167, 218. 

191 ZLINSZKYNÉやｱｹｶｶ╆やｲｵｹ-ｲｶｰ╆╉やｲ╆やkép╉やVALTERやｱｹｸｱ╆やｶｸ╆╉やｲｲ╆やkép╉やZLINSZKYNÉやｱｹｸｱ╆やｳｷｰ-372, 

373, 376.; 4-ｵ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 43-45.; 18-ｱｹ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｰ-21, 

33, 34, 36, 61-64. (29-30. sz.); 17/1, 19, 36/1-ｲ╆や kép╉や L8VEIや ｲｰｰｲb╆や ｲｶｸ-ｲｶｹ╆や 〉LAHUやｷｹ╆ｱｶｲ╆や ésや
79.163. kat. sz.) 



 333 

〉くｱｴｶｲ《やaやKőrösやmegyeiやFenyőaljaや〉Podborja╉やmaやDezanovacやter(lete╇やHorv{torsz{g《や
egykori Szent Ilona-kolostor{ban╇192 ÚjlakiやMiklós bosny{kや kir{lynakや 〉くｱｴｷｷ╉や 1123-

1127╆やkép) ésやÚjlakiやLőrinc hercegnekや〉くｱｵｲｴ; 1128-1131╆やkép) az 1328-banやm{rやemlített╇や
1468-banや Újlakiや Miklóstólや kibővített╇や újlakiや 〉Ilok╇や Horv{torsz{g《や ferencesや
templomban,193 B{thoriや Istv{nや erdélyiや vajd{nakや 〉くｱｴｹｳ《や aや feltehetőenや {ltalaや isや
építtetettやnyírb{toriやminoritaや templomban194 (1132-1137╆や kép), KinizsiやP{lnakや 〉くｱｴｹｴ; 
1138-1147. kép) ésやözvegye╇やMagyarやBenignaやm{sodikやférjének╇やMyslenovithやHorv{th 

M{rknakや〉くｱｵｰｸ; 382, 1148-ｱｱｵｲ╆やkép) az 1483-banやkeltやalapítólevélやszerintやKinizsiやésや
apósa╇や Magyarや Bal{zsや {ltalや csal{diや temetkezőhelykéntや alapított ésや akkorや m{rや
ép(lőbenや lévő╇ nagyv{zsonyiや p{losや kolostorや templom{ban,195 Corvinや J{nosや
hercegnekや〉くｱｵｰｴ《やaz 1ｴｰｰやkör(lやCilleiや〉II╆《やHermannや{ltalやalapított╇ azやｱｴｸｱ╆やéviやtörökや
pusztít{stや követően Corvinや {ltalや újj{építtetettや lepoglavaiや p{losや templomban196 (70. 

kép), aやm{rやemlítettやEgerv{riやBerecknekや 〉くｱｵｲｳ《 azやegerv{riや ferencesや templomban197 

(1093╆や kép) történtや eltemetéséhez╆ Tótselymesiや Tharczaiや J{nostや 〉くｱｵｱｰ《や aや sírlapj{t198 

(194-ｱｹｵ╆やkép) őrző╇やｱｴｶｷ-benやaやpolg{rokや{ltalやépíttetettやszakolcaiや〉Skalica╇やSzlov{kia《や
ferencesや kolostorや jótevőiや közöttや említik╆199 Aや Tövisenや 〉Teiu<╇や Rom{nia《や Hunyadiや
J{nosや {ltalや ｱｴｴｴや kör(lや alapított ferences kolostor 1449-benや kész(ltや el╇200 sírköve201 

(380-ｳｸｱ╆や kép) alapj{nや ittや temettékや elや azや alapítóや unokaöccsétや 〉M{ty{sや kir{lyや
unokatestvérét《╇やDengelegiやPongr{cやJ{nosやerdélyiやvajd{tや〉くｱｴｷｶ《╆  

1400-banや ésや ｱｴｰｲ-benや keltや búcsúengedélyekや jelzikや aや Cs{kiや Miklós későbbiや
erdélyiや vajdaや {ltalや adorj{niや uradalm{nakや legjelentősebbや helységében╇や Szal{rdonや
〉Sălard╇や Rom{nia《や alapítottや ferencesや kolostorや építését╆や Aや kolostorbanや temetkezettや

                                                 
192 MARGALITS 1900. 29.; GERECZE 1906. 1092. 
193 PAÚRや ｱｸｵｸ╉や THALL2CZYや ｱｸｸｹ╉や L8VEIや ｱｹｸｵ╆や ｷｹ-80.; 2-ｳ╆や kép╉や PELCや ｲｰｰｷ╆や ｳｱｴ╆╉や aや ferencesや

kolostorrólやésやtemplomról╈やVUKIČEVIĆ-SAMARŽIJAやｲｰｰｰ╆やｴｸｲ-496.; 14-ｴｴ╆やkép 
194 Aやsírやaやｱｶ╆やsz{zadtólやm{rやaやreform{tusやtemplombanやvolt╇やaholやaやtumbaやfedlapjaやmaやisやtal{lható╇や

aやminorit{kn{lやvalóやtemetkezésrőlやrégiやhagyom{nyやszól╈やENTZ｠SZALONTAY 1969. 25, 56.; a 

fedlap: uott. 56, 58.; 3. kép╉や azや egykoriや minoritaや templomrólや ésや alapít{s{rólや legújabban╈や
BAL[ZSIKやｲｰｰｹ╆  

195 R2MERや ｱｸｶｳb╉や R2MERや ｱｸｶｵa╉やM5LLERや ｱｹｰｵ╆や ｷｱ-72.; 64-65. kép╇や VIII╆や t{bla╉や BÉKEFIや ｱｹｰｷ╆や
239-243.; 102-ｱｰｴ╆やkép╉やÉRI｠SEDLMAYRやｲｰｰｴ╉やMIK2やｲｰｰｸb╆やｳｰｳ-ｳｰｵ╆╉やaやp{losやkolostorra╈やÉRIや
1961; PAPP 1995; GUZSIK 2003. 189, 231.; PAPP 2005. 52-59. 

196 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｱｲｰ-ｱｲｱ╆や〉ｴｰｶ╇やｴｰｷ╆やsz╆《╉やSCH5NHERRやｱｹｰｵ╉やPELCやｲｰｰｷ╆やｳｱｵ╆╉やa kolostorra: 

HORVAT 1982. 15-18, 33.; DAP 1978. 316.; GUZSIK 2003. 238. 
197 ÉBERやｱｹｱｵ╆やｲｸｸ-ｲｹｲ╆╉やｶｲ╆や t{bla╉やMagyarやművelődéstörténetやｲ╆ 1939. 655-ｶｵｶ╆╉やképやaやｴｱｳ╆やoldalon╉や

L8VEIや ｲｰｰｱf╆や ｸｰ╆╉や aや ferencesや kolostortや Egerv{riや L{szlóや zalaiや isp{n╇や későbbや horv{t-szlavón-

dalm{tや b{n╇や vég(lや t{rnokmesterや alapítottaや ｱｴｷｵや kör(l╇や aや templomや ｱｴｹｵ-reや m{rや kész╇や mertや
akkorや ideや temetikや azや alapítóや egyikや fi{t╇や röviddelや későbbや L{szlótや mag{tや is╇や deや aや kolostorや
befejezéseや L{szlóや unokaöccsére╇や azや ottや élőや Bereckreや maradt╈や KAR[CSONYIや ｱｹｲｴ. 38.; 

DRAGONITSやｱｹｷｱ╆やｷ╇やｱｳ╆╉やV[NDORやｱｹｸｵ╆やｳｷｵ╇やｳｷｶ╇やｳｷｷ╆ 
198 L8VEIやｱｹｹｲ╆やｹ╇やｱｸ╆╉やL8VEIやｲｰｰｶc╆ 
199 KAR[CSONYIやｱｹｲｴ╆やｱｵｴ╆ 
200 KAR[CSONYIやｱｹｲｴ╆やｱｹｸ╆╉やLUPESCUやｲｰｰｳ╆ 
201 S[NDOR 1912; VERNEI-KRONBERGER ｱｹｳｹ╆や ｴｲ╆╉や BALOGHや ｱｹｸｴ╆や ｴｹ╆╉や ｱｰ╆や kép╉や LUPESCUや

ｲｰｰｳ╆やｸｴｲ╆╉やｱｱ╆やkép 
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Cs{kiや Ferencや székelyisp{nや 〉くｱｴｶｸや kör(l《や ésや fia╇や Cs{kiや Benedekや 〉くｱｴｹｰ《╆や Aや szentélyや
északi oldal{hozや építettや toronyhozや csatlakozó╇や bord{sや keresztboltozatú helyiség 

z{rókövénや aや Cs{kiakや címer{br{j{tや faragt{kや kiや ｠ a teret╇や aや benneや tal{ltや
szenteltvízkiöntőや t{lや ésや kétや falif(lkeや alapj{n╇や aや műemlékiや kutat{stや végzőや Borz{siや
Gyulaや ésや Emődiや Tam{sや aや kegyúriや csal{dや mag{nk{poln{jakéntや hat{roztaや meg.202 

D(mmerlingや 5dön ugyanakkor sekrestyénekや ésや Cs{kiや Ferencや temetkezőhelyénekや
tartotta a véleményeやszerintやcsakやｱｴｶｸやelőttやemelt helyiséget╆203 

Aやkolostorokやkegyuras{gaや idővelやv{ltozhatott╇や ésやattólやkezdveや természetesen 

azやújやkegyúrや jogaやvoltやaz ottani temetkezés. Aやsiklósi voltや{gostonosやkanonokrendiや
kolostortや mindenや bizonnyalや aや telep(léstや birtoklóや K{nや nembeliや Siklósiや csal{dや
alapította╇やvalamikorやｱｳｳｳやelőtt.204 Aやtemplomやszentélyébenやtal{lt╇やvörösやm{rv{nybólや
faragott, figur{lisや {br{jú╇や feliratや nélk(liや sírlap (495-ｴｹｹ╆や kép) aや címerpajzsや kettősや
kígyósや{br{jaやalapj{n Garai (I.) Miklósやn{dorやszemélyéhezやköthető╇やaki meggyilkol{saや
(1386) előttやmagaやrendelhetteやmegやaやfaragv{nyt╇やamelyetやvég(lやnemや is fejeztek be.205 

Mivelや Siklósや csakや valamivelや később, 1395-ben jutottや aや Garaiや csal{dや birtok{ba╇206 a 

sírkövetやeredetilegやm{shov{やsz{nhatt{k╇やtal{nやaやcsal{dやnévadóやbirtok{ra╇やaやdélvidékiや
Gar{ra 〉Gorjani╉や Horv{torsz{g《207. Aや Kontや Miklósや {ltal 1361-ben alapítottや csatkaiや
p{losやkolostorやromjaiやköz(lやker(ltやelőやSzentlélekiや[kosやszlavónやviceb{nや〉くｱｴｸｷやkör(l《や
későbbやújraやelveszettやsírköve╇やésやaやromtemplombólやkialakítottやpléb{niatemplomやőrziや
Szentlélekiや[kosやfiaやMiklósや〉くｱｵｱｶ《やsírlapj{t (293-ｲｹｴ╆やkép).208 PernesziやP{lnéやOrsolyaや
〉くｱｵｰｰ《やporvaiやsírlapj{nak (ｳｴｰ╆やkép) felirata ｠ EPITHAPHIV(M) AD MAR(M)ORE(M) 

D(OMI)NE VRSVLE RELICTE Q(VON)DA(M) PAVLI PENEZI SORO(R)II ET 

Q(VON)SA(N)GVI(N)E Q(VON)DA(M) SPECTABILIS ET MAG(N)IFICI D(OMI)NI 

STEP(HA)NI D(E) ZAPoLIA CO(M)ITIS PE(RPE)TVI TER(R)E SCEPVSI(ENSI)S AC 

REG(N)I V(N)GA(R)IE PALATI(NI) FV(N)DATO(R)IS HVI(VS) CLAVSTRI B(EA)TE 

MA(R)IE VIRGI(NI)S D(E) PO(R)VA Q(VE) OBIIT SABATO DIE AN(NO) 

D(OMI)NICAM I(N)VOCAVIT AN(N)O D(OMI)NI MCCCCC ｠ annakや aや középkoriや
p{losや kolostornakや azや alapít{s{raや utal╇や amelynekや templommaradv{nyaiや beleや lettekや
foglalvaやaやsírkövetやisやőrzőやmaiやbarokkやpléb{niatemplomba╇やésやamelyetやvalój{banやnemや
azや elhunytや csal{djaやvagyや aやveleや rokons{gbanや{lló, aや feliratbanや isや említettや Szapolyaiや
Istv{n╇やhanemやmégやGaraiやL{szlóやalapítottやｱｴｲｷのｱｴｴｰ-ben.209 Forg{chやGergely nyitrai 

                                                 
202 BORZ[SI｠EM8DIやｱｹｹｶ╆やｲ-ｳ╇やｷ╆╇やképpel 
203 DÜMMERLINGやｱｹｴｱ╆やII╆やｳｹｱ╆╉やNÉMETH｠BAL[ZSIKやｱｹｹｴ╆やｳｹｰ╆や〉ｲｲ╆やjegyzet《や 
204 Mon. Vat. Iのｱ╆やｱｸｸｵ╆やｲｶｶ╇やｲｷｶ╇やｳｱｰ╆╉やGY5RFFYやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｷｸ╇やｳｷｹ╆╉やL8VEIやｱｹｹｵa╆やｱｷｷ╆ 
205 G╆やS[NDORやｱｹｸｸ╆やｹｹ╆╉やL8VEIやｱｹｹｴe╆やｲｷｶ-278.; MAROSI 1998. 101╆╉やJÉKELYやｱｹｹｸ╆ 
206 L8VEIやｱｹｹｵa╆やｱｹｵ╆ 
207 EngelやP{lやfeltételezése╆ 
208 Szentlélekiや[kosやsírköve╈やV[LYIやｱｷｹｶ╆やｳｸｱ╆╉やSzentlélekiや[kosやfiaやMiklósやsírlapja╈やRUPPやｱｸｷｰ╆や

ｲｸｵ╆╉やGEREVICHやｱｹｵｹ╆やｳｱｳ╇やｳｱｵ╇やｳｱｷ╆╉やｵ╇やｱｴ╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 677, 686-687. (Kat.-Nr. 

840c, BALOGH, J.); a csatkai kolostorra: DAP ｱｹｷｵ╆やｴｹ╇やｵｰ╇やｵｲ╆╉やMAROSIやｱｹｸｷb╆やｱｳｲ╆╉やFÜGEDIや
1991. 57.; GUZSIK 2003. 146, 209. 

209 BÉKEFIや ｱｹｰｷ╆や ｲｳｶ-ｲｳｷ╆╉や ｱｰｰ╆や kép╉や VARGA｠L8VEIや ｱｹｹｰ｠92. 164. (128. jegyzet), 165. (129. 

jegyzet《╉やｵｲ╆やkép╉やaやporvaiやkolostorra╈ DAP 1976. 305.; GUZSIK 2003. 168, 221.  
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főisp{ntや 〉くｱｵｱｵ《や azや Elef{ntiak {ltalや alapított╇や Nyitraや megyeiや elef{ntiや 〉Hornéや
Lefantovce╇や Szlov{kia《や p{losや kolostorbanや temettetteや elや aや sírkövétや (453-ｴｵｷ╆や kép) is 

elkészíttetőや fivére╇や Forg{chや Péterや esztergomiや v{rnagy╇や barsiや ésや nyitraiや főisp{n,210 a 

gimesi birtokos Forg{chokやm{rやkor{bbanやisやaやkolostorやjótevőiやközéやsz{mítottak211. 

Aやv{ltoz{sokやközépkorやvégiやmértékénekやvégletességét jólや jelzikやaやJagelló-kori 

főúriや ésや nemesiや végrendeletekや vizsg{lat{bólや adódóや sz{madatok╆ A k(lönbözőや
egyh{ziや intézményeknekや ötvenや végrendeletbenや juttatottや t{mogat{sokや
kedvezményezettjeiやközöttや(egy-egyやvégrendeletbenやtöbbやintézményやisやadom{nyhozや
juthatott212) monasztikusや rendや egy{ltal{nや nemや szerepelt╇や székesk{ptalanや isや csakや
elenyésző sz{mban╇や ferencesや kolostorok ugyanakkor 26, a domonkosok hat, az 

{gostonosやremetékやkettő, aやp{losok ｱｳ╇やk(lönbözőやispot{lyokやötやesetbenやszerepeltek╇や
ésや jelentősや voltや aや végrendelkezőや kegyuras{gaや alattや {llóや pléb{ni{kや ésや k{poln{kや
t{mogat{saやis╆213 

A régebbiやalapít{súやmonostorokやszerepénekやerősやcsökkenéseやésやaやkoldulórendiや
ésや p{losや kolostorok╇や pléb{niatemplomokや ezzelや egyidejűlegや gyorsanや növekvőや
népszerűségeやolyanやv{lt{st jelentett Magyarorsz{gon╇やamelynekやrészletes elemzésére, 
azやokokやfelderítésére eddigやnemやker(ltやsorや〉tal{nやaやsíremlékanyagやeddiginélやteljesebb 

sz{mbavételeや is hozz{segíthetiや majdや ehhezや aや történettudom{nyt《╇や mindenesetreや
érdemesや idézniや F(gediや Erikや egyやmegjegyzését╈や ╅K(lönや kutat{stや igényelneや annakや aや
kérdésnekや aやmegv{laszol{sa╇や hogyやmiértや tértekや {tや azやúriや nemzetségekbőlや sz{rmazóや
kl{nokやaやkisebbや 〉koldulórendiやésやp{los《やkolostorokraやésやpléb{ni{kra╇やsやezやaや jelenségや
hogyanや f(ggやösszeや aや nemzetségekや felboml{s{valを╆214 Aやｱｳ╆や sz{zadやm{sodikや felébenや
ettőlやmindenesetreや f(ggetlen(lやmagukや azや uralkodókや j{rtakや elől péld{val╈や IV╆や Bél{tや
〉くｱｲｷｰ《や feleségével╇や Laskarisや M{riaや kir{lynévalや ésや ifjabbや fiukkal╇や Bélaや herceggelや
egy(ttやaz esztergomi minorit{kや{ltalaやépíttetettやM{riaやegyh{z{banやtemettékやel.215 V. 

Istv{nや 〉くｱｲｷｲ《 aや margitszigetiや domonkosや ap{c{k apja╇や IV╆や Bélaや {ltalや építtetett 
templom{ban, testvére╇や aや röviddelや kor{bbanや elhunyt╇や szentéletűや ap{ca╇や Margitや
sírj{nakや közelében temetkezett.216 III╆や Andr{sや 〉くｱｳｰｱ《や sírhelye az 1260-asや évekbenや
m{rや {lló╇や IV╆や Bélaや alapította ferencesek kolostortemplom{banや volt.217 Később╇や aや ｱｴ╆や
sz{zadや folyam{nや azや Anjouや uralkodókや csal{dtagjaiや isや alapítottakや olyan kolostort, 

                                                 
210 HORLER ｱｹｸｳ╉やAzやelef{ntiやkolostortやｱｳｶｹやelőttやalapított{k╈やDAP ｱｹｷｵ╆やｹｹ╆╉やAzやalapítóやF(gediや

Erik szerint az 1312｠ｱｳｳｵや közöttや ismertや Elef{ntiや Dezsőや voltや 〉FÜGEDIや ｱｹｹｹ╆や ｱｶｲ╆╉や ｱｹ╆や {bra《╇や
1369-benやazやőやfia╇やMih{lyやtettやjelentősやadom{nytやaやkolostornakや〉GUZSIKやｲｰｰｳ╆やｱｳｳ╇やｲｱｰ╆《╆ 

211 FÜGEDIやｱｹｹｹ╆やｱｶｲ╆ 
212 Ezやm{rやkor{bbanやisやígyやvolt╇やpéld{ulやaやZsigmondやkir{lyやｱｴｳｳ╆やéviやrómaiやkíséreténekやtagjaiや{ltalや

aやp{p{hozやbenyújtottやkérvényekben╈やCSUKOVITSやｱｹｹｸ╆やｲｹ╆ 
213 KUBINYI 1999. 334. 
214 FÜGEDI 1991. 65. (128. jegyzet) 
215 KAR[CSONYIや ｱｹｲｳ╆や ｲｲ╆╉や HORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 147, 148. (63-64. jegyzet); 

Kronológiaや1981. 163. 
216 R[SKAIや ｱｵｱｰ╆や ｱｰｱv╉やNyelvemlékt{r 1879. 75; GOMBOS 1937-38. II. 1542.; Szent Margit 1990. 

ｴｴｱ╆╉やFEUERNÉやｱｹｶｴ╉やFEUERNÉやｱｹｷｱ╆やｲｵｳ.; Kronológiaや1981. 166. 
217 KAR[CSONYIやｱｹｲｳ╆やｱｵｲ╆╉やHORLERやｱｹｵｵ╆やｴｷｹ╆╉やKronológiaや1981. 187.; ALTMANN 1994. 143.; 

ALTMANN｠L8VEIやｲｰｰｴ╆やｱｱ╆ 
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amelynekや templom{banや azt{nや elや isや temettékや őket╇や ígyや I╆や K{rolyや özvegye╇や Erzsébetや
anyakir{lynéや〉くｱｳｸｰ《 az 2budaや{ltalaやbirtokoltやdéliやrészénやlétesített klarissza kolostor 

Krisztus teste-k{poln{j{ban temetkezett.218 Ha az Anjou-kir{lyokや aや székesfehérv{riや
bazilik{banやalakított{kやisやkiやsírhelyeiket (521-ｵｳｶ╆やkép)╇やNagyやLajosやközpontiやszerepetや
j{tszottやaやp{losokや t{mogat{s{ban╆やｱｳｸｱ-benやmegszerezteやRemeteやSzentやP{lやereklyéitや
Velencétől╇や ésや kolostorokや sor{tや alapítvaや péld{tや mutatottや azや arisztokr{ciaや ésや a 

nagybirtokoss{gやtagjainakやis╆219  

Aや koldulórendiや kolostorokや lényegébenや aや rendekや it{liaiや alapít{s{tólや
(ferencrendiek╈やｱｲｱｰ╉やdominik{nusok: 1216)220 kezdődőenやnyitottakやvoltakやaやbenn(kや
temetkezniやkív{nókや｠ nemやcsup{nやazやesetlegesやalapítók╇ kegyurak╇やpatrónusok, de a 

kicsitや isや tehetősebbekや ｠ előtt╇や ésや megjelenés(kkel aや kolostoriや temetkezésnekや azや
eltemetésや pléb{niaiや jogaitや erősenや kikezdőや szok{sa m{rや aや ｱｳ╆や sz{zadiや kezdetektől 
Európa-szerteや tömegesséやv{lt╆221 Eztやaや lehetőségetや igenやhamar╇ mégやaやｱｳ╆やsz{zadbanや
biztosított{kやaやmagyarorsz{giやkolostorokやis╆ AやN{na-BeszterやnemzetségbeliやDemeter╇や
ｱｲｷｰや t{j{nや keltや végrendeleteや szerint╇や aや budaiや ferencesekや templom{hozや kív{ntや
temetkezni.222 ｱｴ╆や sz{zadや végi╇や töredékesや budaiや sírköveや alapj{n ugyanittや tal{ltや
nyugalmatや[kosやnembeliやMikcs (399-ｴｰｰ╆やkép).223 AやCsan{dやnembeliやBéziやMih{lyや14. 

sz{zadやelsőやharmad{bólやvalóやsírköveや(ｱｳｱ╆やkép) azやóbudaiやferencesやkolostorbólやker(lt 
elő╆224 AやbudaiやMargitszigetやferencesやkolostor{banやtal{lt╇やkétやtöredékesやsírkőやVezsenyiや
Domokosや fiaや Miklósや 〉くｱｳｶｸ《や pilisiや isp{nhozや ésや Vezsenyiや Domokosや fiaや Tam{sや
mesterhezや köthető (129-ｱｳｰ╆や kép).225 A budai domonkos kolostor a budai 

Nagyboldogasszony-templomや mellettや azや egészや K{rp{t-medenceや legsz{mosabb, 

elsősorbanやaやv{rosやnemやnémetやésやnemやmagyarやpolg{raihoz köthető╇やközépkoriやsírkő-

egy(ttesénekや aや lelőhelye╆226 Aや koldulórendiや kolostorokや {ltal{nosや ésや ezenや bel(lや
v{lasztottや temetkezőhelykéntや is megfigyelhetőや térnyeréseや összef(ggött aや késői 
középkoriやegyh{ziやmisztikaやterjedésével. 

It{liaiや ésや flandriaiや forr{sokや alapj{nや aや pestisや 〉ｱｳｴｸ╇や majdや ｱｳｶｲ｠1363) 

fordulópontotや jelentettや aや végrendeletekbenや megfogalmazott╇や azや eltemetésや konkrétや
helyéreや vonatkozóや utasít{sokや sz{mar{nyaや szempontj{ból╇や aや pusztítóや j{rv{nyや idejénや
szerteszétやheverőやholttestekやl{tv{nyaやésやelföldelés(kやmódjaやugyanisやsokkolóanやhatottや
aや túlélőkre╆やMagyarorsz{gonやaやpozsonyiや adatokやelemzéseや isやhasonlóや eredményekreや
                                                 
218 Erzsébetや kir{lynéや ｱｳｸｰ-banや keltや végrendeleteや szerint╈や MAROSIや ｱｹｸｲ╆や ｷｳ╆や 〉ｳｲ╆や jegyzet《╉や vö╆や

BERTALAN V-néやｱｹｷｶ╆やｲｶｹ╆ 
219 Lackfiや Istv{nや cs{ktornyaiや 〉Čakovec╇やHorv{torsz{g《や p{losや kolostoralapít{saや kapcs{nや aや v{zoltや

folyamatról╈やJÉKELY╇やLackfi. 
220 Történelmiやkronológiaや1981. 141. 
221 DERWEIN 1931. 97. 
222 KAR[CSONYIやｱｹｲｳ╆やｱｵｲ╆╉やSOLYMOSIやｱｹｸｷ╆やｵｵｴ-555. 
223 ALTMANNやｱｹｷｳ╆や ｸｲ╆╉やR[CZやｱｹｹｵ╆やｱ8, 19, 25. (80. jegyzet); ALTMANN｠L8VEIやｲｰｰｴ╆や ｱｵ╆や 〉ｵ╆や

sz.); 19-ｲｰ╆やkép 
224 SZIRMAI｠ALTMANNやｱｹｷｶ╆やｲｳｶ╆╉やALTMANNやｱｹｹｴ╆やｱｳｷ╆╉やｴ╆やkép╉やaやkolostorra╈やKAR[CSONYIや

1923. 222-223.; ALTMANN 1994. 137-142. 
225 ENGEL｠L8VEIやｱｹｹｲ╆╉やaやkolostorra╈やKAR[CSONYIやｱｹｲｳ╆やｲｰｰ-202. 
226 FORSTERやｱｹｰｵa╉やHORV[THやｱｹｳｲa╉やHORV[THやｱｹｳｲc╉やH╆やGYÜRKYやｱｹｷｷ╉やH╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ 
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vezetett╈やigaz╇やjelentősやf{ziskéséssel╇やdeやaやｱｵ╆やsz{zadやelejétőlやｱｵｳｰ-ig egyreやnövekedettや
azoknakや aや végrendeleteknekや azや ar{nya╇や amelyekbenや azや eltemetésreや vonatkozóや
konkrétや utasít{sokatや fogalmazottやmegや aや végrendelkező╆227 A későや középkorや utolsó 

kétsz{zやévébenやazやeszmevil{gやmeghat{rozóやelemeやvoltやaやhal{lやképzete╆228 

Aや koldulórendiや kolostorokや ugyanakkorや komolyや konkurenci{j{tや jelentettékや aや
beléj(kや temetkezniや kív{nókや lakóhelyや szerintiや pléb{niatemplomainak╇や k(lönösenや azや
egyazon telep(lésenや bel(lや többや egyh{ziや intézménnyelや isや rendelkezőや v{rosokや
esetében╆や Aや pléb{niaiや jogokatや aや p{p{k╇や aや zsinatiや hat{rozatokや ésや aや magyarorsz{giや
jogrendや isや elismerte╇や ésや azや ╅idegenをや temetkezőhelyreや befolyóや bevételekや egyや
meghat{rozottや részétや azや elhunytakや lakóhelyeや szerintや illetékesや pléb{ni{nakや rendelteや
befizetni.229 

Aや nemzetségや valamelyや tagjaや {ltalや alapított╇や régiや monostorや nyújtottaや
lehetőségnek újabbや temetkezőhelyreや v{lt{s{raや jóや példa Pelsőc╇や amelynekや azや [kosや
nemzetségや koraiやmonostoraitólや t{volや fekvőやuradalm{tや aや nemzetségや Bebek-Csetneki 

{g{nakや őse╇や Sz{rや Detreや ｱｲｴｳ-ban szerezte meg╆や Azや újや {g╇や amelyや v{ratや isや emelt╇ újや
temetkezőhelyetやisやlétrehozottやaやtelep(lésやtemplom{ban╆やｱｳｱｸ-ban majd 1320-ban az 

utódokやmegosztoztakや aや birtokokon╇や ésや Pelsőcや vég(lや aや Bebekeknekや jutott. 1333-ban 

[kosや nembeliや Csetneki Benedekや fiaや L{szlóや egyや tiltakoz{s{banや elmondta╇や hogyや aや
pelsőciや Szentや György-templomotや őseiや építették╇や ╅sや abbanや temettekや elや hal{laや ut{nや
mindenkit╇や akiや aや rokons{gや vonal{nや hozz{jukや tartozott╇やmertや eztや v{lasztott{kや közösや
temetkezőhely(lを╆230 Aや pelsőciや templombanや maや egyetlen╇や kor{bbanや m{rや említett 
középkoriやsíremlékやtal{lhatóやcsak╇やBebekやL{szlóやkir{lynőiや t{rnokmesteréや〉くｱｴｰｳのｴ╇やaや
sírfeliratや szerintや ｱｴｰｱ; 270-ｲｷｲ╆や kép).231 Pelsőciや temetkezése232 aや csal{diや
hagyom{nytiszteletや jele╇や hiszen 1371-benや nagyb{tyj{val╇や Bebekや Györgyや kir{lynéiや
t{rnokmesterrelや 〉くｱｳｹｰ《や p{losや kolostortや alapítottや aや közeliや Gombaszögön╆や L{szlóや
mégsemやodaや temetkezett╇や ellentétbenやGyörggyel╇や akinek mintegyやh{romやévtizeddelや
kor{bban╇や ｱｳｷｱや ut{nや kész(ltや sírlapja233 (ｲｶｹ╆や kép), amely maや Tornagörgőnや 〉Hrhov╇や
Szlov{kia《やtal{lható╇やfentebbやm{rやidézettやfelirat{banやa kolostortemplom építéséreやutal 

                                                 
227 MAJOROSSY 2006. 70-74. 

228 HUIZINGA 1976. 106-ｱｱｵ╆╈や╅Aやhal{lやvíziójaをやc╆やfejezet╇ vö╆やMAJOROSSY 2006. 72. (47. jegyzet) 
229 SOLYMOSI 1987. 557-ｵｵｹ╆╉やjóやösszefoglal{saやaやtém{nakやPozsonyやkapcs{n╈やMAJOROSSYやｲｰｰｶ╆や

62-69. 
230 FÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｵｴ-55. 
231 CSOMA 1888b. 161-ｱｶｴ╆╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 15-23.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 

22, 26-ｲｸ╆╉やｳ╆やkép 
232 Nemや lehetや szóや arról╇や hogyや aや sírkőや aや Pelsőcや hat{r{banや fekvőや Gombaszögrőlや ker(ltや volnaや

Pelsőcre╇やugyanisやamikorやｱｸｰｷやt{j{nやaやreform{tusやtemplombanやbefalazottやsírkőやmögöttやkincsetや
kerestek╇やmögötteやkript{tやtal{ltak╇やésや╅azやelhamvadtやtetemekやporaiやkör(lやannyiやaranyやésやez(stや
ruhadísztや 〉bizonyosanや csatokat╇や bogl{rokat╇や kössöntyűket《や szedtekや ki╇や amibőlや Szeremleynéや
》özv╆や Szeremleyや K{rolyné╇や azや akkoriや földbirtokos『や egyや t{nyértや készíttetettや azや Úrasztal{raを: 

Pelsőc 1932. 299-300. 
233 CSERGHE8｠CSOMA 1890a. 22-ｲｴ╆や ｲｴ╇やképpel╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981b. 255-256.; 1. 

kép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 36, 38, 39, 43-ｴｴ╆╉やｶ╆やkép╉ aやgombaszögiやkolostorra╈やDAP 

1975. 160, 162, 163.; GUZSIK 2003. 134, 212. 
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is. AやCsetnekiekやm{rや aや birtokoszt{lytや követőenや elkezdhettekや aや csal{djukやnevétや adóや
birtokközpont╇やCsetnekや〉Štitnik╇やSzlov{kia《や idővelやméreteitやésやdíszítettségétや tekintveや
egyar{ntや igényesenやkiépítettやpléb{niatemplom{ban temetkezni, a templom azonban 

ma csak CsetnekiやIstv{nnakや〉くｱｵｹｴ《 azや{ltalunkやvizsg{ltやkorszak ut{ni tumb{j{t őrzi 
｠ aや csal{dや röviddelや későbbや kiや isや halt.234 Azや [kosや nemや valamelyikや m{sikや {g{bólや
sz{rmazottやazやaやm{rやemlítettやMikcs, akit, előker(ltやsírköveや(399-ｴｰｰ╆やkép) alapj{n, a 14. 

sz{zadやvégénやa budai ferencesek kolostor{ban temettek el.235 

Az Osl nembeli Kanizsaiや csal{dや őseiや aや csornaiや premontreiや préposts{gbanや
temetkeztek, ahogy azt KanizsaiやIstv{nやz{gr{biやp(spökやｱｳｷｳ-ban a ╅progenitoresやsuiや
feliciterや tumulatiや requiescuntを╇や unokaöccse╇や Kanizsaiや J{nosや esztergomiや érsekや pedigや
1418-ban az ╅inや quiや progenitoresや eiusdemや archiepiscopiや suntや sepultiをや szavakkalや
fejezte ki.236 OslやnembeliやNémetiやDomonkosやfiaやMiklósやisやúgyやrendelkezettやｱｳｳｲ-ben 

keltや végrendeletében╇や hogyや Csorn{nや temessékや el╆237 Ugyanakkor egy 

Sz{vaszentdemeterenや 〉Sremskaや Mitrovica╇や Szerbia) nemrégや előker(lt╇や azや Oslや nemや
mad{rl{bonや{lló╇や jobbraや fordulóや sassz{rny{tやmutató╇やaや felirattöredékbenやb{niや címreや
utalóやsírkőtöredékやrégiesやvon{saiやalapj{nやaやｱｴ╆やsz{zadやközepénélやnemやlehetやkésőbbi╇や
ésやvalószínűlegやOstfiやMiklósやszlavónやb{nや〉く1339/40), esetleg testvére╇やOstfiやDomokosや
szlavónやb{nや〉くｱｳｵｳやkör(l《やsírkövekéntやazonosítható╆238 KanizsaiやMiklósやt{rnokmesterや
〉くｱｴｰｴ《 semや Csorn{nや temetkezett, hanem ahogyや arrólや kor{bbanやm{rや említésや esett╇や
abbanやazやｱｳｷｸやelőttやcsal{djaやvagyやőやmagaや{ltalやalapított╇やörményesiやp{losやkolostorban╇や
amelynekやalapít{s{raやaやsírfelirata is utal (282-ｲｸｵ╆やkép).239 

AやHontp{zm{ny-nemzetségbőlやsz{rmazóやSzentgyörgyiやésやBaziniやcsal{dnakや｠ 

fennmaradtやsírköveikやtanús{gaやszerintや｠ aやｱｵ╆やsz{zadbanやnemやegyetlen temetkezésiや
hely(k volt. Bazini (I.) Györgyや〉くｱｴｲｶ《やsírlapj{t240 (ｳｸｳ╆やkép) aやnévadóやbirtokközpont╇や
Bazinや 〉Pezinok╇や Szlov{kia《や templomaや őrzi╆や Szentgyörgyiや ésや Baziniや Zsigmondや elsőや
feleségét╇やKunigund{tや 〉くｱｴｶｱ《やaやkir{lyiやalapít{súやm{riavölgyiや 〉Marianka╇やSzlov{kia《や
p{losや kolostorbanや temettékや el (328-ｳｲｹ╆や kép).241 Szentgyörgyiや ésやBaziniや 〉III╆《やGyörgyや

                                                 
234 CSERGHE8｠CSOMA 1890a. 117-122.; CSOMA｠CSERGHE8やｱｸｹｰb╆ 
235 ALTMANNやｱｹｷｳ╆や ｸｲ╆╉やR[CZやｱｹｹｵ╆やｱｸ╇やｱｹ╇やｲｵ╆や 〉ｸｰ╆や jegyzet《╉やALTMANN｠L8VEIやｲｰｰｴ╆や ｱｵ╆や 〉ｵ╆や

sz.); 19-ｲｰ╆やkép╉や[kosやnembeliやMih{lyやfiaやMikcsやszlavónやb{nやutódaiやköz(lやkétやolyanやisやviselteやaや
Mikcsやnevet╇やakiやaやsírkőやstílus{nakやmegfelelőenやaやｱｴ╆やsz{zadやvégénやhunytやel╈やaやb{nやdédunok{ja╇や
Istv{n-fiや[kosやfiaやMikcsやaやcsal{dやProdaviziや{g{bólや〉くｱｳｹｵ《やésや[kos-fiや[kosやfiaやMikcsやaやcsal{dや
Pölöskeiや{g{bólや〉くｱｳｸｶのｸｷ《╈やENGELやｱｹｹｶ╆やII╆やｱｶｲ╆ 

236 FÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｵｷ╆ 
237 SOLYMOSI 1987. 555. (31. jegyzet) 
238 JEREMIĆやｲｰｰｶ╆やｱｵｳ╆╇やｵｶ╆やjegyzet╉やｲｸ-ｲｹ╆やkép 
239 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 28-ｲｹ╆╉や ｴ╆や kép╉や L8VEIや ｲｰｰｰd╉や Azや örményesiや kolostortや ｱｳｷｸや

előttやalapítottaやaやKanizsaiやcsal{d╈やDAP 1976. 138. 
240 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981b. 257-ｲｵｹ╆╉やｳ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 39-40. 
241 ENGEL｠L8VEI｠VARGAや ｱｹｸｱa╆や ｱｴｲ╆╉や ｲ╆や kép╉や L8VEIや ｲｰｰｶa╆や ｱｲｶ╆╉や Abb╆や ｲ╉や M{riavölgyや

kolostor{ról╈やDAP 1975. 278. 
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〉くｱｴｶｷ《や síremléke242 (384-ｳｸｶ╆や kép) aや m{sikや birtokközpont╇や Pozsonyszentgyörgyや
(Svät?やJur╇やSzlov{kia《やtemplom{banやtal{lható╆ 

A Becsegergely-nemzetségbőlや sz{rmazóや Apafiや csal{dや egyikや
birtokközpontj{ban, Almakerékenや〉Mălîncrav╇やRom{nia《やaやｱｴ╆やsz{zadbanやh{romhajósや
templomや ép(lt╇や szentélyboltozat{nakや egyik╇や lényegébenや egyや felnagyítottや pecsétや
képzetétや keltő z{rókövénや szőlősや díszűや sisak kör(lや azや építtetőreや utalóや körirattalや
(+AN.AVTV.APPA).243 A főhajóや falaitや ｱｳｵｰや kör(l, a szentélyétや aや ｱｴ╆や sz{zadや végén╇や
mindenképpenや 1404/ｱｴｰｵや előttや kész(lt╇や gazdagや falképdíszや borítja╇244 utóbbi 
megrendelőjétや aや forr{sokbanや ｱｳｹｹ-benや feltűnőやApafiや Péterや fiaやMiklósや udvariや lovagや
személyébenやkeresiやaやkutat{s245. Aやtemplomやcsal{diやtemetkezőhelyやvolt{rólやcsakやjóvalや
későbbiや síremlékや adや sz{mot╇や azや Apafiや György 〉くｱｶｳｵ《 sz{m{ra Elias Nicolaiや {ltal 
faragott, ma a Magyar Nemzeti Múzeumbanや őrzöttや tumba╇や aや ｱｷ╆や sz{zad erdélyiや
síremlék-művészeténekや főműve╆246 Apafiや Miklósや unok{j{nak╇ almakereki Apafi 

Mih{lynakや 〉く1470/1472) hull{mosや sugarakraや fektetettや kardotや {br{zolóや címerűや
sírköve247 aや marosv{s{rhelyiや 〉Tîrguや Mure<╇や Rom{nia《や v{rtemplomból╇や az egykori 

ferences kolostor ｱｴ╆や sz{zadbanや ép(lt╇や ｱｴｰｰ-banや említett templom{bólや ker(ltや elő, 

amelyetや aや csal{dや többや tagjaや isや t{mogatottや aや ｱｵ╆や sz{zadや m{sodikや felében248. (Az 

almakerékiや templomや ｱｴｶｰ｠ｱｴｶｵや t{j{raや keltezhetőや sz{rnyasolt{r{nakや predell{j{nや
ugyanezや aや címerpajzsや tűnikや fel╇や sisakjaや fölöttや aや szentélyboltozatや m{rや említettや
szőlőf(rtösや ésや szőlőlevelesや sisakdíszével╆249) Ugyancsak a marosv{s{rhelyiや
templomban tal{ltak r{やegy aや sark{nやa Becsegergely nemzetségやBetleni csal{dj{nakや
kígyósやcímerétやmutató╇やaやｱｵ╆やsz{zadやm{sodikやfeléreやkeltezhető╇ azやErdélybenやnemやtúlや
gyakranや előfordulóや vörösや m{rv{nybólや faragott sírkőtöredékre is (ｱｰｷｶ╆や kép).250 A 

Betleniekや ugyanakkorや birtokaikonや többや templomnakや isや kegyuraiや voltak╇や amelyek 

l{togatóiや sz{m{raや ｱｴｳｳ-ban Betleniや J{nosや fiaや Gergelyや udvariや lovagや p{paiや búcsútや

                                                 
242 VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｴｵ╆╉や ｲｶ╆や t{bla╉や L8VEI｠VARGA ｱｹｸｷ╆や I╆や ｶｹｸ╆╉や II╆や ｱｶｹｱ╆や kép╉や

VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｳｶ╆╉やFig╆やｳｲ╆╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｲ╇やｶｶｶ-667. (2.2.8. kat. sz.) 
243 GOGĂLTAN｠SALLAYや ｲｰｰｲ╆や ｱｸｸ╆╉や Aや z{rókőや felirat{nakや aや szakirodalombanや élő╇や hib{sや

olvasata: Gen(tile) scutum Appa (ROTH 1912. 134.; ENTZ 1996. 54.; 60-ｶｱ╆や kép╉やFABINIや ｱｹｹｹ╆や
183-185.; 271a-oやkép╉やFABINIやｲｰｰｲ╆やｲｷｱ-272.) 

244 RADOCSAY 1954. 55-56, 109-ｱｱｰ╆╉や VĂTĂŞIANUや ｱｹｵｹ╆や ｴｱｳ-418.; Fig. 375-378.; RADOCSAY 

1977. 119-ｱｲｱ╆╉やDRĂGUŢやｱｹｷｹ╆や ｲｲｲ-225.; Fig. 247-254; PROKOPP 1983. 140-141.; Sigismundus 

2006. 424. (4.147 kat. sz., LIONNET, M.); JENEI 2007. 72-ｷｷ╆╉やazやép(letetやegységesenやｱｴｰｰやkör(lや
ép(ltnekやtartja╈やGOGÂLTANやｱｹｹｸ-1999. 

245 MAROSIやｱｹｸｷb╆やｱｱｶ╇やｱｱｸ╆╉やMAROSIやｱｹｹｸ╆やｱｱｳ╆╉やMAROSIやｲｰｰｱc╆やｱｳｶ╆╉やApafiやMiklósやszemélyére╈や
ENGEL 1996. II. 14. 

246 ÉBERや ｱｹｰｲb╉や ROTHや ｱｹｳ4. 145-ｱｴｶ╆╉や Abb╆や ｱｸｳ╉や AGGH[ZYや ｱｹｵｹ╆や ｱ╆や ｱｸ-ｱｹ╆╉や ｲ╆や ｷ╆╉や ｳ╆や ｳ╆や kép╉や
Magyarorsz{giやművészet ｱｹｷｳ╆やI╆やｲｷｳ╆や〉GARASやK╆《╉やII╆やｴｱｷ╆やkép 

247 VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｴｳ╇や ｷｲ╆や 〉ｲｰｴ╆や jegyzet《╉や ｲｴ╆cや t{bla╉や KELEMENや ｱｹｴｵ╆や ｶｲ╆╉や ENTZや
ｱｹｹｶ╆やｹｶ╇やｱｱｵ╆╉やｱｸｵ╆やkép 

248 ENTZ 1990. 35.; ENTZ 1996. 74-ｷｵ╇やｱｶｰ╆╉やSO2Sやｲｰｰｲ╆やｱｴｶ╆ 
249 FIREA 2004｠2005. 139, 141.; Fig. 17 
250 SO2Sやｲｰｰｲ╆やｱｵｷ╆╉やｱｸ╆や{bra 
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nyert.251 Aやcsal{dやnévadóやbirtok{n╇やBethlenbenや〉Beclean╇やRom{nia《や{llóやSzentやJ{nos- 
〉maや reform{tus-) templombanや tal{lhatóやBethleniやGergelyや 〉くｱｵｰｰ《や címeresや sírlapja252 

(372-ｳｷｳ╆やkép), aholやegyやveleやnagyj{bólやegykorú╇やaやkígyósやcímerrelやékesやkőfaragv{ny253 

isやtal{lható╆ 
Aや╅széttemetkezésをやújabbやkeletűや ésや azや adatokや szerintやmeglehetősenやgyakranや

érvényes(lőやszok{s{ra254 k(lönösenやjóやpéld{kkalやszolg{lnakやolyanやcsal{dok╇やamelyekや
nem az [rp{d-koriや nemzetségekや utódai╇や ésや amelyekや síremlékeirőlや aや szerencsésや
véletleneknekや köszönhetőenや többetや tudunkや azや {tlagosn{l. Perényiや Péterや orsz{gbíróや
〉くｱｴｲｳ《╇やAbaújv{rやújやbirtokosaként╇やa középkoriやpléb{niatemplomや〉aやmaiやreform{tusや
templom《や{ltalaやｱｴｰｰやkör(lやújj{építettやszentélyeやészakiやoldal{n emelt sekrestye alatt 

boltozottや kript{tや alakíttatottや ki.255 Azや őや dédunok{ja╇や Perényiや J{nosや kir{lynéiや
ajtón{llómesterや fia╇や G{borや kamar{smesterや 〉くｱｵｲｶ╇や elesettや aや moh{csiや csat{ban《や ésや
Istv{nや asztalnokmesterや 〉くｱｵｲｳ《や testvéreや azや aや csal{dやnyal{biや {g{bólや sz{rmazó Péter╇や
aki 1476-banやfordulやelőやforr{sban╇やｱｴｷｹ-benやpedigやm{rやelhunytkéntやemlítik╇やésやakinekや
m{sodlagosや felhaszn{l{sból╇や aや templomやkésőbbiやpadlój{bólや előker(ltや sírköveや (1153. 

kép) egészenや újや lelet╆256 Azや orsz{gbíróや Péterや m{sodunokatestvére╇ a terebesi 

〉╅n{doriを《や{ghozやtartozóやPerényiやImreやtitkosやkancell{rや〉くｱｴｱｸ《やsírkövénekやtöredékeiやaや
Kurity{nや ésや Felsőny{r{dや közöttや fekvő╇や {ltalaや alapított újh{ziや p{losや kolostorbanや
ker(ltekや elő257 (1115-ｱｱｱｷ╆や kép), innenや sz{rmazhatや Perényiや Istv{nや asztalnokmesterや
〉くｱｴｳｷ《やmaやaや szomszédosやRudab{ny{nや tal{lhatóや sírlapja258 (277-ｲｷｸ╆や kép) is╆やPerényiや
Istv{nや testvére╇や J{nosや asztalnok- majdや t{rnokmesterや 〉くｱｴｵｸ《╇や aki fivéreや hal{l{tや
követőenや alighanemや egyや időbenや készíttetteや elや mindkettőj(kや síremlékét╇や mégsemや aや
╅szok{sosをやhelyen╇やhanemやaやkésőbb, 1502-benやPerényiやImreやn{dorや{ltalやaやp{losoknakや
{tadottや terebesiや 〉Trebi:ov╇や Szlov{kia《や pléb{niatemplombanや temetkezett (273-276. 

kép).259 Ugyanittや egyや tov{bbi╇や feliratや nélk(li╇や figur{lisや díszű Perényi-sírkőや 〉mindenや
                                                 
251 ENTZやｱｹｹｶ╆やｳｱｹ╆╉やszemélyére╈やENGELやｱｹｹｶ╆やII╆やｳｶ╆ 
252 LUKINICHやｱｹｲｷ╆やｳｸ╇やｵｲ╆や〉ｸ╆やjegyzet《╇やｵｷｰ╆╉やｳｰ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｴｳ╆やｶｲ╇やｸｱ╇やｱｷｹ╇やｲｱｹ╇やｳｵｶ╇やｳｷｷ╆╉やｵｷ . 

kép╉やENTZやｱｹｹｶ╆やｱｰｹ╆やkép 
253 LUKINICHやｱｹｲｷ╆やｹ╆やkép╉やENTZやｱｹｹｶ╆やｱｰｸ╆やkép 
254 Azや angliaiや nemesiや csal{dokn{lや ezzelや szembenや aや temetkezőhelyや újraや v{lt{saや sokkalや ink{bbや

sz{mítやkivételesnek╈やKRÄMERやｲｰｰｷ╆やｶｰ-61. 
255 BARTOS｠DEKLAVA 2003. 7. 
256 Aや sírkőや ｲｰｰｸ-banや ker(ltや előや aや hajóや későbbiや padlój{banや m{sodlagosanや lefeléや fordítva╇や R{czや

Miklósや ésや Markóや [gnesや leleteや ｠ ismeretétや nekikや köszönhetem╉や aや csal{diや kapcsolatokra╇や
v{zlatosやlesz{rmaz{siやt{bl{val╈やENGELやｱｹｸｷb╆やｴｳｷ-ｴｴｰ╇やｴｵｶ╆╉やrészletesやt{bla╈やENGEL╇やGenealógia 
2001. 

257 FELD｠CABELLOや ｱｹｸｰ╆や ｳｵ╇や ｳｶ╇や ｴｱ╆╉や ｱｵ╆や kép╉や ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 35-ｳｶ╆╉や ｹ╆や kép╉や
ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 43, 50-ｵｱ╆╉やAbb╆やｱｴ╉やCZEGLÉDYやｱｹｸｶ｠ｱｹｸｷ╆やｲｱｹ╇やｲｲｱ╆╉やｲｰ╆やkép╉や
L8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｹｶ╆や〉Sz╆ｵｱやkat╆やsz╆《 

258 CSOMA｠CSERGHE8や ｱｸｸｸ╆や ｲｹｵ-ｲｹｸ╆╉や CSERGHE8｠CSOMA 1890a. 36-39.; 

ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 36-ｳｷ╆╉やｱｰ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 43, 51.; Abb. 

ｱｵ╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｹｶ-ｲｹｷ╆や〉Sz╆ｵｲ╆やkat╆やsz╆《╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｱｰｶ╆╉やｲｰ╆やkép╉やSigismundus 2006. 348-

ｳｴｹ╆や〉ｴ╆ｵｳやkat╆やsz╆╇やL8VEIやP╆《 
259 CSOMA｠CSERGHE8や ｱｸｸｸ╆や ｲｹｶ-ｳｰｰ╆╉や CSERGHE8｠CSOMA 1890a. 36-46.; 

ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 37-38.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 43, 51-52.; Abb. 16; 



 341 

bizonnyalや tumbafedlap《や isや tal{lható (1154-1155╆や kép)╇や stílusaや alapj{nや Perényiや Istv{nや
t{rnokmesterhezや 〉くｱｴｸｴのｱｴｸｷ《や köthető╆やAや v{lt{sbanや tal{nや aや kétや templomや jelentősenや
eltérőや méreténekや ésや ebbőlや adódóや reprezentativit{s{nakや lehetettや szerepe╆260 Egy 

harmadik PerényiやPéterや〉くｱｴｷｸ《╇や J{nosやt{rnokmesterや〉┏ｱｴｵｸ《やaやforr{sokbanやｱｴｵｴ-ben 

ésや ｱｴｷｱ-benや előfordulóや fia elpusztultや sírkövénekや szövegétや aや pozsonyiや 〉Bratislava╇や
Szlov{kia《やSzentやM{rton-templombanやírt{kやle╉261 ez a Péterやmindenképpenやeltértやősei 
hagyom{ny{tól╆ 

Stiborici II. Stibor 〉くｱｴｳｴ《や alakosや sírkövét262 (112-ｱｱｵ╆や kép) 1907-ben, a budai 

Nagyboldogasszony-templomや környezeténekや rendezéseや közbenや aや Szentや Istv{n-

szoborやközelébenやtal{lt{k╇やeredetilegやvagyやaやtemplomban╇やvagyやegyやk{poln{banやvoltや
aや sír╆や Szendreiや J{nosや jelentéseや alapj{nや úgyや tűnik╇や hogyや in situ tal{lt{k meg, de az 

{sat{sokat╇やaやsírhelyやfelt{r{s{tやnemやfolytatt{k╆263 Aやfaragv{nyやazやｱｴｳｰ-asやévtizedやelsőや
éveireやkeltezhető╇やalighanemやösszef(ggésbenやaやfőúrやｱｴｳｱ╆やéviやvégrendelkezésével╆264 

》Ugyanezzelや f(ggや összeや Szakolc{nや 〉Skalica╇や Szlov{kia《や aやmaや isや {llóや egykoriや aggok 

h{zaやalapít{saやis,265 amelynekやbej{rataやfölöttやaやｱｶ╆やsz{zadやm{sodikやfelébőlやsz{rmazhatや
aや versesや feliratotや kísérőや Stibor-címer266.] Ugyanaz a mester alighanem ugyanakkor 

készítetteやelやaやmintegyやm{sfélやévtizedeやelhunytやapa╇やStiboriciや I. Stibor erdélyiやvajda 
〉くｱｴｱｴ《や székesfehérv{riや síremlékét is (279-ｲｸｱ╆や kép), amely minden bizonnyal a 

préposts{giや templombanや voltや eredetileg╇や b{rや darabjai aや v{rosfalbaや voltakや
m{sodlagosanや befalazva.267 Ugyanazや aや szobr{sz╇や aや ╅Stiborや síremlékekや mestereを 

készíthetteや aや csal{dや egyや tov{bbi╇や női tagj{nakや ｠ legink{bbや azや idősebbや Stiborや kétや
le{nyaやegyikénekや〉azやifjabbやStiborやegyikやnővérének《╇やvalószínűlegやAnn{nakや〉Jachna《╇や
ÚjlakiやL{szlóやmacsóiやb{nやözvegyénekや｠ címerrelや isやdíszített╇や figur{lisや síremlékét is, 

amelynekや töredékeiや aや budaiや honvéd főparancsnoks{gや építésekorや bukkantakや elő 

(1156-1157╆やkép)╇やésやigenやvalószínű╇やhogyやaやlényegébenやazやújやép(letやhelyénや{llt, a budai 

csehekや ésや lengyelekや temetkezőhelyekéntや ismert Szent Zsigmond-préposts{gbólや

                                                                                                                                                         
L8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｹｷ-ｲｹｸ╆や 〉Sz╆ｵｳ╆やkat╆や sz╆《╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆や ｳｲｸ-ｳｲｹ╆╉や ｲｷｶ╆やkép╉やSigismundus 2006. 

ｳｴｸ╆や〉ｴ╆ｵｲやkat╆やsz╆╇やL8VEIやP╆《╉やaやp{losokra╈やDAP 1975. 370.; DAP 1978. 2.; GUZSIK 2003. 175. 
260 BALOGHや ｱｹｷｴa╆や ｳｶ╆╉や kor{bbanや Perényiや Imreや n{dorや 〉くｱｵｱｹ《や síremlékénekや tartott{k╈や

CSOMA｠CSERGHE8やｱｸｸｸ╆やｳｰｰ-302.  
261 Sírfeliratok fol╆やｲｲvや〉azやadatértやMajorossyやJuditnakやtartozomやköszönettel《 
262 KIESZKOWSKI 1913; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 21, 31, 32, 33-ｳｴ╆╉や ｸ╆や kép╉や

ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 38, 42, 48-ｴｹ╇やｵｰ╆╉やAbb╆やｱｲ╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｹｲ-293. (Sz.48. kat. 

sz╆《╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｱｰｳ-ｱｰｴ╆╉やｱ╆やkép╉ Sigismundus 2006. 347-ｳｴｸ╆や〉ｴ╆ｵｱやkat╆やsz╆╇やL8VEIやP╆《 
263 Ifj╆や REISZIGや E╆や értesítéseや aや sírkőや előker(léséről╇ ｱｹｰｷ╆や VII╆や ｲｳ╆╇や MOBや Iratt{rや ｵｰｳのｱｹｰｷ╆や sz╆╉や

SZENDREIやJ╆やértesítéseやaやsírkőről╇やｱｹｰｷ╆やVII╆やｲｴ╆╇やMOBやIratt{rやｵｰｲのｱｹｰｷ╆やsz╆ 
264 Aやvégrendelet╈やWENZELやｱｸｷｴ╆やｱｹｰ-ｱｹｸ╆╉やvö╆やENGELやｱｹｸｷb╆やｴｴｶ-447. 
265 Súpis 1969. 103. 
266 ETHEY｠CSEMEGI 1943. 7-8. 
267 DERCSÉNYIや ｱｹｴｳ╆や ｵｸ-59, 102-ｱｰｳ╇や ｱｲｵ╆や 〉ｹｸ╆や kat╆や sz╆《╉や ｳｱ╇や ｸｹ╆や kép╉や ENGEL｠L8VEI｠VARGA 

1983. 31-32.; 6-ｷ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 42, 48-49.; Abb. 9-ｱｱ╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｹｱ-

ｲｹｲ╆や〉Sz╆ｴｷ╆やkat╆やsz╆《╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｱｰｴ╆╉やｲ-ｴ╆やkép 
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sz{rmaztak╆268 Azや idősebbやStiborや fehérv{riや temetkezéseやk(lönlegesやkir{lyiやkegyや jeleや
lehetett╇や amelyや aや vagyon{tや igen╇や aや befoly{s{tや azonbanや kor{ntsemや öröklőや fi{raや
valószínűlegやnemやvonatkozott╆やAzや idősebbや Stiborや alapítv{nyaiやkir{lyiやkegyやhíj{n is 

alkalmasak lettek volnaや temetkezőや helynek╈や a nemやsokkalや hal{laや előttやV{gújhelyenや
〉Novéや Mestoや nadや V{hom╇や Szlov{kia《や alapított [goston-rendiや préposts{got269 

M{lyuszや Elemérや ｠ aや székesfehérv{riや sírkövetや mégや nem ismerte ｠ egyenesen 

temetkezőhelyénekやisやtartotta╇270 jóやsz{zやévvelやkor{bbanやaやvajdaやéletrajz{tやössze{llítóや
Wenczel Guszt{vやpedigやazや{gostonosやremetéknekやa krakkóiやKazimierzやv{rosrészbenや
{llóやSzentやKatalin-temploma Stibor vajdaや{ltalやalapítottやk{poln{j{rólやírtaやugyanezt271. 

Azや idősebbやStiborhozやhasonlóanや csakや aや közelbenや előker(ltや sírköveや (ｵｳｷ╆や kép) 

utalや Marcaliや Miklósや erdélyiや vajdaや 〉くｱｴｱｳ《や székesfehérv{riや eltemetésére╆272 Rajtuk 

kív(lやoklevelekbőlやismertやaやgyermektelen(lやelhunytやOzoraiやPipóやtemesiやisp{nや〉くｱｴｲｶ《や
ésやfelesége╇やidősebbやRozgonyiやIstv{nやtemesiやisp{nや〉くｱｴｳｹのｱｴｴｰ《やésやcsal{dja╇やvalamintや
BuzlaiやL{szlóや lov{szmesterや 〉くｱｴｸｱやut{n《やésやcsal{djaやpréposts{giや temetkezéséreや｠ az 

utóbbiや kettőや Zsigmond╇や illetveやM{ty{sや ╅k(lönösや kegybőlや ésや hatalmaや teljébőlをや valóや
engedélyévelや tehetteや eztや meg aや mindenkoriや uralkodóや egyh{z{ban.273 Rozgonyi 

k{poln{jaやvalóbanや felや isや ép(lt╇274 azonbanやcsakやközvetlenやhozz{tartozóiや temetkezésiや
helyekéntや szolg{lhatott╆ Rokona╇や Rozgonyiや Simonや orsz{gbíróや 〉くｱｴｱｴ《や aや feleségévelや
abbanやaやcsal{dやrezidenci{j{valやszomszédosやvarannóiや〉VranovやnadやTopľou╇やSzlov{kia《や
SzűzやM{riaや egyh{zbanや tal{ltやm{rやkor{bbanやnyughelyre, amely sz{m{raやaやh{zasp{rや
kétや fia╇や György ésや Istv{nや pozsonyiや isp{nokや 1433-banや p{paiや búcsúengedélyértや
folyamodtak.275 

KontやMiklósや n{dorや utódaiや ｱｴｰｰ-banや aや n{dorや {ltalや alapított csatkaiや p{losokatや
neveztékやmegやőseikやtemetkezésiやhelyeként╇276 ÚjlakiやMiklósやbosny{kやkir{lyや〉くｱｴｷｷ《やésや
fia╇やÚjlakiやLőrincやhercegや〉くｱｵｲｴ《やviszontやm{rやazやｱｴｶｸ-banやÚjlakiやMiklóstólやkibővített╇や
újlakiや 〉Ilok╇や Horv{torsz{g《や ferencesや templomotや v{lasztottaや sírhelyé(l277 (1123-1131. 

kép). 

                                                 
268 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 35.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 42, 49-ｵｰ╆╉やAbb╆やｳ╉やL8VEIや

1987b. 293-ｲｹｴ╆や〉Sz╆ｴｹ╆やkat╆やsz╆《╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｱｰｴ-105.; 5-ｷ╆やkép 
269 VICZKY 1897; ENGEL 1987b. 445.; Magyarorsz{giやművészet 1987. I. 57, 127, 133, 535-536.; 518/1. 

{bra╉やII╆やｱｰｲｵ-ｱｰｲｹ╆やkép 
270 M[LYUSZやｱｹｸｴ╆やｲｵｳ-254. 
271 WENCZEL 1874. 29-ｳｰ╆╉や Petnekiや [ronや szerintや 〉PETNEKIや ｲｰｰｱ╆や ｱｸｵ-ｱｸｶ╆《や aや félreértésや forr{saや

egyや Krakkóや templomairólや ｱｶｰｳ-banや megjelentetettや kalauzや lehet╇や amelyや Precławや szepesiや
sztaroszta╇やerdélyiやvajdaやsírhelyétやemlítiやaやk{poln{ban╈やPreclausやdeやDmoszycやlublóiやésやszepesiや
kapit{nytやｱｴｷｴ-benやvalóbanやottやtemettékやel╇やdeやőやnemやvoltやerdélyiやvajda╆ 

272 DERCSÉNYIや ｱｹｴｳ╆や ｱｰｲ╇や ｱｲｲ╆╉や ｹｰ╆や kép╉や ｲｹ-30.; ENGEL｠L8VEI｠VARGAや ｱｹｸｳ╆や ｵ╆や kép╉や
ENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｴ╆やｴｷ╆╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｱ╇やｳｳ╇やｶｷ-ｶｸ╆や〉ｳｶ╆やsz╆《╉やｱｳ╇やｳｲのｲ╆やkép 

273 ENGEL 1987. 627-630. 
274 ENGEL 1987. 628-629.; CSUKOVITS 1998. 30. 
275 CSUKOVITS 1998. 30. 
276 DAP 1975. 49, 50, 52.; MAROSIやｱｹｸｷb╆やｱｳｲ╆╉やFÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｵｷ╆╉やGUZSIKやｲｰｰｳ╆やｱｴｶ╇やｲｰｹ╆ 
277 PAÚRや ｱｸｵｸ╉や THALL2CZYや ｱｸｸｹ╉や L8VEIや ｱｹｸｵ╆や ｷｹ-80.; 2-ｳ╆や kép╉や PELCや ｲｰｰｷ╆や ｳｱｴ╆╉や aや ferencesや

kolostorrólやésやtemplomról╈やVUKIČEVIĆ-SAMARŽIJAやｲｰｰｰ╆やｴｸｲ-496.; 14-ｴｴ╆やkép 
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Aや többや közismertや erdélyiや csal{dや alkottaや ún╆や Mikola-rokons{gや egyikや {g{ból 

sz{rmazóやFarnasi Veres J{nosやfiaやDénesやk(k(llőv{riやv{rnagy╇やerdélyiやalvajda278 1453-

banや keltや végrendeletébenや aや marosv{s{rhelyiや 〉Tîrguや Mure<╇や Rom{nia《や ferencesや
templombanや rendelteや mag{tや eltemetni╇や ugyanakkorや aや farnasiや 〉Sfăra<╇や Rom{nia《や
templomや építésévelやmegbízottや kőfaragóや kifizetésérőlや isや intézkedett╆279 Azや elkész(ltや
templombanやtal{lhatóや fi{nak╇やFarnasiやVeresや J{nosnak 〉くｱｵｱｳのｱｵ《やsírköve (1158-1159. 

kép).280 A Mikola-rokons{gや m{sikや {g{baや tartozóや csal{dokや tagjainakや sírkövei╇や
SzamosfalviやMikolaやFerencやésやJ{nosやｱｴｷ1-esやévsz{múやésやSzamosfalviやGyerőや〉Gyerőfi《や
Tam{s (ｱｱｶｰ╆や kép) ｱｵｰｰや kör(lreや keltezhetőや emlékeiや aや kolozsv{riや 〉Cluj╇や Rom{nia《や
ferencesや〉maやFarkasやutcaiやreform{tus《やtemplombólやker(ltekやmúzeumba╆281  

Egyes╇や főlegや gyorsanや kisebb-nagyobbや {gakraや szakadozottや csal{dok a kora 

újkor╇や aや ｱｶ｠ｱｷ╆や sz{zadや folyam{nや k(lönlegesenや sokや temetkezésiや helyetや isや
kialakíthattakや maguknak╆や Erreや azや eddigや legrészletesebbenや t{rgyaltや péld{kkalや aや
Thurzókや ésや azやErdődyekや szolg{lnak╆282 Aや szerte{gazóや csal{diや temetkezésiや tradíciókや
hívt{kや életreや aや csal{diや síremlék-könyvや műfaj{tや is╇や amelynekや egyや fennmaradtや későや
középkoriや péld{jaや aや felső-ausztriaiや Polheimや csal{dや Epithapienbuch-ja.283 

Magyarorsz{gonや ilyenや gyűjteményや nemや ismert╇やmagyarorsz{giや vonatkoz{saや isや vanや
azonbanやaやpéld{ulやerdélyiやkapcsolatokkalやisやendelekező╇やn(rnbergiやHallerekやhasonló╇や
kéziratosやgyűjteményének. 

Aや koraiや ╅nemzetségiをや monostorokや síremlék-anyag{nakや lényegébenや teljesや
pusztul{s{bólや isや adódhatや aや ╅széttemetkezésをや szok{s{nak fentebbや kirajzolódó╇や azや
egykoriや valós{ghozや képestや tal{nや túls{gosanや v{ltozatosや képe. Olyanや ╅egyneműをや
csal{diやtemetkezőhelyekreやMagyarorsz{gon nemやismertやpélda╇ mintやamilyenやpéld{ulや
a Losensteiner lovagoknak a ｱｳ╆やsz{zadtólやaやcsal{dやｱｷ╆やsz{zadやvégiやkihal{s{igやterjedőや
időszakbólや fennmaradtや címeresや ésや figur{lisや sírkőegy(tteseや a felső-ausztriai Garsten 

egykoriや bencésや kolostortemplom{banや aや középkoriや ép(letbőlや aや maや {lló╇や barokkや
templomやépítéseやsor{nやaやｱｷ╆やsz{zadやutolsóやnegyedébenやegyed(lやmeghagyott╇やdeやígyやisや
teljesenやbarokkiz{lt Losensteiner-k{poln{ban (1161-1166╆やkép).284 Az ugyancsakやfelső-

ausztriaiや Reichersbergや {gostonosや kolostor{nakや kerengőjébenや összegyűjtött╇や gazdagや
sírkőegy(ttesbenや féltucatnyiや sírlapやőrziやazやAhaimや (Ahaym) csal{dやｱｴ╆や ésやｱｶ╆や sz{zadや
közöttやéltやtagjainakやemlékétや〉1167-1172╆やkép).285 

                                                 
278 ENGEL 1996. II. 257. 
279 ENTZ 1996. 133. 
280 BUNYITAYやｱｸｸｴ╆やIII╆やｴｰｷ╆╉やXXIII╆やt{bla╉やBALOGHやｱｹｴｳ╆やｲｲｶ╆╉やｷｶ╆やkép╉やJAK2やｱｹｹｹ╆やｲｳｰ-231. (115. 

jegyzet) 
281 S[NDORやｱｹｱｳ╆やｱｹｹ╇やｲｰｱ-ｲｰｴ╆╉やｱ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｳｵ╆やｱ8-ｱｹ╆╉やｳｴ╆やkép╉やVERNEI-KRONBERGER 

ｱｹｳｹ╆やｴｳ╇やｷｲ╆や〉ｲｰｵ╆やjegyzet《╉やL8VEI-VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｶｹｵ╆╉やII╆やｱｶｸｹ╆やkép╉やilletve╈やS[NDORやｱｹｱｳ╆や
199, 205-ｲｰｷ╆╉やｳ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｳｵ╆やｱｹ╆╉やｳｵ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｴｳ╆やｲｶｲ-ｲｶｳ╆╉やｶｵ╆やkép 

282 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｲｸ-331. 
283 Oberösterreich 1983. 2. 202. (Kat.-Nr. 10.23, HAIDER, S.) 
284 DEHIO 1977. 84-85.; BERKA, Garsten 3, 17-ｱｸ╆╉やｱｲ╆やkép 
285 Aやkettősやfelhaszn{l{súやlegkor{bbi╇やIV╆やHenrikや〉くｱｳｳｳ《やésやI╆やGyörgyや〉ｱｳｸｰやkör(l《やsírfelirat{val╈や

Reichersberg ｱｹｸｳ╆やｲｵｶ╆╇やképpel 
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Aや fejezetや elejénや szereplőや Egyh{zasgergeや ésや Tali{ndörögd╇や aや későbbや említettや
Pelsőc╇や Berzevice╇や Mezőtelegd 〉Telegdiや Istv{nや sírkövénekや elkészíttetésévelや
p{rhuzamosanや aや templomotや isや korszerűsíttette╇や renesz{nszや berendezésiや t{rgyakkalや
szerelte fel, egy építési-felszentelésiや felirat szerint 1507-ben286)╇や Karva╇や Szil{gycseh, 

M{traverebélyやpéld{valや szolg{lnakやarra╇やhogyやaや falvakatやbirtoklóやarisztokrataやvagyや
kisebbや birtokosや nemesiや csal{dokや egyar{ntや éltekや kegyúriや temetkezésiや jogaikkal╆や A 

pléb{niatemplomokや kegyurakéntや eltemetettekや soraや aや fennmaradtや síremlékekや
tanús{gaや szerintや tov{bbや folytatható aや forr{sokbanや ｱｲｹｳや ésや ｱｳｱｳや közöttや előfordulóや
Mad{chや fiaや Istv{nや cserényiや 〉Čerin╇や Szlov{kia《や temetkezésével287 (ｲｵｴ╆や kép), az 

alsólendvaiやB{nfiやcsal{dやegyやaやközépkoriやturniscsaiや〉B{ntornya╇やTurni:če╇やSzlovénia《や
pléb{niatemplombanやnyughelyetやtal{ltやtagj{val288 (1173-1175╆やkép), a hadadi (Hodod, 

Rom{nia《や maや reform{tusや templombólや előker(ltや sírkőtöredékekや alapj{nや aや kusalyiや
Jakcsokkal,289 aやLesencetomajonやtemetkezőやTomajiやJakabやfiaやP{llal290 〉くｱｴｰｰ; 401-403. 

kép)), a tornai (TurňaやnadやBodvou╇やSzlov{kia《や rómaiやkatolikusや templombanやnyugvóや
Tornaiや J{nossal291 〉くｱｴｰｶ; 106-ｱｰｷ╆や kép《╇や aや gyöngyössolymosiや templombanや sírbaや
helyezett Solymosi Domokossal292 〉くｱｴｱｱ; ｳｱｸ╆や kép《╇や aや baziniや 〉Pezinok╇や Szlov{kia《や
pléb{niatemplombanや eltemetettや Baziniや 〉I╆《や Györggyel293 〉くｱｴｲｶ; ｳｸｳ╆や kép《╇や aや sírj{tや aや
v{raや k{poln{jakéntや ╅hasznosítottを╇や {ltalaや gótikusや szentéllyelや kiegészítettや kisn{naiや
pléb{niatemplombanや kialakítóや Kompoltiや L{szlóや poh{rnokmesterrel294 〉くｱｴｲｸ; 264-

ｲｶｶ╆や kép), aや későbbや aや p{losoknakや {tadottや terebesiや 〉Trebi:ov╇や Szlov{kia《や
pléb{niatemplombanや temetkezőや Perényiや J{nosや asztalnok- majdや t{rnokmesterrel295 

〉くｱｴｵｸ; 273-ｲｷｶ╆や kép《╇や aや Pozsonyszentgyörgyönや 〉Svät?や Jur╇や Szlov{kia《や eltemetettや
SzentgyörgyiやésやBaziniや〉III╆《やGyörggyel296 〉くｱｴｶｷ; 384-ｳｸｶ╆やkép《╇やaやkalondaiや〉Szlov{kia《や
templombanや nyugvóや Kalondaiや Istv{nや fiaや Györggyel297 〉くｱｵｰｴ; 303-ｳｰｴ╆や kép), az 

                                                 
286 EM8DIやｱｹｹｸ╆やｱｷｷ╆ 
287 ZOLNAYやｱｹｷｸ╆やｱｹｱ╆╉やｱｷ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337. 
288 R2MERやｱｸｷｴ╆や ｲｵ╆╉や ｲｸ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｳ╆や ｴｸ╆╉や ｲｴ╆やkép╉やBOGYAYやｱｹｸｶ╆や ｱｵｷ╆や

〉ｳｹ╆やjegyzet《╉やｱ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｹb╆やｱｲｷ-ｱｲｸ╆╉やｳｷ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｷ-ｷｸ╆╇やképpel 
289 BUNYITAY 1887. 18.; PETRI 1901. 607-ｶｰｸ╆╉やEM8DIやｱｹｹｶc╆やｶｱ╆╉やｶ-ｷ╆やkép 
290 R2MERや ｱｸｷｶ╆や ｱｴ╆╉や CSOMAや ｱｹｰｴ╆や ｱｶｶ-167, 169. [CSOMA 1995. 1308-ｱｳｰｹ╇や ｱｳｱｱ╆『╉や V[RADYや

1999a. 10, 32, 50. (13. sz.) 
291 CSOMAや ｱｸｸｷb╉や CSERGHE8｠CSOMA 1890a. 23-ｲｸ╆╉や CSOMAや ｱｹｱｵ╆や ｱｸ╇や ｱｹ╆╉や ｵ╆や {bra╉や L8VEIや

ｱｹｹｱd╆やｵｱ╆╉やｵ╆やkép 
292 DERCSÉNYI｠VOITやｱｹｷｸ╆やｲｳｱ╇やｲｳｲ╆╉やｲｶｹ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 462, 588, 589.; II. 1226. 

kép 
293 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981b. 257-ｲｵｹ╆╉やｳ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 39-40. 
294 CS[NYI｠LUX 1941. 81, 83.; 7-ｸ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 41-ｴｲ╆╉やｱｵ╆やkép 
295 CSOMA｠CSERGHE8や ｱｸｸｸ╆や ｲｹｶ-ｳｰｰ╆╉や CSERGHE8｠CSOMA 1890a. 36-46.; 

ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 37-38.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 43, 51-ｵｲ╆╉や L8VEIや
1987b. 297-ｲｹｸ╆や〉Sz╆ｵｳ╆やkat╆やsz╆《╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｸ-ｳｲｹ╆╉やｲｷｶ╆やkép 

296 VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｴｵ╆╉や ｲｶ╆や t{bla╉や L8VEI｠VARGA 1987. I. 6ｹｸ╆╉や II╆や ｱｶｹｱ╆や kép╉や
VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 136.; Fig. 32.;  

297 MOCS[RYやｱｸｲｶ╆やI╆やｱｶｶ╆╉やMatthias Corvinus 1982. 101, 677, 685-686. (Kat.-Nr. 840.a, BALOGH, 

J╆《╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｹｸ╇やｱｰｰ╆╉やｵｹ╆やkép 
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illésh{ziや 〉Eliasdice╇やSzlov{kia《や templombanやvégrendeleténekやmegfelelőenやeltemetettや
Illésh{ziやM{ty{sやgyulafehérv{riやpréposttal298 〉くｱｵｱ0; ｳｳｰ╆やkép). 

Aや telep(lés╇や illetveや aや nemesiや lakóhelyや templom{banや való╇や aや fenti péld{kn{lや
lényegesenや kor{bbi╇や nemzetségi temetkezésreや voltや példaや aや m{rや kor{bbanや említettや
Zs{mbék╇やaholやaやmonostortemplomotやugyanazonやaやhelyenやmegelőző╇やｱｲ╆やsz{zadiやkisや
templombanや aや birtokosやAynardokや többや tagj{tや isや temették╆299 AやN{dasdや nemや korai╇や
névadóや birtokközpontj{ban╇や aや Vasや megyeiや N{dasdonや felt{rtや körtemplomhozや
kapcsolódó╇や négyzetesや térben korai╇や aや rotundaやkésőbbiや bővítésébenや későや középkoriや
sírhelyetやt{rtやfelやaやrégészetiやkutat{s╆300 

Aや nemesiや birtokonや valóや eltemetésや szövegesや tanújaや azやOstojaや bosny{kや kir{lyや
mellettや aやmagyarokや elleniや csat{banや ｱｴｱｰ｠ｱｴｱｱや kör(lや elesettやViganjやMilosevicsや cirillや
betűs, boszniaiや sírfelirata╈や╅╊やEbbenやazや időbenや jöttや elやnekemやViganjnakやhal{lomやésや
eltemettek nemesiやbirtokomonやKočerinやalattや╊を╆301 

Aや templomiや temetkezés ir{ntiや növekvőや igényや teljesíthetőségeや egyreや ink{bbや
csakやanyagiやkérdésséや v{lt╆やAzや egriや SzentやMih{ly-pléb{niatemplombanやｱｳｴｶ-banやkétや
m{rk{tやkellettやfizetniやaやsírhelyért╇やa VasやmegyeiやSzentlén{rtやtemplom{banやpedig egy 

1402-esや p{paiや engedélyや szerintや mindや aや helybeli╇や mindや aや kisfaludiや nemesekや
temetkezhettek╇や amennyibenや végrendelet(kbenや legal{bbや egyや m{rk{tや hagytakや azや
egyh{zra╇や illetveやvégrendeletやhi{ny{banや aやh{zasや embertや egy╇や aやnőtlentや félやm{rka╇や aや
gyereketや pedigや sz{zや dén{rや ellenébenや illetteや megや aや templomiや sír.302 A kiz{rólagosや
patrónusi jogok féltékenyや védelmétや mutatja ugyanakkor, hogy a Pozsony megyei 

Szerdahelyetや birtoklóや Szerdahelyiや nemesekや panasztや nyújtottakや be╇や mertや b{rや
あemberemlékezetやótaやőkやazやottani SzentやGyörgy-templomやpatrónusai╇やdeやmostan{banや
╅m{sやnemesekやésやnépekやisやottやakarj{kやmagukatやeltemettetniをっ╆303 

Egyes kolostorok ｠ legink{bbや tal{n aや kir{lyiや alapít{súak╇や aholや ez{ltalや nemや
sér(ltekや patrónusiや jogok ｠ aや környékbeliや nemességや tagjainakや isや biztosított{kや aや
temetkezésやlehetőségét╇やnyilv{nやaやmegfelelő ellenszolg{ltat{s╇やt{mogat{sやfejében╆やÍgyや
egy bizonyos Margit asszony 1152-benやaやpannonhalmiやbencésやap{ts{gotやszemelte ki 

nyughelyének╇や IV╆や Kelemenや p{paや pedigや ｱｲｶｷ-ben engedélytや adottや aや híveknekや aや
tihanyi bencésや ap{ts{gbanや történőや temetkezésre╇や amennyibenや aや sz{rmaz{siや hely(kや
pléb{niatemplom{nakや aや temetkezéskorや egyébkéntや szok{sosや juttat{sokatや [aや temetésiや
szertart{sやsor{nやtettや╅lélekv{lts{g-adom{nyをや｠ donatio pro remedio anime facta (1237), 

pro salute anime facta donatio (1224), t{gabbや összef(ggésbenや pedigや azや összesや halottiや
liturgikusや cselekményや sor{nや tettや felaj{nl{sokや egy(ttesétや jelentő mortuarium304] 

                                                 
298 IPOLYI 1859a. 100-ｱｰｱ╆╉やI╆ｸ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｰb╆やｸ-ｹ╆╉やｱ╆やkép╉やVARGA｠L8VEI 1990-92. 166. (150. 

jegyzet《╉やｵｹ╆やkép 
299 LUX 1939. 30.; VALTER｠TAM[SIやｱｹｸｸ╆やｱｲｵ╆╉やVALTERやｱｹｹｱ╆やｲｵ-26. 
300 Hajm{siやErikaやfelt{r{sa╇やvö╆やTAK[CSやｲｰｰｴb╆やｷ╇やｹ╆ 
301 GERECZEやｱｹｰｶ╆やｱｰｹｸ╆やhas{b╉やKOLBAやｱｹｶｲ╆やｱｱｸ-ｱｱｹ╆╉やｵｱ╆や{bra 
302 SOLYMOSI 1987. 562. (66. jegyzet) 
303 FÜGEDI 1991. 56. 
304 SOLYMOSI 1987. 548-ｵｵｶ╆╇やk(lönösen╈やｵｵｴ╆や〉aやｲｷ╆やjegyzetやis《╇やvalamintやｵｵｶ╆ 
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megfizették╆305 Fennmaradtやsírköveikやtanús{gaやalapj{nやazやI╆やLajosやkir{lyiやalapít{s{valや
1377-benや létes(ltや M{riavölgyや 〉Marianka╇や Szlov{kia《や p{losや kolostor{nakや
templom{banや temetkezett a közeliや Köpcseや 〉Köpcsény╇や Kittsee╇や Ausztria《や
feltételezhetőやv{rbirtokosa╇ ScharfeneckiやJ{nosやlandskroni 〉későbbやTalm{cs《 v{rnagyや
〉くｱｳｸｷ; 307-ｳｰｸ╆や kép《や ésや aや környékや legnagyobbや birtokos{nakや sz{mító csal{dbólや
sz{rmazóや Szentgyörgyiや ésや Baziniや Zsigmondや elsőや felesége╇や Kunigundaや 〉くｱｴｶｱ; 328-

ｳｲｹ╆やkép).306 

Aや saj{tや temetkezőhelyや ir{ntiや törekvéstや szolg{lta sz{mos╇や aや székesegyh{zak╇や
kolostortemplomok, illetveや v{rosiや ésや falusiや pléb{niatemplomokや bővítményekéntや
vagyや szomszéds{g{banや aや ｱｴ╆や sz{zadtólや kezdődőenや felép(ltや k{polnaや alapít{sa is.307 

Ebben a folyamatbanやerőteljesやszerepeやvoltやaやpaps{gnak╇やvalamintやaやpolg{rs{gnak is, 

de nem maradtak ki azやépíttetőkやköz(l aやnemességやtagjaiやsem╆ Aやh{tteretやaやmisztika╇や
majd a devotio moderna vall{siやmozgalmaivalやösszef(ggőやmag{nや{hitat╇やaやvall{sやintim 

gyakorl{sa ir{ntiや igényや jelentette╇や azや egyéniや kezdeményezésekや kor{bbin{lや
erőteljesebbや ésや aや t{rsadalomや jóvalや szélesebbや rétegeitや érintőや jelentkezésével╆ A 

k{polnaalapít{sokや ugyanakkor ｠ nemcsakや aや sírk{poln{ké╇や deや aや v{rk{poln{kéや isや｠ 

kultur{lisや igényekや jelentkezésévelや isや összef(ggtek╈や aや k{poln{kbanや alkalmazottや
klerikusokや aや liturgikusや feladatokonや kív(lや azや ír{stud{s╇や aや műveltségや hordozóiや isや
voltakやazやarisztokrat{kやkörnyezetében╆308 Ellentétbenやaやnyugat-európaiやviszonyokkal╇や
ezや Magyarorsz{gonや újdons{gnakや sz{mított╇や hiszenや aや kor{bbiや korszakや mag{nや
alapít{súや monostorai╇や kissz{múや szerzetesiや közösségeikkel╇ nemや voltakや aや kultúraや
olyanやhordozói╇やmintやnagyやnémet╇やfrancia╇やit{liai╇やvagyやak{rやausztriai t{rsaik╆309 

Aや gótikusや sírk{polnaや ép(lettípus{nakや magyarorsz{giや népszerűsítésében 

fontosやpéldaképやszerepetやj{tszhatottやazやAnjoukやuralkodóiやcsal{dja╆ Aやszékesfehérv{riや
kir{lyiや bazilikaやdéliや oldal{n az egykor a mellékhajóやkétや boltszakaszaや szélességébenや
nyíló╇ 2002-benやBiczóやPiroskaや{ltalやfelt{rtやésやaやsírbetöltésekbenやtal{ltやvörösやm{rv{nyや
töredékekや(529-ｵｳｳ╆やkép) alapj{n╇やaやforr{sokkalやegyezőenやaやSzentやKatalinnakやszentelt╇や
Nagyや Lajosや {ltalや alapítottや Anjou-sírk{poln{valや azonosíthatóや déliや melléktér az 

előker(ltや nagysz{múや bordaや ésや építészetiや elemや alapj{nや k(lönlegesenや gazdag 

kialakít{súや építményや volt╆310 I╆や K{rolyや özvegye╇や Erzsébetや anyakir{lynéや 〉くｱｳｸｰ《 az 

{ltalaや alapított╇や óbudaiや klarisszaや kolostorや Krisztusや teste-k{poln{j{banや temetkezett╇や
amelyetや BertalanやVilmosnéや aや templomtólや délre╇や annakや közvetlenや szomszéds{g{banや

                                                 
305 SOLYMOSI 1987. 558., a 42. jegyzet is 
306 R2MER╇や Jegyzőkönyvek XL (1877) 3.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981a. 140-142.; 1-ｲ╆や kép╉や

M{riavölgyやkolostor{ról╈やDAP 1975. 278. 
307 Aや középkoriや Magyarorsz{gや k{poln{irólや építészettörténetiや összefoglal{sや mégや v{zlatosや

form{banや semや kész(lt╆や Aや kettősや k{poln{królや sz(letettや egyや publik{latlanや szakdolgozat╇や
Bal{zsikや Tam{sや jóvolt{ból╇や azや eredményeitや részbenや tartalmazóや tanulm{nyai╈や BAL[ZSIKや
1993a╉や BAL[ZSIKや ｱｹｹｳb╉や Azや arisztokrataや kegyurakkalや kapcsolatbanや aや mag{nk{poln{kや
problémakörénekやösszefoglalóやfelvetése╈やMAROSIやｱｹｸｷb╆やｱｳｳ╆ 

308 MAROSI 1987b. 133. 
309 Csakやazやemlítésやszintjén╈やFÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｵｷ╆ 
310 BICZ2やｲｰｰｴc╉やSZAB2やｲｰｰｴ╉やBUZ[Sやｲｰｰｴe╆ 
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felt{rt╇やsokszögz{ród{súやtérrelやazonosítottや｠ részbenやaやbenneやtal{lt╇やalighanemやegyやsírや
fenekétやjelző╇やｲ╇ｸxｱ╇ｲやm-es╇やkőlapokkalやburkoltやfel(letやalapj{n╆311 

IV╆や Vencelや csehや kir{lyや özvegye╇や Zsigmondや kir{lyや sógornője╇や azや életeや utolsóや
éveitやPozsonybanや〉Bratislava╇やSzlov{kia《やtöltőやZsófiaやkir{lynéや〉くｱｴｲｸ《やaやSzentやM{rtonや
préposts{giや templomban╇や aや nyugatiや toronytólや délre aや földszintenや Szentや Józsefや
tiszteletéreや szentelt, saj{tや temetkezésiや helyénekや sz{ntや sírk{poln{tや 〉aや ╅csehやkir{lynő-

k{polnaを《や építtetett. Egy 1429. szeptember 13-{nや Zsigmondや kir{ly╇や Janや 〉Zelezny) 

kardin{lis╇やaやpozsonyiやk{ptalanやtagjai╇やaやbíróやésやaやv{rosiやtan{csosokや{ltalやal{írtやoklevélや
rendelkezettやaやk{polnaやberendezéséről╇やtöbbekやközöttやarról╇やhogyやaやvasr{csokatやúgyや
kellやelhelyezni╇やahogyやazやaやfejedelmiやk{poln{kbanやszok{sos╆やAやkir{lynéやsíremlékérőlや
valóや hat{rozatや Zsigmondや kir{lynakや voltや fentartvaや 〉╅Item de sepulchra regine 

disponatur, prout placebit domno regiを)╇や ésや nemや tudni╇や hogyや egy{ltal{nや kész(lt-e 

vég(lやsíremlék.312 

Aやsírk{poln{kやalapít{s{raやtöbbやbenn(kやeltemetettやalapítóやsírlapj{nakやfelirataやis 

utal. GeorgiusやEulenbachや〉くｱｳｹｲ《やlőcseiや 〉Levoča╇やSzlov{kia《やpolg{rやsírköveや (223-224. 

kép) péld{ulや aや Szentや Jakab-templombeliや Szentや György-k{polnaや alapítój{nakや sírj{tや
fedte: anno d(omi)ni mil(l)e(simo) cccxcii in octaua corporis x(hrist)i obiit georgius Vlebach 

fu(n)dator hui(us) capelle ╊╆313 Augustinus Cromer polg{rmesterや 〉くｱｴｷｲ《や kassai 

〉Ko:ice╇やSzlov{kia《やsírlapj{n314 (175-ｱｷｸ╆やkép) a ╊やfondator p(ri)mis [cap]elle ╊やszövegやaや
Szentや Erzsébet-templom déliや oldal{n╇や aや kereszthajótólや keletreや emeltや Szentや Kereszt-
k{poln{raや utal╇や amelynekや egyik boltozatiや z{rókövénや aや sírlaponや kifaragottalや
megegyező╇や csal{djegyesや címerpajzsや l{tható,315 ésや amelynekや kövezeteや alólや magaや aや
kőlapや isや előker(lt. H{miや [kosや nikomédiaiや p(spök╇や egriや segédp(spökや 〉くｱｵｲｲ《や
elpusztultや sírkövénや (ｲｹｵ╆や kép) isや olvashatóや volt╇や hogyや őや egyや k{polnaや patronusa volt: 

SVB HAC MOLE IACET R(EVEREN)DVS D(OMI)N(V)S ACHACIVS DE HAM 

EP(ISCOPV)S NICOMEDIEN(SIS) AC SVFFRAGAN(EVS) AGRIEN(SIS) &C. 

PATRONUS HVIVS SACELLI QVI OBYT QVARTO DIE MARCI ANNO 1522.316 A 

sírkőやｱｸｰｲ-benやker(ltやelőやazやegriやv{rszékesegyh{zやmaradv{nyainakやbont{saやközben╇や
azやép(letやoldal{hozやemeltやegyikやk{polnaやmaradv{nyaiやközött╆やAkkorやazやép(letrésztやaや
Boldogasszony-k{poln{valや azonosított{k╆や Détshyや Mih{lyや mutatottや r{╇や hogyや H{miや
[kosや Szól{tiや Bal{zzsal╇や azや egriや v{rや provizor{valや egy(ttや aや székesegyh{zや új╇や későや
gótikusや szentélyénekや déliや oldal{nや aや tízezerや vértanúや ésや Szentや Bal{zsや tiszteletéreや
k{poln{tやemeltetettや〉╅CapellaやｱｰｰｰｰやMilitumやetやBlasiiを《や｠ aやtízezerやvértanúやvezetője╇や
Szentや Achatiusや H{miや [kosや névadóや szentjeや voltや ｠, amely minden bizonnyal 

                                                 
311 BERTALAN V-néやｱｹｷｶ╆やｲｷｰ╆╉やｶｹ╇やｲｹｲ╆や{bra 
312 ČERN[-STUDNIČKOV[やｱｹｸｴ╆やｳｴ╇やｴｵ╆や 〉ｷｲ╆や jegyzet《╉やaやk{polnaやépítéstörténetévelやkapcsolatosや

problém{król╈やSZAB2やｱｹｸｵb╆やｱｴｷ-ｱｶｰ╆╉やŽ[RY｠BAGIN｠RUSINA｠TORANOV[やｱｹｹｰ╆やｳｷ-39. 
313 MERKLAS 1864. IV-V╆╉やｱ╆やkép╉やHENSZLMANNやｱｸｷｸ╆やｱｲｶ╆╉やｷｰ╆やkép 
314 MYSKOVSZKY 1888a. 128-ｱｳｰ╆╇や képpel╉や RÉCSEYや ｱｸｹｶ╆や ｸ-ｹ╆╉や XI╆や t{bla╉やMIHALIKや ｱｸｹｷ╆や ｱｶｴ╆╉や

WICK 1933. 16-18. 
315 MAROSI 1971b. 270.; MAROSI 1987b. 162. 
316 NOV[KYやｱｸｱｹ╆やｲｴｱ╇や ｲｴｲ╆╉やGOROVEやｱｸｲｸ╆や ｵ-ｶ╆╉やDÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｲ╇やｶ╇や ｱｱ╇やｱｳ╆や 〉ｵｷ╆や jegyzet《╇や ｱｹ╆や

(260. jegyzet) 
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temetkezőhelyeやisやlett╆317 PeterやPuchsbaumや〉くｱｵｲｳ), kismartoni (Eisenstadt, Ausztria) 

sírkövénekやtanús{gaやszerint, aやpléb{niatemplomやegyikやk{poln{j{nakやalapítójaやésやelsőや
k{pl{njaやvolt╈や╊やder erbierdig her peter puechschamb der erst(e) kaplan der stift(er) diser 

kapellnや╊╇318 ezやaやk{polnaやazやegykorやaやtemplomやdéliやoldal{nや{lló╇やz{rókövénekやｱｵｰｱ-

esやévsz{maやalapj{nやaやｱｶ╆やsz{zadやelejénやép(ltやSzentやMih{ly-temetők{polnaやlehetett╆319 

B{rや aや Garaiや testvérek kor{bbanや aや siklósiや {gostonosや kanonokrendiekや
szentélyébenやalakítottak kiやdíszesenやkifestettや(1176-1183╆やkép) temetkezőhelyet╇ ahol a 

kor{bbanや elhunytや Garaiや I╆や Miklósや n{dorや 〉くｱｳｸｶ《や befejezetlen(lや maradtや sírkövét320 

(495-ｴｹｹ╆や kép) isや elhelyezték╇ Garaiや 〉II╆《や Miklósや n{dorや későbbや a budai 

Nagyboldogasszony-templomやészakiやoldal{nやaやMindenszentekやtiszteletéreやgazdagon 

tagolt k{poln{tや alapított╆321 Minden bizonnyal a Nagyboldogasszony-templombólや
sz{rmazikや azや aや Garai-címeresや síremléktöredék (ｱｱｱ╆や kép)╇や amelyetや azや újや
Pénz(gyminisztériumやép(leténekや〉Szenth{roms{gやtérやｶ╆《やalapoz{sakorやtal{ltakやaやｲｰ╆や
sz{zadやelsőやéveiben╇やésやamelynekやh{toldal{nやegyやkésőbbi╇やbefejezetlenやférfifejや (1184-

1185╆やkép) m{rやm{sodlagosやfelhaszn{l{sraやtörténőやkiszemelésérőlやtanúskodik╆322 Buda 

v{ros{nak 1461. december 23-{nや keltや oklevelébenや aや k{polnaや temetkezőhelyや
funkciój{rólや ésや aや n{dor síremlékéről isや említésや esik.323 Ernusztや J{nosや szlavónや b{nや
〉くｱｴｷｶ《や végrendeletébenや meghagyta╇や hogyや aや budaiや Nagyboldogasszony-templom 

temetőjébenや 〉valószínűlegや aや templomtólや délre《や {lló╇や {ltalaや M{riaや Mennybeviteleや
tiszteletéreやalapítottやk{poln{baやtemessék╇やésやcímeresやsírkövétやabbólやaやm{rv{nylapbólや
faragj{kやki╇やamelyやaや templomやtemetőjébenや fek(dt╈や╅╊やitemやlapisやmarmoreusやquiや inや
cimiterioや iacetや debetや deや dictaや pecuniaや sculpiや cumや armisや meisや ╊を╆324 Egy a 

Nagyboldogasszonyや környékénや előker(ltや vitéziや sírkőや [SCL]AVONIE feliratrészletetや
hordozóや töredékeや (ｱｱｷ╆や kép) Ernusztや síremlékévelや azonosítható╆325 A szepeshelyi 

〉Spi:sk{やKapitula╇やSzlov{kia《やpréposts{giやtemplomやdéliやoldal{hozやｱｴｸｸやésやｱｴｹｳやközöttや
későやgótikusやstílusbanやhozz{építettやSzapolyai-k{poln{ban326 {llott egykor azやépíttetőや
Szapolyai Istv{nやn{dor 〉くｱｴｹｹ《やtumb{ja ｠ megőrzöttやfedlapj{t (482-ｴｸｹ╆やkép) testvére╇や

                                                 
317 DÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｲ╇やｶ╇やｱｱ╇やｱｳ╆や〉ｵｷ╆やjegyzet《╇やｱｹ╆や〉ｲｶｰ╆やjegyzet《 
318 JOVANOVICHやｱｹｳｰ╆やｲｰ╆╉やaやXI╆やt{bl{nやkép╉やCSATKAI｠FREY 1932. 32.; ZIMMERL 1953. 21. (31. 

sz{m《╇やképpel 
319 JOVANOVICH 1930. 20.; MOHL 1930. 3.; AULL 1931. 23.; ZIMMERL 1953. 21. (31. sz.); Az 

egykoriやkismartoniやkarnerやfelt{r{s{ról╇やép(lettípus{rólやld╆╈やBAL[ZSIKやｱｹｹｳb╆やｲ-11. 
320 G╆やS[NDORやｱｹｸｸ╆やｹｹ╆╉やL8VEIやｱｹｹｴe╆やｲｷｶ-ｲｷｸ╆╉やMAROSIやｱｹｹｸ╆やｱｰｱ╆╉やJÉKELYやｱｹｹｸ╆ 
321 CSEMEGI 1955. 11, 102-104, 112.; 47-49, 51, 53-ｵｵ╇や ｶｴ╆や kép╉やZsigmond 1987. II. 183-ｱｸｵ╆や 〉É╆ｳｱ╆や

kat. sz., MAROSI E.) 
322 FELLNERやｱｹｰｹ╆やｲ╆╉やｸ╆やkép╉やT5R5K｠OSGY[NYIやｱｹｸｱ╆やｱｰｳ-104, 109. (37. jegyzet), 110.; 18-19. 

kép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 58-ｵｹ╆╉やJÉKELYやｲｰｰｳ╆やｲｲｱ╆ 
323 NÉMETHYやｱｸｷｶ╆やｵｴ╆╉やrészletesebbenやld╆やkor{bban╇やazやあAや╅memoriaをっやcíműやfejezetben 
324 NAGY｠VÉGHELY｠NAGY 1890. 609.; MADZSAR 1918. 61, 66. 
325 Aや töredékや csakや Ernusztや síremlékéhezや tartozhatott╇や mivelや m{sや szlavónや b{ntや aや ｱｵ╆や sz{zadや

m{sodikや felébenや nemや temettekや elやBud{n╉やHORV[THやｱｹｳｲc╆や ｱｱｹ╇や ｱｲｸ╆╉やHORV[THやｱｹｳｸ╆や ｲｶ╇や
ｷｵ╆╉やXLV╆やt{bla╉やBALOGHやｱｹｶｶ╆やI╆やｲｹｷ╇やｲｹｸ╇やｶｹｹ╇やｷｱｹ╆╉やII╆やｳｲｶ╆やkép 

326 GEREVICH 1973b. 169.; Matthias Corvinus ｱｹｸｲ╆やｶｸｴ╆や〉BALOGH╇やJ╆《╉やBAL[ZSIKやｱｹｹｳa╆やｱｸｴ╆ 
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aやmag{banやaやtemplombanやeltemetettやSzapolyaiやImreやn{dorや〉くｱｴｸｷ《やtumbafedlapj{valや
(388-ｳｹｳ╆やkép) egy(ttやutóbb a k{polna fal{hoz {llított{k327. 

Erdődや〉Ardud╇やRom{nia《やrómaiやkatolikusやtemplom{tやaやｱｴ╆やsz{zadtólやbirtokosや
Dr{gfiや csal{dや ｱｴｸｳ-banや kezdteや építeni╇や északiや oldal{nや csal{diや sírk{poln{val╇328 

síremlékやazonban innen nem ismert. Héderv{riやLőrincや lov{szmesterや〉későbbやn{dor; 
くｱｴｴｷ) az 1433-banや aや p{p{hozや benyújtottや kérvényében annakや aや győriや domonkosや
kolostorbanやőseiや{ltalやalapítottやk{poln{nakやkértやbúcsúengedélyt╇やaholやazやalapítóやősökや
isや nyugodtakや 〉╅inや hacや capellaや progenitoresや suiや habentや sepulturamを《╆329 Nőtestvére╇や
Héderv{riやKatalinや〉くｱｴｲｶ《╇やVöröskőiやWoolfurtやUlrikやfeleségeやmajdやözvegyeやazonbanや
megmaradt sírköveや(332-ｳｳｳ╆やkép) alapj{nやnemやitt╇やhanemやVisegr{don╇やvalószínűlegやaや
v{rkertiやSzentやAndr{s-kolostorbanやtemetkezettや〉Visegr{draやakkorやvonulhatottやvissza╇や
amikorや fia╇やnagykorús{g{tやelérve╇や{tvetteやazやaddigや{ltalaやésや fivéreや{ltalやkezelt╇やnagyや
apaiやörökségét《╆330  

Aや tekintélyesや polg{rや Friedrichや Voytや 〉Voit《や 〉く1521《や h{romや alkalommalや isや
Pozsonyやpolg{rmestereやvolt╆やｱｵｲｱ╆やjúliusやｱｹ-énやvégrendelkezett╇やh{romやszőlőjétやisやazや
{ltalaや alapítottや k{poln{banや aや k{ptalanや {ltalや tartandóや misékや alapít{s{raや fordíttatta╆や
Elsőやfelesége╇やKatalinやvégrendeleteやｱｵｱｴ╆やnovemberやｸ-{nやkelt╇やebbenやnagyやez(stやövétや
férjénekや aや SzentやM{rton-templombanや alapítottやk{poln{jaや építéséreや hagyom{nyozta╆や
Voytotやmindenやbizonnyalやebbenやaやk{poln{banやtemettékやisやel╇やsírkövénekやfelsőやfeleやaや
templomban meg is maradt (ｷｸ╆や kép).331 Polg{rや voltや aや m{rや említettや Georgiusや
Eulenbachや 〉くｱｳｹｲ《や is╇や aや lőcseiや Szentや Jakab-templombeliや Szentや György-k{polnaや
alapítója (223-ｲｲｴ╆やkép)╆やSzékesfehérv{ronやaやv{rosiや tan{csやegyやｱｴｷｸ-ban kelt oklevele 

szerintやaやSzentやPéter-pléb{niatemplomや〉aやmaiやszékesegyh{z《や temetőjeやk(lönösenやazや
ép(letや északiや oldal{nや voltや nagyonや szűkös╇や mertや aや megnagyobbítottや sekrestyeや ésや aや
SzentやMiklósやk{ptalanやkanonokjainakやkétやh{z{nやkív(lやegyやHentelやnevűやv{rosiやpolg{rや
{ltalや aや templomhozや kapcsolódóanや építettや k{polnaや isや elfoglalta a helyet.332 A 

templomtólや északra╇や deや attólや elk(lön(lveや maや isや {lló╇や későや gótikusや Szentや Anna-

k{polna333 jelenlegiや titulus{tや csakや aや v{rosや töröktőlや valóや visszafoglal{saや ut{nや kapta╇や
mintや aや valój{banや aや préposts{giや templomや északiや oldal{nや K{lm{ncsehiや Domonkos 

                                                 
327 WAGNER 1774. 148.; JANKOVICH 1818; CSOMA｠CSERGHE8やｱｸｹｰa╉やBALOGHやｱｹｶｶ╆やI╆やｲｹｷ-

298.; Matthias Corvinus 1982. 683-684. (Kat.-Nr. 836-837, BALOGH, J.); Abb. 18-ｱｹ╉やLUXOV[や
2003. 332, 667-ｶｶｸ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｱｰ╆やésやｱｱ╆やkat╆やsz╆《╉やｲｷｵ╇やｲｸｰ-ｲｸｱ╆やkép╉やVARGAやｲｰｰｸa╆やｲｷｶ-277. 

328 SZ8CSやｲｰｰｷ╆やｲｳ╆や〉TERDIKやSz╆《 
329 CSUKOVITS 1998. 30. 
330 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 22, 40-41.; 13-ｱｴ╆や kép╉や L8VEIや ｱｹｹｱb╆や ｳ╇や ｸ-ｹ╆や 〉ｹ╆や sz╆《╉や ｹ╆や kép; 

Z[VODSZKYや ｱｹｲｰ╆や ｲｱ╆╉や aやWolfurtや csal{dra╈やWERTNERや ｱｸｹｲ╆や ｶｹ-ｷｲ╆╉や Katalinや fi{nak╇や P{lnakや
nagykorús{g{ra╇やｱｴｲｵ╈やDl╆やｱｱｶｶｵ╉やLőrincやgy{miやszerepére╇やｱｴｲｳ╈やHéderv{ry 1922. II. 356. 

331 ORTVAY 1894. 398, 399.; ORTVAY 1895. 278, 393, 431, 432.; SZENDE 2004. 186, 206, 219, 291.; 

L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｹ╆╉やAbb╆やｴ╉やMAJOROSSYやｲｰｰｶ╆やｱｰｳ╆や〉aやｱｶｴ╆やjegyzetやis《╉やMAJOROSSYやｲｰｰｸa╆やｴｷｰ╇や
ｴｸｳ╆╉やｲ╆や{bra 

332 K[ROLYやｱｸｹｸ╆やｱｶｲ-ｱｶｳ╇やｶｷｱ╆や〉XXXI╆やsz╆やoklevél《╉やMAROSIやｱｹｷｲc╆やｱｷｳ╆ 
333 MAROSIや ｱｹｳｵ╉や CS[NYI｠LUXや ｱｹｴｱ╉や FITZや ｱｹｵｷ╆や ｵｴ╆╉や Aや k{polnaや temetkezés célj{raや valóや

haszn{lat{rólや csakやaやｱｸ╆や sz{zadbanやvanや adat╇や aやZichyやcsal{dやkétや tagj{nakやsírboltj{tや t{rt{kや felや
benne: MAROSI 1935. 34. 
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préposttól334 (1474｠1495) emelt╇や javakkalや bővenや ell{tott középkoriや k{polna335 

╅jogutódjaを╆や Azや ép(letetや azや újabbや szakirodalombanや többnyire a Hentel-féleや
k{poln{valやazonosítj{k╇336 ennek az utóbbiやidőben╇や{sat{siやeredményekre hivatkozva, 

SiklósiやGyulaやmondottやellent. SiklósiやaやKralov{nszkyやAl{nや{ltalやaやmaiやszékesegyh{zや
nyugatiやhomlokzataやelőttやfelt{rt╇やnégykaréjosやSzentやPéter-templomhozやészakやfelőlやegyや
fallalやcsatlakozó╇やnagyj{bólやtégl{nyやalakúやteretやtartjaやaやHentel-k{pon{nak╇337 mígやaz a 

felt{róやszerint aやtemetőhözやtartozó╇やaやtat{rj{r{sやut{nやép(lt ossz{riumやvolt338. 

Aや k{poln{katや alapítókや ｠ aや fentiや sírfeliratokや megfogalmaz{saや szerintiや
fundatorok, patronusok, illetve stifterek ｠ köreibeや azや orsz{gや legelőkelőbbや főpapjaiや isや
beletartoztak. Az esztergomi Szent Adalbert-székesegyh{zや déliや oldal{hozや ép(ltや azや
1384-benや Demeterや érsekや alapítottaや Krisztus-testeや k{polna (ｱｱｸｶ╆や kép╈や X), amelynek 

alapfalaiやköz(lやelőker(ltやaやdemetrius cardinal feliratú╇やkisméretűやalapkő╆339 A templom 

északiやfal{hozやKanizsaiやJ{nosやérsekや〉くｱｴｱｸ《やｱｳｹｶ-ban építettやaやBoldogs{gosやSzűznekや
szenteltや k{poln{t╇や amelynekや alaprajz{tや azや elpusztultや székesegyh{zや maradv{nyaiや
alapj{nや aや ｱｸ｠ｱｹ╆や sz{zadbanや kész(ltや felmérésiや rajzokや őriztékや meg (ｱｱｸｶ╆や kép).340 A 

győriやszékesegyh{zやdéliやoldal{nやHéderv{riやJ{nosやp(spökや〉くｱｴｱｵ《 építtetettやmaやisや{lló╇や
szentélyboltozat{nakや z{rókövénや Héderv{ri-címerrelや jelöltや sírk{poln{tや aや
Szenth{roms{gや tiszteletére╇や amellyel kapcsolatban 1404-bőlや ismertや p{paiや bulla╇や ésや
amelynekや töredékesや SACELLUM SS. TRINITATIS HEDER felirat{tや ｱｷｴｷ-ben 

jegyeztékや fel.341 A szentélybenや valószínűlegや aや k{polnaや építésévelや egyidejűlegや
alakítottakや kiや egyや kript{t╇や boltozataや fölöttや megfigyelhetőや voltや aや középkoriや olt{rや
alapoz{sa╆342 [Aやk{poln{banやvoltやaやsírjaやHéderv{riやsegédp(spökének╇やVad{szi Miklósや
szeretiや p(spöknek343 〉くｱｴｲｸ; ｴｳｰ╆や kép).] Ezekや aや toldalékép(letekや azonosや alaprajzúakや
voltak╇や hosszh{zukや keletrőlや aや nyolcszögや h{romや oldal{valや z{rult╆や Egyikや k{polna 
alapítój{nak síremlékérőlやsemやrendelkez(nkやismerettel╆ Azやesztergomiやtemplomやdéliや
oldal{nやｱｵｰｶ-banやkeltやalapkőや(1187╆やkép) fölöttやemelt╇やｱｵｱｰやt{j{nやelkész(ltや〉olt{r{tやcsakや
közelや egyや évtizeddelや későbbや építettékや be《╇や építészetiや kvalit{saival╇や k(lönlegesや
anyaghaszn{lat{valや ésや típusteremtőや erejévelや egyar{ntや kiemelkedőや jelentőségű 

                                                 
334 K5BL5Sやｱｹｸｷ╆やｸｰ-ｸｱ╆╉やK5BL5Sやｱｹｹｴ╆やｳｵｲ-353. 
335 MAROSI 1972c. 173, 175-176. 
336 FITZ 1957. 54. 
337 SIKL2SIやｱｹｸｹ╆や》ｴ╇やｱｲ╆『╉やSIKL2SIやｱｹｹｳ╆やｷｳ╆╉やｱ╆やkép 
338 KRALOV[NSZKYやｱｹｸｳ╆やｸｴ╆ 
339 M[THESやｱｸｲｷ╆やｴｰ-ｴｱ╆や〉こ╆やｸｲ╆《╉やT╆やIV╆╇や╅Xをやjel╉やT╆やVIII╆やlit╆やA╉やHORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 

ｱｹｷｹ╆や ｱｰｲ╇や ｱｰｵ╆╉や ｱｶ╆や kép╇や ｷｸ╆や t{bla╉や ZOLNAYや ｱｹｸｳ╆や ｷｶ╆や kép╉や Azや alapkövetや Ipolyiや Arnoldや ésや
nyom{banや többenや tévesenや sírkőnekや tartotta: IPOLYI 1863a. 64. (1997. 122.); GERECZE 1906. 

284.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 24. 
340 M[THESやｱｸｲｷ╆やT╆やIV╆╉やHORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 102, 104-ｱｰｵ╆╉やｱｶ╆やkép╇やｷｸ╆やt{bla 
341 K[ROLYや ｱｷｴｷ╆や ｴ╆╉や KOZ[K｠LEV[RDY｠SEDLMAYERや ｱｹｷｲ╆や ｱｰｱ╆╉や ｱ╆や {bra╉や MAROSIや ｱｹｸｷb╆や

133. 
342 KOZ[K｠LEV[RDY｠SEDLMAYER 1972. 113-114. 
343 KOZ[K｠LEV[RDY｠SEDLMAYERや ｱｹｷｲ╆や ｱｰｷ╆や 〉ｳｳ╆や jegyzet《╉や aや sírkőről╈や K[ROLYや ｱｷｴｷ╆や ｱｰ╆╉や

VARJU 1897a. 339-340. 
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Bakócz-k{polna344 (1086-ｱｰｸｸ╆やkép) esetébenやaやbizonyosanやbenneや temetkezőやépíttető╇や
Bakóczや Tam{sや 〉くｱｵｲｱ《や bíboros-érsekや síremlékérőlや legal{bbや ｠ b{rや bizonytalanulや
értelmezhetőや ｠ említésekből345 lehet valamit tudni. Aや fentや említettや négyや főpapiや
k{poln{bólや kettőや {ll╇や ésや aや m{sikや kettőnekや isや ismerj(kや aや hozz{vetőlegesや alaprajz{t╆や
GyörgyiやBodóやMiklósやszékesfehérv{riやprépostや〉くｱｴｷｴ《やsírk{poln{j{nakやmégやaやpontos 

helye sem teljesen biztos ｠ mindenesetreやaやfehérv{riやkir{lyiやbazilikaやészakiやoldal{n{lや
ép(lt╇や M{riaや Magdolna╇や Egyiptomiや M{riaや ésや Afraや titulusúや k{poln{tや aや főpap╇や
alighanem temetkezőhelyé(lやkiszemelve╇やéleteやvégeやfeléやjavadalmakkalやl{ttaやel ｠, az 

őやesetébenやazonbanやfennmaradtやlegal{bbやaやsíremlékやalsóやfele (ｴｱｲ╆やkép).346 

B{rや fentebbや szerepeltekや arraや vonatkozóや péld{kや is╇や hogyや egyesや főpapokや
csal{djuk temetkezőhelyétや v{lasztott{kや végsőや nyughely(k(l╇や deや többség(ket ｠ az 

érsekeket╇やp(spököketやszinteやkiz{rólagosan╇やdeやaやk{ptalanokやtagjainakやjóやrészétやisや｠ a 

székesegyh{zakban╇や illetveや aや stallumukhozや tartozóや templomokbanや temettékや el╆や
Viszonylagや sz{mosや sírkőhagyatékukや terjedelmesや teljes felsorol{saや helyettや {lljonや ittや
néh{nyや példaや arra╇や hogyや aや templomukra╇や illetveや temetkezőhely(kreや vonatkozóや
adatokや sírfelirataikbanや isや helyetや kaphattak╆や Andreasや Scolariや v{radiや p(spökや 〉くｱｴｲｶ《や
nagyv{radiや〉Oradea╇やRom{nia《やsírkövén347 (ｲｹｱ╆やkép) ╊やh(u)ivs eccl(es)ie waradien(sis) 

pontifex ╊╇やT{rnokh{ziや Istv{nやolvasóやkanonokや〉くｱｴｳｰ《やkalocsaiや sírlapj{n348 (301-302. 

kép) ╊や canoniciや letorisや etや vicaryや ecc〉lesi《eや colocen〉sis《や ╊╇や Berzeviciや Györgyや p(spökや
〉くｱｴｳｷ《や nyitraiや 〉Nitra╇や Szlov{kia《や síremlékén349 (ｴｰｷ╆や kép) ╊や Ep〉iscopu《s hui(us) 

eccl〉es《ieや╊╇や Sz{ntóiやAmbrusや szentistv{niやprépostや 〉くｱｴｸｳ《や esztergomiや sírlapj{n350 ╊ 

[p](rae)positus huius collegiat[e] b(ea)ti stephani p(ro)thom(arty)ris et canonic(us) 

st(ri)gonien(sis) eccl(es)iar(um) ╊╇ Schönbergや Györgyや pozsonyiや prépostや 〉くｱｴｸｶ《 
feliratosや t{bl{j{n351 (ｴｳｸ╆や kép) ╊や Prim(us) Posonien(sis) Eccl(es)iarum Infulatus 

Pr[epo]situs Necnon huius Uniuersitatis Istropolitane Vice Cancellarius ╊╇ Berendi Bak 

G{sp{rや szepesiや prépostや 〉くｱｴｹｳ《や elveszettや szepeshelyiや 〉Spi:sk{や Kapitula╇や Szlov{kia) 
sírkövén352 ╊や Praepositus hujus Ecclesiae Scepusiensis ╊╇や W{ryや 〉V{ri《や M{téや

                                                 
344 BALOGHやｱｹｵｵ╉やHORLERやｱｹｸｷ╉やT2THやｱｹｹｰa╆ 
345 Azや összegyűjtött╇や részbenや aや k{poln{banや előker(ltや sírraや isや vonatkozó forr{sok╇や valamintや azや

ezekenや alapulóや értelmezések╈や SZÉLESSや ｱｷｶｱ╆や fol╆や ｱｲｶ╆╉や KENCZLERや ｱｹｰｸ╆や ｲｹｰ╇や ｲｹｱ╇や ｲｹｸ╆╉や
BALOGH 1955. 48. (17. jegyzet), 90-92.; BALOGH 1956b. 175.; HORLER 1987. 25-27, 38, 93, 

ｱｰｷ╆╉やT2THやｱｹｹｰa╆やｲｰｸ╆ 
346 T2THや ｱｹｶｴ╆や ｱｷｴ-176, 182. (50. jegyzet), 182-ｱｸｳ╆や 〉ｵｳ╆や jegyzet《╉や L8VEI｠ENGEL 1983. 4, 5, 6. 

(19-21. jegyzet); 6-ｸ╆やkép 
347 BUNYITAY 1884. III. 110-ｱｱｲ╆╉や VI╆や t{bla╉や BALOGHや ｱｹｸｲa╆や I╆や ｱｱ╇や ｲｸ╆╉や ｷｱ╆や kép╉や II╆や ｲｸｳ╇や ｲｸｴ╆╉や

Matthias Corvinus 1982. 138. (Kat.-Nr╆やｱｰ╇やBALOGH╇や J╆《╉やL8VEIやｱｹｸｹa╆やｱｷｰ-171, 182-183. (190. 

sz╆《╉やｱｱｷ╆やkép 
348 WINKLER 1929. 130-ｱｳｲ╆╉やｸｴ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｵｸｸ╆╉やII╆やｱｶｹｲ╆やkép 
349 T2THやｱｹｷｵ╆やｳｳｳ╆╉やｸｰ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｷｹ╇やｳｰｱ-ｳｰｲ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 588, 592, 699.; 

II╆やｱｷｰｴ╆やkép 
350 M[THESやｱｸｲｷ╆やｲｲ╆や〉こ╆やｳｶ╆《╉やTab╆やVI╆やlit╆やA╆; VARGA-L8VEIやｱｹｹｰ-92. 153, 164. (119. jegyzet); 42. 

kép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｳ-24, 34, 36, 45-ｴｶ╆や〉ｸ╆やsz╆《╉やｲｰ╇やｳｹのｳ╆やkép 
351 K5NY5KIやｱｸｷｹ╆やxxi╆やésやxxii╆やTétel╉やRIMELYやｱｸｸｰ╆やｱｸｱ-ｱｸｲ╆╉や[BELやｱｸｸｱ╆やｳｵ╇やｶｸ╆や〉ｳｶ╆やjegyzet《 
352 WAGNER 1774. 339.; WAGNER 1778a. 72. 
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kanonoknakや〉くｱｵｰｵ《やaやközépkoriやegriやszékesegyh{zbólやsz{rmazóやsírkövénや (ｴｲｹ╆やkép) 

╊ CANONICI HVIVS ALME ECCLES(I)E AGRI[E]NS(IS) ╊╇353 Chaholi (Csaholi) 

G{sp{rや szabolcsiや főesperesや 〉くｱｵｱｴ《や ugyancsakや egriや síremlékénや╊やARCHIDIACONI 

DE ZAB(O)LCH ET CANONI(CI) [EC]CL(ES)IE AGRI(E)N(SIS) ╊╇354 Wolfgangus de 

Schom kanonok 〉くｱｴｶｱ《や elpusztult pozsonyiや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《や sírkövén355 ╊や
canonicus huius eccl(esi)e hic sepultus ╊╇やCaspar Romer kanonokや〉くｱｵｱｷ《やsíremlékén356 

(ｲｲｶ╆や kép) a pozsonyi Szentや M{rton-templombanや ╊や cano(n)icvs pos(o)n(i)en(sis) ╊や
olvasható╇や SelmeciやM{rton kanonokや 〉くｱｴｹｵ《や elpusztultや síremlékén357 aやMegv{ltóや ésや
SzentやM{rtonやtiszteletéreやszenteltやpozsonyiやpréposts{giやtemplomraやutaló ╊ canonicus 

eccl(esi)e s(ancti) Salvatori al(ia)s s(ancti) Martini Poson(iensis) ╊ szerepelt╇やmígやZathaiや
J{nosや fehérv{riやkanonok╇やbélav{riやesperesやｱｵｲｴ-benやkészítettやkriptafedlapj{n358 (425. 

kép) aやsomogyv{riやbencésやap{ts{gbanや╊ cAno(n)icus Alben(sis) decAnus de belAuAr et 

plebAnus Ac notArius huiu[s c]onuentus ╊やolvasható. 

Aや fentiや meg{llapít{sや prel{tusokraや vonatkozóや részévelや kapcsolatban a 

legjelentősebbや｠ aや fennmaradtやsíremlékekや tanús{gaやszerintやegyed(liや｠ kivételnekやaや
kalocsaiやérsekekやegyやrészeやsz{mított╆やNemcsakやaやm{rやemlítettやVing{rtiやGerébやL{szlóや
kalocsaiやérseketや〉くｱｵｰｲ《や temettékやtestvéreiやmelléやazやatyaiや 〉Sarengrad╇やHorv{torsz{g《や
ferences kolostorban,359 de kétや tov{bbi, középkorや végiや érsekや esetébenや isや erreや lehet 

következtetniや kétや lelet alapj{n╆や Tal{nや a moh{csiや csat{banや elesettや Tomoriや P{lや érsekや
〉くｱｵｲｶ《や sírkövévelや azonosíthatóや egyや azや érsekségやm{sikや központj{ban╇や B{cson 〉Bač╇や
Szerbia) előker(lt╇や m{sや Tomori-címerekkelや teljesや egészébenや nemや egyezőや címertや
hordozóや sírkőtöredék.360 Egyや aや dombóiや 〉Noviや Rakovac╇や Szerbia《や kolostorや felt{r{saや
sor{nやelőker(lt╇やaやｱｵ╆やsz{zadやharmadikやnegyedéreやkeltezhető töredékegy(ttes főpapiや
alakotや{br{zoló╇やkvalit{sosやfedlapやrészétやképezi (1188╆やkép)╇やamelyやstílus{banやahhozやaや
l{gyや stílusや formaad{s{hozや ragaszkodóや emlékcsoporthozや tartozik╇や amelyetや aや ｱｵ╆や
sz{zadやｲ｠ｳ╆やnegyedénekやtöbbやfőpapiやsírköveやésやsírkőtöredékeやalkot╆361 NagyやS{ndorや
dombóiや ap{tや sírkövének tartotta,362 meggyőzőbbや azonbanや Tóthや S{ndorや véleménye╇ 

                                                 
353 NAGY 1965. 37-38.; NAGY 1970｠71. 107-ｱｰｸ╇やｱｱｲ╆╉やｱｰ╆やkép╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｱｰｲ╇やｱｰｷ╆や〉ｵｹ╆やjegyzet《╉や

ｷｴ╆やkép╉やKOZ[K｠SEDLMAYRやｱｹｸｷ╆やｲｷ╆や〉ｹｴ╆やsz╆《╉やｵｴ╆やkép 
354 NAGY 1965. 36, 38.; NAGY 1970｠71. 110-ｱｱｱ╇やｱｱｲ╇やｱｱｷ╇やｱｱｸ╆╉やｱｱ╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 

101, 579. 677, 689. (Kat.-Nr╆やｸｴｰ╆g╇やBALOGH╇やJ╆やésやKOZ[K╇やK╆《╉やKOZ[K-SEDLMAYR 1987. 26. 

〉ｹｱ╆やsz╆《╉やｵｳ╆やkép 
355 BEITEL, Sírfeliratok fol. 22v 
356 DANK2やｱｸｹｱ╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｳ-134.; Abb. 10; MAJOROSSY 2006. 103. (165. jegyzet) 
357 BEITEL, Sírfeliratok fol╆やｵr╇やMajorossyやJuditやszívesやközléseやszerint 
358 GERECZE 1897. 148, 149-150.; 9-ｱｰ╆やkép╉やBÉKEFIやｱｹｰｷ╆やｱｱｰ╇やｲｰｸ-209.; 81-ｸｲ╆やkép╉やBAKAYやｱｹｸｹ╆や

117, 118-ｱｱｹ╆╉やｴｵ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｳ-14, 33, 57-ｵｸ╆や〉ｲｳ╆やsz╆《╉やｱｶのｲ╇やｳｵのｱ╆やkép 
359 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｱｵｵ╆や〉ｵｲｴ╆やsz╆《 
360 Budapest, Magyar Nemzeti Galéria╉や HENSZLMANNや ｱｸｷｳ╆や ｱｷｵ-ｱｷｶ╆╉や ｶｹ╆や kép╉や

T5R5K｠OSGY[NYIやｱｹｸｱ╆やｱｱｱ╆や〉ｱｲ╆やsz╆《╉やｲｳ╆やkép 
361 NAGYやｱｹｸｵb╆やｳｰ╆や 〉ｲ╆や sz╆《╉や I╆ｲ╆やkép╉やNAGYやｱｹｸｷ╆やｳｱ╆や 〉ｲ╆や sz╆《╉や I╆ｲ╆やkép╉やParadisum plantavit 2001. 

456-ｴｵｸ╆や〉V╆ｷｴやkat╆やsz╆╇やT2THやS╆《 
362 NAGY 1987. 31. 
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miszerintや aや b{csiや egyh{zmegyébenや fekvőや kolostorbanや egyや kalocsaiや érsekや
temetkezhetett363. 

Aや templombanや történőや temetkezésや aや későや középkorraや mindennaposや
gyakorlatt{や v{lt364 ｠ aや nemや egyh{ziakや sz{m{raや szolg{lóや engedélyや ekkorや m{rや
lényegébenやcsakやazやelhunytやésやcsal{djaやpénz(gyiやlehetőségeitől╇やilletveやaやtemplommalや
valóや t{mogatóiやkapcsolattólや f(ggött╇や ígyやa középkorやvégéreやm{rやmindenやtehetősebbや
személy╇ aや gazdagや polg{rs{gや isや élhetettや aや templomiや temetkezésや jog{val╆365 A 15. 

sz{zadやelsőやfelébenやszerkesztettやbudaiやv{rosiやjogkönyvben a 250. cikkely vonatkozik 

erre╈や╅WoやdBeやpegrebnuJやScholやgescheen╆やDBeやpegrebnuJやynやderrやchirchenやscholやnitや
gemeBn seBn allen menschen, nuer den priestern ynnd mechtigen hern Vnnd 

pesundern Wolや theternや derや priesterschaftや vnndや derや kirchen╆を366 〉╅Holや történjenや aや
temetés′や Aや templomokbanや valóや temetésや neや legyenや {ltal{nosや valamennyiや emberや
sz{m{ra╇や hanemや csakや aや papoknakや ésや aや hatalmasや uraknak╇や valamintや aや paps{gや ésや aや
templomokや k(lönlegesや jótevőinekや j{rjon╆を367《や Aや legjelentősebbや v{rosiや
sírkőegy(ttesek╇や aや kassaiや Szentや Erzsébet-pléb{niatemplomや ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや
feléből╇やaやbudaiやNagyboldogasszony-templom 14｠ｱｶ╆やsz{zadbólやésやaやpozsonyiやSzentや
M{rtonやpréposts{giやtemplomやｱｵ｠ｱｶ╆やsz{zadbólやsz{rmazóやemlékanyagaやjólやillusztr{ljaや
aや jogkönyvや szab{ly{t╆や Egyや sorや ｱｴ｠ｱｵ╆や sz{zadiや adatや ésや megmaradtや síremlékや aや
templomép(letや belsejében╇や hozz{や vagyや melléや ép(ltや csal{diや sírk{poln{królや vagyや aや
don{torや temetkezőhelyé(lや isやszolg{lóやk{poln{królやszól╇やahogyやarrólやBud{nやaやGarai- 
ésや azや Ernuszt-sírk{poln{kや kapcs{nや m{rや voltや isや szó╆や Aや pozsonyiや Szentや M{rton-

templombanや aや szentélyboltozatや címeresや z{róköveinekや ésや sírkövekや
címer{br{zol{s{nakやazonoss{gaやutalやnyilv{nやpénz(gyiやt{mogat{sbanやmegnyilv{nulóや
kapcsolatra. Az AugustinusやErnnstや〉Ernust′《や〉くｱｴｶ9) elpusztult pozsonyi (Bratislava, 

Szlov{kia《や sírkövén368 leírtや címerや igencsakや hasonlítや azや Ernusztや csal{dや címeréhez, 

amelyや megtal{lhatóや a Szentや M{rton-templomや szentélyboltozat{nakや egyikや
z{rókövén369 is. Aやm{rやemlített╇やaやtemplombanやsaj{tやk{poln{tやalapító Friedrich Voyt 

                                                 
363 Paradisum plantavit ｲｰｰｱ╆や ｴｵｸ╆╉や felvethetőや azや is╇や hogyや aや fedlapや tal{nや összef(ggésbenや vanや aや

kolostornakや aや szerémiや p(spökや fel(gyeleteや al{や történtや helyezésévelや 〉ｱｴｶｷ｠ｱｴｷｳや közöttや｠ vö╆や
S5R5Sやｱｹｱｲ╆やｴｳｳ-ｴｳｴ╆《╇やebbenやazやesetbenやegyやszerémiやp(spökやsíremlékeやisやlehet╆ 

364 Aやtelep(lésenやkív(liやkoraやközépkoriやtemetkezésiやgyakorlattólやaやtemplomokbanやvalóやeltemetésや
{ltal{noss{やv{l{s{igやtartóやfolyamatrólやösszefoglalóanやld╆やpl╆╈やHÜPPIやｱｹｶｸ╆やｵｹ-72. 

365 K5RNERやｱｹｹｷ╆やｹ╆ 
366 Budaiやjogkönyv 1959. 144. 
367 Budaiやjogkönyv 2001. II. 444. 
368 Joannes Josephusや BEITELや pozsonyiや kanonokや leveleや aや pozsonyiや k{ptalaniや levélt{rban╇や ｱｷｳｸ╇や

SNA-SABK, Konzistorialne protokoly Zv. 1. (1657｠ｱｷｴｵ《やp╆やｳｰｸ╆や〉közölte╈やRIMELYやｱｸｸｰ╆やｱｵｸ╆╉や
KNAUZやｱｸｶｳ╆やｶｸ╆╉やvö╆やmég╈やMIK2-P[LFFYやｲｰｰｲ╆やｱｱｳ╆╉やｱｱｷ╇やｵｰ╆やjegyzet《 

369 HENSZLMANN 1880a. 154. 
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〉くｱｵｲｱ《やpolg{rmesterやsírkövénekやfelsőやfele370 (ｷｸ╆やkép) isやugyanolyanやsisakdísztやmutat, 
mintやamilyenやaやszentélyboltozatやegyikやz{rókövén371 l{tható╆ 

Aや templomiや temetkezésや kegyúriや ésや patrónusiや jogaや olyanや kikezdhetetlenや voltや
mégや aや koraや újkorbanや is╇や hogyや aや temetőketや aや templomokや mellőlや aや telep(lésekenや
kív(lreや ╅sz{műzőをや reform{cióや semやv{llaltaや aや teljesや tilalmat╇や ahogyや aztや azや ｱｶｴｹ-ben 

megjelentや╅GelejiやK{nonをや is elrendelte╈や╅Aやhívekやlelkétőlやmegv{ltやtesteitや》╊『やazやelsőや
rendűや p{rtfogókatや kivéve╇や kikや ősiや jogや szerintや aや templomokbanや vagyや k{poln{kbanや
szoktak temetkezni ｠ aや v{rosokonや ésや helységekenや kív(lや fekvőや temetőkbenや
tisztességesenやkellやeltemetni╆を372 

Aや temetkezési helyekreや vonatozóや péld{kや azや oklevelekbőlや ismertや templom-, 

kolostor- ésや k{polnaalapít{sokkalや ésや tov{bbiや m{sや péld{kkalや jócsk{nや folytathatókや
lennénekや ｠ ezや azonbanや aや sírkövekや t{rgyal{s{hozや m{rや nemや nyújtanaや többlet 
inform{ciót╆373 

 

 

6.2. Aやsírokやhelyeやaやtemplombanやésやm{sやegyh{ziやintézményekben 

 

Aや középkoriや Magyarorsz{gや ter(leténや m{igや felt{rtや templomiや temetkezésekや
összefoglalóや régészetiや feldolgoz{s{raや mégや nemや ker(ltや sor╇や b{rや aや főlegや műemlékiや
kutat{sokkalやkapcsolatosや {sat{sokやésや azや azokrólやmegjelentetettや besz{molókや jelentősや
sz{mú╇や igaz╇や csakや aprólékosや munk{valや ╅összegereblyézhetőをや adatotや szolg{ltatnak╇や
mindや aや sírokや helyzetéreや ésや kialakít{sukra╇や mindや pedigや azや eltemetésや módozatairaや
vonatkozóan╆やIttやmostやcsakやnéh{ny╇やelsősorbanやfennmaradt vagyやforr{sadatやemlítette 
síremlékkelや isや jelöltや sírや templomonや bel(li eredeti elhelyezkedésérőlや ismertや adat 
említéséreやvanやlehetőség╆ Azやígyやkialakulóやösszképやalapvetőenやmegfelelやaやnyugat- ésや
közép-európaiや viszonyoknak╈や aや legink{bbや óhajtott╇や azや elhunytや befoly{s{tや ésや
privilegiz{ltやvolt{tやkifejezőやhelyeketやaやtemplomokやszentélye, aやfőolt{rやelőtere vagy a 

keresztolt{rや körzete (a keresztolt{rや előttや voltや azや alapítókや sírhelyeや péld{ulや
Bambergben╇や Speyerben╇や Braunschweigben╇や Königslutterben《, esetleg a 

k{ptalanteremや〉péld{ulやHeiligenkreuzban╇やKlosterneuburgban《やjelentette.374  

Azや uralkodóiや csal{dbólや sz{rmazóや legfontosabb alapítókatや ésや kegyurakat, 

magukat a kir{lyokatや ésや csal{djaikや szentéletűや tagjaitや aや templomokや ╅közepénを╇や
liturgikusや szempontbólや legfontosabbや pontj{nや temettékや elや ｠ ennekや aや középnekや aや
pontosや helyeや azonbanや f(ggöttや azや ép(letや alaprajz{tól╇や beoszt{s{tól╇や haszn{latiや

                                                 
370 ORTVAY 1894. 398, 399.; ORTVAY 1895. 278, 393, 431, 432.; SZENDE 2004. 186, 206, 219, 291.; 

L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｹ╆╉やAbb╆やｴ╉やMAJOROSSYやｲｰｰｶ╆やｱｰｳ╆や〉aやｱｶｴ╆やjegyzetやis《╉やMAJOROSSYやｲｰｰｸa╆やｴｷｰ╇や
ｴｸｳ╆╉やｲ╆や{bra 

371 HENSZLMANN 1880a. 154.; ORTVAY 1895. 246.; MAJOROSSYやｲｰｰｸa╆やｴｷｰ╇やｴｸｳ╆╉やｲ╆や{bra 
372 GELEJIやKATONAやｱｸｷｹ╆やｳｹ╆╇やidézi╈やTAK[CSやｱｹｸｰ╆やｱｳｵ╆ 
373 Oklevelesや péld{katや említ╈や FÜGEDIや ｱｹｹｱ╆や ｵｶ╆や 〉Morócsukや kir{lynéiや lov{szmesterや ｱｳｶｰ-ban 

végrendeletébenや azやóbudaiやklarissz{kや templom{tや jelölteやvégsőやnyugvóhelyének╇や aやFarnosiakや
1401-benやaやfelnémetiやp{losokやkolostor{tやv{lasztott{kやtemetkezőhely(knek《 

374 HAASやｱｹｷｰのｷｱ╆やｱｴｸ╆や〉ｸ╆やjegyzet《╉やKRÄMERやｲｰｰｷ╆やｶｳ-77. 



 355 

rendszerétől╆や Rudolf vonや Schwabenや németや ellenkir{lytや 〉くｱｰｷｷ《や aや krónik{sや
hagyom{nyやmegfogalmaz{saやszerintやaやmerseburgiやdómbanやaやszentélyやközepénや〉╅inや
medioや choriを《や helyeztékや sírba (1189╆や kép).375 I╆や 〉Szent《や Istv{nや 〉くｱｰｳｸ《や sírhelyét a 

székesfehérv{riやpréposts{giや templomやközepénや〉╅inやmedioやdomusを376《やalakított{kやki╇や
ez a főhajóやközépvonal{banやaやkeresztolt{rやelőttiやter(letetやjelentette╆377 AやIII╆やBélaや{ltalや
1184-benや alapítottや pilisiや ciszterciや ap{ts{gや csakや II╆や Andr{sや idejénや befejezettや
templom{nakや négyezetében kv{derekkelや kifalazottや sírban temettékや elや azや ｱｲｱｳ-ban 

megöltや Gertrudis kir{lynét╇や aや főolt{rraや nézőや sírtや aや középtengelybenや tal{lt{kや meg. 

Környékénやszétszórva╇やdeや legink{bbやaやgödörbenやmag{ban╇やaやdíszes╇や figur{lisやdíszű╇や
az 1220-asやévekben {llítottや tumb{j{nakやsz{mosや töredékeや isやnapvil{graやker(lt (1103-

ｱｱｰｹ╆や kép).378 [rp{d-h{ziや 〉Szent《や Margitや sírhelyeや aや margitszigetiや domonkosや
ap{cakolostorや templom{ban╇や aや M{ri{nakや szenteltや főolt{rや előttや 〉╅positaや inや quadamや
foveaやanteやaltareやvirginisやglorioseを《やkapottやhelyet379 ｠ falazott╇やaやszentélyrekesztővelや
egybeépítettやsírgödrétやaやhosszúやszentély diadalívやfeléやesőやvégében╇やaやközépvonalbanや
t{rt{kやfel380╆やAやMargitやlegendaやmagyarやnyelvűやv{ltozat{nakやｱｵｱｰやt{j{nやkész(lt╇やR{skaiや
Leaやmargitszigetiや domonkosや ap{c{tólや sz{rmazóやm{solat{bólや tudható╇や hogyやMargitや
testvérét╇や V╆や Istv{nや magyarや kir{lytや 〉くｱｲｷｲ《や ugyanittや aや szentélyben╇や aや főolt{rや
evangéliumiや 〉északi《や oldal{nや temettékや el╇や megemelt╇や vörösや m{rv{nybólや faragottや
síremlékや alatt╈や ╅Evやmagaや istuanやkyralや halalaや vtanやytや temetteteやmagatや azやnagyやoltarや
mellet az euangeliom felevl, az magas verevs maruan kev koporso alatや╊を╆381 IV. 

Bélaや kir{lyや 〉くｱｲｷｰ《╇や Laskarisや M{riaや kir{lynéや 〉くｱｲｷｰ《や ésや Bélaや hercegや 〉くｱｲｶｹ《や közösや
síremlékeやEsztergomban╇やaやminorit{kや{ltalaやépíttetettやM{riaやegyh{z{banやtemettékやel╇や
a verssel feliratozott,382 vörösや m{rv{ny síremlékや aや M{ria-főolt{rや közelébenや 〉╅pro 

magnaやaraを383) kapott helyet. 

Aや középkoriや egriや székesegyh{zや ｱｲ╆や sz{zadiや főhajój{nakや nyugatiや részén╇や aや
középtengellyelや p{rhuzamosや ir{nyú╇や attólや oldalraや kisséや eltérő╇や kv{derfalazatú╇や
boltozott╇や lépcsőnや {tや megközelíthetőや sírkamr{tや t{rtakや felや ｱｹｳｷ-ben╇や közepénや
kőlapokbólや össze{llítottや sírhellyel╆ Igenや előkelőや személyや sírj{ulや szolg{lhatott╇や nemや

                                                 
375 HINZ 1996. 31. 
376 Ld. a fejezetやｷｲ╆やjegyzetét. 
377 GY5RFFYやｱｹｷｷ╆やｳｸｵ╆╉やvö╆やENGELやｱｹｸｷa╆やｶｱｷ╆╉やKRALOV[NSZKYやｱｹｸｸb╆やｱｶｷ╇やｱｶｸ-169.; T2THや

1988. 119. 
378 GEREVICHやｱｹｷｴ╆やｱｶｶ╆╉やｲｶ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｷｷ╆やｱｷｹ╇やｱｸｱ╇やｱｸｳ╇やｱｸｵ╆╉やGEREVICHやｱｹｸｴ╆やｹ-10.; 

43-ｵｲ╆や kép╉や GEREVICHや ｱｹｸｵ╆や ｱｲｰ╇や ｱｲｶ-ｱｲｹ╆╉や Abb╆や ｲｰ╉や TAK[CSや ｱｹｹｴb╆や ｲｶ-ｲｷ╇や ｲｹ╆╉や TAK[CSや
ｱｹｹｴc╉やTAK[CSやｱｹｹｴe╆やｲｳｷ╆╉やTAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｱ╇やｱｵ╆╉やTAK[CSやｲｰｰｷ╆やｳｹ-40. 

379 Mon. Vespr. I╆やｲｹｱ╆や〉Mih{lyやprovinci{lisやvallom{sa《╉やmagyarやfordít{sa╈やÁrp{d-h{zi 1999. 207. 
380 FEUERNÉやｱｹｷｱ╆やｲｵｳ╆ 
381 R[SKAIや ｱｵｱｰ╆や ｱｰｱv╉やNyelvemlékt{r 1879. 75; GOMBOS 1937-38. II. 1542.; Szent Margit 1990. 

ｴｴｱ╆╉やaやmargitszigetiやszentélybenやfelt{rtやsírokrólやésやazやV╆やIstv{nやsírj{raやvonatkozóやfeltevésekről╈や
FEUERNÉやｱｹｶｴ╆ 

382 AやKépesやKrónikaやszövegébenやmegőrzöttやsírversetやld╆やal{bb╇やaや╅Aやsír╇やmintやegyh{ziやbevételiやforr{s╅や
címűやalfejezetben 

383 BONFINI 1936. 185.: Tom.I. Decas II. Liber VIII. 394. sor 
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indokolatlanulやmer(ltやfelやlehetőségkéntやaやtemplombanやeltemetettやImreやkir{lyや〉くｱｲｰｴ《や
neve╇やennekやbizonyítékaやazonbanやnincs.384 

Azや adottや egyh{ziや intézményや szempontj{bólや legfontosabb╇や gyakranや építtetőiや
szerepetや betöltő patrónusや sírj{nakや központiや elhelyezéseや aや magyarorsz{giや főpaps{g 

köreibenやtöbbやesetbenやisやtettenやérhető╇やahogyやezやEurópaやm{sやrészein╇やpéld{ulやAngliaや
nagyや székesegyh{zaibanや isや megfigyelhető.385 Aや z{gr{biや k{ptalanや ｱｳｳｴ-ben 

össze{llítottや statútumaibanや lévőや p(spöknévsorや szerintや Timoteusや p(spökや 〉くｱｲｸｷ《や
síremlékeやaや székesegyh{zやM{ria-olt{raやelőttやvoltや l{tható386 aやdéliやmellékszentélybenや
〉aや vakmérművesやdíszűや kőや olt{rmenzaやmaや isやmegvan《╇や azや ép(letnekや abbanや aや keletiや
részében╇や amelyや lényegébenやmégやmaや isや aや tat{rj{r{sや idejénや elpusztultや székesegyh{zや
helyénやújや emelésébeやkezdőやTimoteusや {ltalや felépítettや form{banや {ll387╆やKözépkorやvégiや
utódaiや aや főszentélybenや v{lasztottakや maguknakや sírhelyet╆や Lakiや Tuzや Osv{tや z{gr{biや
p(spökや 〉くｱｴｹｹ《や m{raや elveszett╇や főpapiや alakkalや ésや sírversselや jelöltや síremlékétや aや ｱｷ╆や
sz{zadやelsőやfelébenやaやszékesegyh{zやszentélyénekやnyugatiやvégébenやközépenや{llóやSzentや
Kereszt-olt{rや evangéliumiや 〉északi《や oldal{n írt{kや le╇や aや kőtőlや nemやmessze╇や azや északiや
mellékszentélybenや 〉oldalk{poln{ban) aや faln{lや {lló Mindenszentek-olt{raや mögöttや aや
p(spökや címereや l{tszott╇や aや tulajdonképpeniや hal{loz{siや felirattal╆388 Osv{t p(spökや
nevéhezや fűződikや aや templom eleinteや mégや későや gótikusや stílusbanや zajlóや
korszerűsítésének╇や díszítésének ésや berendezésénekや kezdete, amelyや utódja, Szegedi 

Luk{csや〉くｱｵｱｰ《や idejénやisやfolytatódott.389 Luk{csやp(spökやisや ide temetkezett╇やsíremlékeや
(66-ｶｸ╆やkép) aやfőszentélyやdéliやoldal{nやaやvédőszentje╇やSzentやLuk{csやtiszteletéreやnyilv{nや
{ltalaやalapítottやolt{rやelőttやfek(dt aやｱｸ╆やsz{zadやelejéig.390 

Az egri v{rやszékesegyh{z{tやmegújítóやII╆や〉Dörögdi《やMiklósやegriやp(spökや〉くｱｳｶｱ《や
sírjaやszékesegyh{z{banやeredetilegや╅inやtransitoやinやmedioをやvolt╇やahogyやarrólやaやsírnakやazや
1506-banや leégettや v{rszékesegyh{zや helyre{llít{s{hozや kapcsolódóや {thelyezésekorや
tudósítottak╉やazや{sat{sokやsor{nやazやeredetiやsírやnagyやvalószínűséggelやazonosíthatóやvoltや
aや nyugatiや tornyokや közöttiや előcsarnokや középtengelyébenや tal{lt╇や p(spökiや jelvényekreや

                                                 
384 LÉN[RTや ｱ987. 460, 461, 462-ｴｶｳ╆╉や HAVASIや K╆╇や Rom{nkoriや sírkamraや aや középkoriや egriや

székesegyh{zban╆やKéziratや〉OTKAや｠ LAHU《╇やｲｰｰｶ╆やK5H 
385 KRÄMERやｲｰｰｷ╆やｵｷ╆ 
386 Liber Statutorum ｱｳｳｴ╆やpag╆やｸ╆╉やTKALČIĆやｱｸｷｴ╆やｶ╆╉やTKALČIĆやI╆やｱｸｸｹ╆やｴｰｶ-408. 
387 DEANOVIĆ｠ČORAKやｱｹｸｸ╆やｴｰ-55. 
388 LEVAKOVICHや ｸr╉や KOVAČEVIĆや fol╆や ｸｱr╉や KUKULJEVIĆや ｱｸｵｶ╆や ｲｲ╆╉や KUKULJEVIĆや ｱｸｹｱ╆や ｳｲｶ╆や

〉ｱｱｲｴ╆やsz╆《╉やTKALČIĆやII╆やｱｸｹｵ╆やｵｳｳ╆や〉ｶ╆やsz╆《 
389 MIK2やｱｹｸｴ╆やｱｹｱ-ｱｹｳ╆╉やDEANOVIĆ｠ČORAKやｱｹｸｸ╆やｶｶ-70. 
390 LEVAKOVICHやｸr╉やKOVAČEVIĆやｸｷv╉やKUKULJEVIĆやｱｸｵｶ╆やｲｳ╆╉やKUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｷ╆や〉ｱｱｲｹ╆や

sz.《╉やTKALČIĆやIII╆やｱｸｹｶ╆やｲｶｱ╆や〉ｲ╆やsz╆《╉やaやsíremlék töredékeiről╈ BRUNŠMIDやｱｹｱｲ╆やｵｵ-57. (894. 

sz╆《╉やIVANČAN｠SZABO 1929. 106.; KARAMAN 1950. 168.; BALOGH 1955. 55. (153. jegyzet); 

PRIJATELJ 1955｠56. 314-ｳｱｶ╆╈やképekやaやｳｱｱ╇やｳｱｳ╇やｳｱｵ╇やｳｱｹ╆やoldalon╉やPRIJATELJやｱｹｵｷ╆ 34.; 64-65. 

kép╉やVALENTIČやｱｹｶｹ╆やｳｱ-ｳｶ╆や〉ｱｵ╆やsz╆《╉やBALOGHやｱｹｷｴa╆やｴｲ╆╉やｱｴ╆やkép╉やHORVATやｱｹｷｵ╆やｴｱ╇やｴｴ-45.; 

ｲｵ╆やkép╉やRiznica ｱｹｸｳ╆やｸｲ╆や 〉ｲｸｵ╆やkat╆やsz╆《╉やképやaやｷｲ╆やoldalon╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｱｰｰ-101, 102, 106. (43. 

jegyzet《╉やMIK2やｱｹｹｵc╆や ｵｷ╇やｳｱｹ╆╉や ｴｷ╆やkép╉やMIK2やｱｹｹｸ╆やｲｱｴ╆╉やVALENTIČ｠PRISTER 2002. 26-27. 

(19. kat. sz.); PELC 2006. 67-71.; 1-ｳ╆やkép╉やPELCやｲｰｰｸ╆ 315, 317. 
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utaló╇や töredékesや mellékleteketや ésや Miklósや p(spökや kor{raや keltezhetőや h{romや p{paiや
ólombull{tやtartalmazóやsírgödörrel╆391  

Veszprémbenやaやszékesegyh{ztólやészakra╇やattólやelk(lön(ltenや{llóやSzentやGyörgy-

k{polna felt{r{saや sor{nや aや ｱｳ╆や sz{zadbanや ép(lt╇や nyolcszögletű építményや közepénや
fekvő╇や ｲｵｰxｸｵや cm-esや belsőや méretű╇や tégl{bólや falazottや sírgödörbenや ker(ltekや előや a 

k{poln{tやkorszerűsítőやVetésiやAlbertやp(spökや〉くｱｴｸｶ《やsírkövénekやtöredékei╇やaやsírやkör(lや
aやkőlapや felfekvéséreや szolg{lóやperemや isやmegvolt╉や aや sírbanやkétや csontv{zatや tal{ltak╇やazや
egyik╇やmegbolygatott╇やlehetettやaやp(spöké╇やaやm{sikやaやｱｶ╆やsz{zadやm{sodik╇やaやｱｷ╆やsz{zadや
elsőや felébőlや sz{rmazó╇や m{sodlagosや temetkezésreや utal╉や aや kőlapや összeragasztva╇や
kiegészítveやvisszaker(ltやeredetiやhelyére╇やaやsírやfölé╆392 

Temesv{riやMiklósやszentistv{niやprépostや〉くｱｴｵｷ《やsírja╇やaやfennmaradtやvégrendelet╇や
illetveや aや sírkőや felirataや szerintや azや esztergomiや Szentや Istv{nや protom{rtírや templomや 13. 

sz{zadiや ép(leténekや főolt{raや előttや volt╈や [hic] claudit(ur) tu(m)ba a[nte altare sancti 

Stephani] p(ro)thom(arti)ris ╊.393 Valój{banやm{rやnemやpapiや{ll{s{nak╇やhanemやcsal{djaや
kegyúriや helyzeténekや tudhatóや beや Illésh{ziや M{ty{sや erdélyiや kanonok╇や ózdiや főesperesや
〉くｱｵｱｰ《 sírj{nakや helye. 8や végrendeletében394 pontosanや kijelölte╇や hogyや sírj{tや azや
illésh{zaiや〉Eliasdice╇やSzlov{kia《やtemplomやszószékévelやszembenやhelyezzékやel╇やaholやazや
IsteniやMegv{ltóやkorpuszaやvolt╆やAやP{zm{nyやPéter-féleや canonica visitatio szerint 1634-

benや aや főolt{rや előttや fek(dtや a prépostや régiやm{rv{nysíremléke╇や amelyやmaや isやmegvan╇や
csakやazótaやaやpadlóbólやkiemelték (ｳｳｰ╆やkép).395 

A fentiekhezや hasonlóanや a 14｠ｱｵ╆や sz{zadiや arisztokr{ciaや tagjainakや sírhelyérőlや
rendelkezés(nkreや {lló╇や nemや túls{gosanや bőségesや adatokや köz(lや is többや aや szentélyや
tengelyébeや eső╇や azや olt{rや 〉főolt{r《や előtti elhelyezésrőlや szól╆や Ígyや Cs{ktornyaiや Lackfiや
Istv{nやn{dorや〉くｱｳｹｷ《やsírlapjaや (298-ｳｰｰ╆やkép) eredetileg a keszthelyi ferences templom 

szentélyénekやközéptengelyében╇やaやdiadalívやmellettiやboltszakaszbanやlévőやsírtやfedte╆396 

A középkori Toronyhelyet (TurniscsaのB{ntornya╇や Turni:če╇や Szlovénia《や birtokló 

alsólendvaiやB{nfiやcsal{dやegyやtagj{nakやm{raやszinteやfelismerhetetlenségigやlekopott╇やｱｴ╆や
sz{zadや végiや kőlappal (1173-1175╆や kép) fedett sírjaや aや középkoriや rómaiや katolikus 

templom szentélyének középtengelyében╇や aや nyugatiや boltszakaszbanや közvetlen(lや aや
szentélylépcsőhözやkapcsolódott╆397 N{naiやKompoltiやL{szlóや 〉くｱｴｲｸ《や sírköve (264-266. 

kép) (264-ｲｶｶ╆やkép) aやpoh{rnokmesterやkisn{nai v{r{ban╇やazや{ltalaやk{poln{v{やalakítottや
                                                 
391 KOZ[Kやｱｹｷｹ╆や ｵ╇や ｶ-ｸ╆や sz{mozatlanや oldal╉やKOZ[Kやｱｹｸｰ╆や ｶ╆や kép╉やKOZ[Kやｱｹｸｱ╆や ｹ╆╉や ｲｰ-ｲｱ╆や kép╉や

HAVASIや ｲｰｰｳ╆や ｱｲｵ╆や 〉ｳｱ╆や jegyzet《╉や aや székesegyh{zや ｱｴ╆や sz{zadiや építkezéseiről╇や aや p(spökや
szerepéről╈やDERCSÉNYI｠VOIT 1972. 132, 142. 

392 H╆やGYÜRKYやｱｹｶｳ╆やｳｴｶ-347, 383-384.; VIII-XII╇やXX╆ｴ╆╇やXXII╆ｱ╆やkép╉やT2TH 1964. 173-174. 
393 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 93, 95. (68, 69. jegyzet), 123, 124. (1. jegyzet) 
394 Aや végrendeletや aや Köpcsényiや Levélt{r╇や Lad╆ｱ╆や fasc╆ｱ╆や nro╆ｵ╆や jelzetや alattや volt╇や közölve╈ Illésh{zy 

1878. 655-657. 
395 P[ZM[NYや P╆╇や Canonicaや Visitatio╇や ｱｶｳｴや 〉közölve╈や P[ZM[NYや ｱｹｹｴ╆や ｲｸｶ╆《╉や aや sírkő╈や IPOLYIや

1859a. 100-ｱｰｱ╆╉やIのｸ╆やkép╉やVERNEI-KRONBERGER 1939. 50-51.; VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 166. 

〉ｱｵｰ╆やjegyzet《╉やｵｹ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｴ╆╉やAbb╆やｱｱ 
396 BONTZ 1896. 376, 377.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 25-ｲｶ╆╉やｲ╆やkép 
397 R2MERやｱｸｷｴ╆や ｲｵ╆╉や ｲｸ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｳ╆や ｴｸ╆╉や ｲｴ╆やkép╉やBOGYAYやｱｹｸｶ╆や ｱｵｷ╆や

〉ｳｹ╆やjegyzet《╉やｱ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｹb╆やｱｲｷ-ｱｲｸ╆╉やｳｷ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｷ-ｷｸ╆╇やképpel 
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ésや gótikusや szentéllyelや kibővítettや falusiや templomや újや szentélyébenや egyや kőpereműや
sírgödörや fedőlapjaや volt╆398 Szentgotth{rdonや aや középkoriや ciszterciや templomや
szentélynégyszögében központiや helyzetben felt{rtや kettős╇や tégl{bólや falazottや sírhozや
tartozhattak aやpatrónusやSzécsiやMiklósや t{rnokmesterや 〉くｱｴｲｸ《や ésや felesége╇やGaraiや Ilonaや
〉くｱｴｴｱ《や sírkövei399 (377-379, 1110-ｱｱｱｱ╆や kép)╉や aや kétや sírlapや egym{sや mellettiや eredeti 

helyzetéreや utalや aや mindkettőnや kereszt(lhúzódó╇や szomszédosや él(knélや egyや pontbanや
tal{lkozó╇や ferdeや törésvonal╇や aや r{jukや szakadóやboltozatや rong{l{s{nakやkövetkezménye╆ 
Nagyや Andr{sや ferencesや szerzetesや ｱｷｶｹ-benや össze{llítottや Historia Domusa szerint a 

gyöngyösiや ferencesや templomや főolt{raや előtt╇や aや szentélyや padlój{banや vörösや m{rv{nyや
kriptafedlapやvoltや l{tható╇や rajtaやökörfejesや címer╇や efölöttやpedigや fark{tや aや sz{j{banや tartóや
s{rk{nyや〉╅gyíkをやvagyや╅krokodilusを《╆やAやsírkövetやvalamikorやｱｹｱｱやelőttやeredetiやhelyérőlや
felemelték╆や Aや leírt╇やm{raや felismerhetetlennéや kopottや címerや aやHahótや nemzetségnekや aや
S{rk{nyrenddelやkiegészítettやpajzsa╇やaやsírlapやpedigやaz ebbőlやaやnemzetségbőlやsz{rmazóや
alsólendvaiや B{nfiや Erzsébetや 〉くｱｴｹｶや előtt《 síremlékévelや azonosítható╆400 Kinizsiや P{lや
〉くｱｴｹｴ《や ésや özvegye╇や Magyarや Benignaや m{sodikや férje╇や Myslenovithや Horv{thや M{rkや
〉くｱｵｰｸ《や síremlékeiや (1138-1147, illetve 382, 1148-ｱｱｵｲ╆や kép) aや nagyv{zsonyiや p{losや
kolostorや templom{bólや kincskeresésekや ésや ╅kutatgat{sokをや sor{nや ker(ltekや előや azや
évsz{zadokやfolyam{n╉401 aやhitelesítőやfelt{r{s kétやfalazottやsírhelyetやhozottやnapvil{gra╇や
feltehetőenや aや szentélyや hossztengelyébenや lévőや voltや aや kolostortや alapítóや Kinizsié╇や aや
diadalívやdéliやpillérénélやm{rやaやhajóbanやkialakítottやpedigやHorv{thやM{rké402. 

Aや kisszentgrótiや ferencesや kolostorや templom{nakや szentélyébenや felt{rtや kétや
falazottやsírやköz(lやaz egyik╇やaやközéptengelybenやazやolt{rやelőttやkétやkoporsóやelhelyezéséreや
kialakítottや ｠ egyや aranygyűrűtや isや tartalmazóや ｠ sírkamraや jelöléséreや szolg{lhatottや
eredetileg aや T(rjeや nembeliや Beeriや 〉Béri《や Istv{nや ésや Egerv{riや Veronikaや ｱｵｱｵ-ben 

gyermekeikや {ltalや készíttetett╇や maや Zalaszentgrótonや lévő sírlapja (ｱｰｸｵ╆や kép).403 A 

m{traverebélyiやgótikusやtemplom újj{építtetőjét╇やVerebiやPéterやerdélyiやalvajd{tや〉くｱｴｰｳ《や
azや északiやmellékhajóや keletiや végébenや temettékや el╇や kővelや kifalazott╇や vakoltや sírgödreや aや
                                                 
398 CS[NYI｠LUX 1941. 81, 83.; 7-ｸ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 41-ｴｲ╆╉やｱｵ╆やkép 
399 ZLINSZKYNÉやｱｹｶｶ╆やｲｵｹ-ｲｶｰ╆╉やｲ╆やkép╉やVALTERやｱｹｸｱ╆やｶｸ╆╉やｲｲ╆やkép╉やZLINSZKYNÉやｱｹｸｱ╆やｳｷｰ-372, 

373, 376.; 4-ｵ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 43-45.; 18-19. kép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｰ-21, 

33, 34, 36, 61-64. (29-30. sz.); 17/1, 19, 36/1-ｲ╆や kép╉や L8VEIや ｲｰｰｲb╆や ｲｶｸ-ｲｶｹ╆や 〉LAHUやｷｹ╆ｱｶｲ╆や ésや
79.163. kat. sz.) 

400 F╆や ANDREAや NAGY╇や Historiaや Domusや siveや Conventusや Gyöngyösinensisや Ord╆や Min╆や S╆P╆や
Francisciや ╆╆╆や Kézirat╇や Magyarや Ferencesや Levélt{r╇や Budapest╆や ｱｰ╇や ｲｶ╆╉や B[RTFAIや
SZAB2｠CSEMEGIや ｱｹｳｲ╆や ｶ╆╉や L8VEIや ｱｹｸｷa╆や ｱｵｱ╇や ｱｵｸ-ｱｵｹ╇や ｱｷｵ╆や 〉ｱｰｹ╆や jegyzet《╉や Kar{csonyiや
J{nosn{lや〉KAR[CSONYIやｱｹｲｴ╆やｶｰ╆《やésやnyom{banやm{sokn{lやisやRozgonyiや〉VI╆《やJ{nosやorsz{gbíróや
özvegye╇や alsólendvaiや B{nfiや Dorottyaや szerepelや Gyöngyösselや ésや aや gyöngyösiや ferencesや
templommalやkapcsolatban╆やEzやtévedés╇やGyöngyöstやvalój{banやazやorsz{gbíróやviszonylagやt{voliや
rokona╇や Rozgonyiや 〉VI╆《や L{szlóや birtokolta╇や akinekや felesége╇や alsólendvaiや B{nfiや Erzsébetや
Dorotty{nakやtestvéreやvolt╆や〉EngelやP{lやközlése《 

401 R2MERやｱｸｶｳb╉やR2MERやｱｸｶｵa╉やM5LLERやｱｹｰｵ╆やｷｱ╆╉やｶｴ-ｶｵ╆やkép╇やVIII╆や t{bla╉やBÉKEFIやｱｹｰｷ╆やｲｳｹ-

243.; 102-ｱｰｴ╆やkép╉やÉRI｠SEDLMAYRやｲｰｰｴ╉やMIK2やｲｰｰｸb╆やｳｰｳ-305. 
402 ÉRIやｱｹｶｱ╆やｴ-ｵ╆╉やｱ╆やkép 
403 R2MERやｱｸｶｳa╆やｳｴｶ╆╉やR2MER╇やZala╉やV[NDORやｱｹｸｶ╆やｵｶ╆╉や IVのb╆や{bra╉やGOMBOSI｠L8VEIやｲｰｰｷ╆や

ｲｰｹ╆╉やｱｱ╆やkép 
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szentélylépcsőやelőtt╇やbolygatottや{llapotbanやker(ltやelő╇やaやtemplombanやőrzöttやsírkőや(25-

ｲｶ╆やkép) r{やisやillett╆404 

Nagyobbや építkezésekや híj{nや egy-egyや olt{ralapít{sや isや lehetővéや tetteや aや
templomokban╇や aや szóbanや forgóや olt{rokや előterébenや valóや temetkezést╆や Ellentétbenや
azonbanや aや kolostorokn{lや ésや k{poln{kn{lや említettや péld{kkal╇や aや magyarorsz{giや
sírfeliratokや közöttや nemや ismertや olyan╇や amelyikや olt{r alapít{s{rólや emlékezneや meg╆や
》Közeliや k(lföldiや példaや azonbanや említhető╈やHermannやGuglacherや templommesternekや
〉くｱｲｸｸ《や egykorや aや bécsújhelyiや 〉Wienerや Neustadt《や pléb{niatemplombanや 〉aや maiや
dómban《や lerajzoltや majdや elveszett╇や mindや gótikusや minuszkul{sや betűtípus{ban╇や mindや
pedigやmegfogalmaz{s{banや aや ｱｵ╆や sz{zadraや jellemzőや ésや nyilv{nや egyや kor{bbiや emléketや
megújítóやt{bl{j{nやazやelhunytやmintやaやSzentlélek-olt{rやalapítójaやjelenikやmeg╈や╊やmagister 

primator huuus (sic!) ecclesie nec non fundator altaris s(an)ct(i) sp(iritu)s ╊.405 Wilhelm 

Reigkerや ésや feleségeやBorb{la╇や valamintやWolfgangやReigkerや ésや feleségeやDorottya╇や ｱｵｰｰや
kör(lや kész(lt╇や bajororsz{giや sírlapjukonや 〉Aich╇や pléb{niatemplom《や mintや aや
Miasszonyunk-olt{rやörökmiséjénekやalapítóiやtűnnekやfel╈や╊やstifterやderやebigenやmeJやhieやavfや
uns(sern) liebe(n) frav(n) altar.406] 

Domonkos z{gr{biや p(spökötや 〉くｱｲｰｱ《や vörösや m{rv{nyや kőlapや al{や temették 

székesegyh{z{nak SzentやMih{lyやarkangyalやolt{raやelőtt.407 Tam{sやfőesperesやｱｴ╆やsz{zadや
eleji╇やz{gr{bi sírköveやaやszékesegyh{zやrestaur{l{sakorやaやbalやoldaliやapszisbanや〉aやM{ria-

k{poln{ban《╇や azや egykoriや Magdolna-olt{rや előttや ker(ltや elő╆408 Vitézや Mih{lyや z{gr{biや
prépostや 〉くｱｴｹｹ《や m{raや elveszettや sírkövénekや felirat{tや aや székesegyh{zや M{ria-

k{poln{j{nakや evangéliumiや oldal{n╇や aや prépostや {ltalや alapítottや Szentや Gervasius- ésや
Protasius-olt{rや mellettや írt{kや leや aや ｱｷ╆や sz{zadや elsőや felében. 1729-ben, Matthias 

Augustichやkanonokやtemetésekorやaやkövetやfelemelveやmegtal{lt{kやazやalattaやfekvőやsírtやazや
abbanやlévőやfakoporsóvalやegy(tt╆やAやkövetやezut{nやvisszahelyezték╇やdeやeredetiやhelyérőlや
kisséや elmozdítva╇や hogyや Augustichや sírj{nakや helyetや hagyjanak╆409 Az olt{rokや eléや
temetkezhettekや azや azokatや kezelő╇や alapítv{nyiや jövedelm(ketや birtokló╇や k{ptalanokや
esetébenやaやkanonokokやkörébőlやkiker(lőやolt{rigazgatókやisや〉aやn(rnbergiやSebalduskircheや
egészや sorや olt{r{n{lや vannakやpéld{ulや erreや vonatkozóや adatok╇や illetveや l{thatókやmaや isや aや
padlóbanやelhelyezettやsírlapok╇やtöbbönやaやvicarius huius altaris feliratrészlettel410).   

Visegr{donやaやFőやutcaやｷｳ╆やtelkénやfelt{rt╇やazや[goston-rendiやkolostorやSzentやL{szló-

templom{valやazonosítottや｠ szentélyévelやaやterepviszonyokやmiattやészakやfeléやfordulóや｠, 

a 14. sz{zadや közepeや t{j{raや keltezhetőや egyh{zや hajój{nakや északiや részén╇や aや nyugatiや

                                                 
404 JAKUBIKやｱｹｶｱ╆やｱｶｷ╇やｱｷｳ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╇やｴｶｲ╇やｵｸｸ╇やｵｸｹ╆╉やｵｸｶのｴ╆や{bra╉やII╆やｱｲｲｰ╆やkép 
405 KOHN 1998. 4. (Nr. 3.); Abb. 120 
406 ECKARDT 1921. 16.; Fig. 7 
407 Liber Statutorum ｱｳｳｴ╆やpag╆やｷ╆╉やTKALČIĆやｱｸｷｴ╆やｵ╆╉やTKALČIĆやI╆やｱｸｸｹ╆やｴｰｶ-408.; a statútumokやｷ╆や

lapj{nakやfényképe╈やRiznica 1987. 251. 
408 TKALČIĆや ｱｸｸｵ╆や ｷｵ╆╉や TKALČIĆや I╆や ｱｸｸｹ╆や ｴｰｹ╆や 〉ｲ╆や sz╆《╉や KUKULJEVIĆや ｱｸｹｱ╆や ｳｲｴ╆や 〉ｱｱｱｷ╆や sz╆《╉や

VALETIĆやｱｹｶｹ╆やｱｹ-ｲｱ╆や〉ｶ╆やsz╆《╉やVALENTIĆ｠PRISTER 2002. 13, 23. (13. kat. sz.) 
409 LEVAKOVICHやｱｰr╉やKUKULJEVIĆやｱｸｵｶ╆やｳｴ╆╉やKUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｵ╆や〉ｱｱｲｳ╆やsz╆《╉やTKALČIĆやII╆や

1895. 533. (5. sz.); SCHNEIDER 1944. 625-627. 
410 WEILANDT 2007. 569-570, 582, 596, 612, 658, 665, 697. 
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falhozや ép(ltや mellékolt{rや mögöttiや sírや fölött╇や bolygatatlanや helyzetbenや tal{lt╇や (resや
fel(letűや sírfedlapや mégや aや ｱｴ╆や sz{zadbanや ker(lhetettや aや mellékletや nélk(liや csontv{zatや
tartalmazóやsírやfölé (1190╆やkép)╆やAやkőlapやaやpadlóやｱｵ╆やsz{zadやm{sodikやfeléreやkeltezhetőや
megújít{saやsor{nやisやl{thatóやmaradt╆やAやsírやkörnyékénやnagysz{mú╇やapróやfreskótöredékや
ker(ltや elő╇や ésや elképzelhető╇や hogyや azや olt{r╇や illetveや azや olt{rや környékénekや díszítéseや
〉kifestése《やtartalmazhatottやutal{stやazやelhunytやszemélyéreやvonatkozóan╆411 

A régészetiや felt{r{sokやaztやmutatj{k╇やhogyやa templomok szinte mindenやrészénや
lehetett temetkezni╆や Ennekや oklevelesや illusztr{ciójakéntや szolg{l╇や hogyや idősebb 

Rozgonyiや Istv{n, m{rや említett╇や ｱｴｲｷ-benや keltや kir{lyi kiv{lts{gleveleや szerint╇ a 

fehérv{riやpréposts{giやtemplomやb{rmelyやsark{banやésやhelyénや〉╅in quocumque angulo 

etや locoを《や v{laszthatottや mag{nakや sírhelyet╆412 Buzlaiや L{szlóや m{rや ugyancsakや
szerepeltetett, 1481-benや sírhelyや létesítéséreや vonatkozó╇や uralkodóiや engedélyeや viszont 

egyetlenやmeghat{rozottやhelyreやszólt╈やaやszékesfehérv{riやmonostorやnyugatraやnézőやnagyや
kapuj{nakや bej{rat{n{l╇や aや kapuや mögöttや jobbra╇や aや prépostや {ltalや alapítottや olt{rや előttや
kellettやazやalkalmasやhelyetやmegv{lasztania 〉╅╊やinやmonasterioや╊やvirginisやMarieや╊やinや
introituや magniや ostiiや ╊や adや occidentem╇や retroや idem ostium ad dextram ante altare 

╊を《.413 

Aや sírokや elhelyezéséreや vonatkozóや néh{nyや v{ltozatosや péld{valや azや ismertや
síremlékekやlelőhelyeiやisやszolg{lnak╆やAやfelsőörsiやpréposts{giやtemplomやtoronyalj{banやaや
feltehetőenや azや alapítóや sz{m{raや kialakított f(lkesírrólや 〉1114. kép) m{rや voltや kor{bbanや
szó╆414 Egyや m{sik╇や aや toronyaljや északiや oldal{nや kv{derekbőlや építettや sírや fedlapjaや egyや
durv{nや faragottや kőlapや volt (ｱｰｷｰ╆や kép)╇や amelynekや keretezetlenや mezőjébenや aや
domborúanやfaragottや{br{tやlatinやkeresztやésやalattaやmegfejthetetlenやjelや｠ egyenes sz{rbólや
kinövőやnégyや{gbólや {lló╇や tengelyesenや szimmetrikus╇や ╅faszerűをやmotívumや｠ alkotja (a 

műemlékiや helyre{llít{sや sor{nや aや sírkövetや aや f(lkesírや mélyedésébenや {llított{kや ki《╆415 

Gergellakiや Bertalanや felhévíziや prépostや 〉くｱｴｶｹ《や sírköveや (134-ｱｳｶ╆や kép) az egykori 

budafelhévíziや johannitaや majdや préposts{giや templomや romjaiや között ker(ltや elő╇や a 
templomhajóやnyugatiやrészében╇やnagyj{bólやaやközéptengelybenやfekvő╇やtégl{bólやfalazottや
sírkamraや fedlapjaや volt╇や egyや darabjaやmégや aや helyénや fek(dt╇や aや többiや négyや behullottや aや
gödörbe╆416 Az eredetiやhelyénやmegtal{ltやtöredékやerősenやmegégett╇やmindenやbizonnyalや
aや templomや pusztul{saや sor{n╇や amikorや aや beszakadóや födémや összezúztaや aや sírkövet╇や aや
gödörbeや taszítottや részleteketや egybenや megや isや óvvaや azや égőや faszerkezetや l{ngjaitól╆や
Giulestiや 〉M{ragyulafalva╇や Rom{nia《や elpusztult╇や középkoriや ortodoxや templom{nakや
régészetiや felt{r{saやsor{nやker(ltやelőやegyやkeresztesや{br{zol{s{nakや jellegeやalapj{nやaやｱｴ╆や
sz{zadやelejénélやnemやkésőbbiやsírlap (ｹｷｷ╆やkép)╇やamelynekやaやnyugatiやbej{rat{tólやészakraや
volt eredeti helye ｠ innenや kisséや elmozdított{k╇や amikorや aや bej{ratや előttや aや ｱｵ╆や sz{zadや
                                                 
411 BUZ[Sやｲｰｰｷ╆やｵｰ╆╉やképekやaやｴｴ╆やésやｴｷ╆やoldalon 
412 ENGEL 1987. 628-629. 
413 ENGEL 1987. 630. 
414 ERDEI｠T2THやｱｹｶｶ╆やｵ-ｶ╆╉やT2THやｱｹｸｰ╆やｲｶ╆や〉ｱｶ╆やjegyzet《╉やｶ╆やkép 
415 ERDEI｠T2THやｱｹｶｶ╆やｶ╆╉やT2THやｱｹｸｰ╆やｲｶ╆や〉ｱｶ╆やjegyzet《╉やｶ╆やkép 
416 ÉBERや ｱｹｰｶb╆や ｲｰｹ-210, 211.; SUPKA 1907a. 97, 110-116.; RADOCSAY 1971. 464, 480-481. (74. 

sz╆《╉やｵ╆やkép 
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végén╇やaやｱｶ╆やsz{zadやelejénやmegép(ltやaやtorony╆417 A templomhajókやnyugatiやrésze m{sや
esetekbenや isや kegyúriや vagyや papiや síroknakや adottや helyet╇や aや sorや tov{bbや folytathatóや
péld{ul Hajdúhadh{z｠Demeter, Szerep, Beszterec, Balmaz,418 valamintやaやközépkoriや
Siójut419 falusi templomainakや {sat{siや eredményeivel. Kor{bbanやm{rや említéstや nyert╇や
hogyや bizonyítottanや vagyや k(lönbözőや jelekや alapj{nや feltételezhetőenや kegyúriや vagyや
építtetőiやsírokやhelyeやvoltやaやvértesszentkeresztiやbencésやkolostorやnyugati előcsarnoka, a 

j{kiや ap{ts{giや templom nyugati toronyalja, a bényiや 〉Bina╇や Szlov{kia《や premontreiや
préposts{giや templomhozや utólagや ép(ltや nyugatiや előcsarnok, ésや 〉Dörögdi《 II╆や Miklósや
egriや p(spökや 〉くｱｳｶｱ《や eredetiや sírhelyeや isや székesegyh{zaや nyugatiや tornyokや köztiや
előcsarnok{banやvolt╆やAやtemplomokやnyugatiやrészeinekやilyesfajtaやhaszn{lat{raやNyugat-
Európaや sz{mosや kor{bbiや ésや a hazaiakkal kort{rsや péld{valや isや szolg{l╉や aや kérdésや
összef(ggöttや aや nyugatiや szentélyekや létesítésévelや isや ｠ aや falusiや templomokigや terjedő╇や
ismertやmagyarorsz{giやpéld{kや csakや szerényやvisszfényeiや aや németや ésや franciaや ter(letekや
hatalmas monotortemplomaiやésやszékesegyh{zaiやjelentetteやszellemiやelőképeknek╆420 

Abas{ronや aや s{riや monostorや templom{hozや aや ｱｲ｠ｱｳ╆や sz{zadや fordulój{nや építettや
sekrestyeや padozat{ban╇や sírokや fölöttや egy-egy feliratや nélk(li╇や keresztesや {br{jú╇や ｱｳ╆╇や
illetveやｱｴ╆やsz{zadiやsírkövetやtal{ltak (ｱｶ╇やｱｱｱｳ╆やkép).421 

Aやz{gr{biやszékesegyh{zやSzentやL{szló-k{poln{j{ban╇やaやSzentやL{szló-olt{rや jobbや
oldal{n╇や aや sekrestyeajtóや mellettや aや falonや aや szentや kir{lyや nagyや faszobraや {llt╇や előtteや aや
padlóbanや nagyj{bólや négyzetes╇や ｱｸ╆や sz{zadiや sírlapや fek(dt╇や amelyetや azや ép(letや
helyre{llít{sakor╇やaやｱｹ╆やsz{zadやvégénやkiemeltek╆やElődjét╇やazやelhunytやeredeti╇やközépkoriや
sírkövétや azや ｱｷｹｱ-benや megújítottや padlóや készítéseや sor{nや t{volított{kや el╇や ésや
helyettesítettékやazやújabbやlappal╆やAzやegykoriやsírやazやújabbやlapやfelirataや｠ SEPVLCRVM 

MATRONAE LVCIAE RELICTAE LADISL: ZEMCHE HVIVS CAPL: INSIG: 

BENEFACT: ｠ szerintやZempcheiやL{szlóやözvegyéé╇やLuciaやasszonyéやvolt╇やakitやaやszövegや
aやk{polnaやjótevőjekéntやemlít╆やTkalčićやésやKukuljevićやszerintやZempcheiやL{szlóやözvegye╇や
LuciaやannakやaやKelemenやnemesnekやvoltやaやle{nya╇やakiやaやVarasdteplicやközelébenやfekvőや
Szentkelemenやfaluやbirtokosaやvolt╆やAzやözvegy╇やhal{lakor╇やaやz{gr{biやk{ptalanraやhagytaや
Varasdteplicや környékiや birtokaitや ｠ Jakopovec╇や Kelemen╇や Čeperlinec, Imbrihovec, 

Svinu:uや｠╇や hogyや annakや fejébenや augusztusや ｱｵ-énや esteや ésや ｱｶ-{nや reggelや énekesやmisétや
mondjanakやérette╆422 

Aや m{rや említettや H{miや [kosや nikomédiaiや p(spök╇や egriや segédp(spökや 〉くｱｵｲｲ《や
sírj{tや ｱｸｰｲ-benや tal{lt{kや megや azや egriや v{rszékesegyh{zや maradv{nyainakや bont{saや
közben╇や azや ép(letや oldal{hozや emeltや egyik╇や {ltalaや alapított k{polnaや maradv{nyaiや

                                                 
417 POPA｠ZDROBA 1969. 272-ｲｷｴ╆╉やｳ╇やｶ╆やkép 
418 MESTERH[ZYやｱｹｶｸ╆やｱｵｱ╇やｱｵｵ╆╉やSZAB2やｲｰｰｶb╆やｵｲ╆ 
419 K5LT8｠ARADIや ｲｰｰｸ╆や ｲｷｲ╆╈や aや ｱｳ╆や sz{zadbanや ép(lt╇や elpusztultや kisや templomや terébenや ｱｱや sírtや

t{rtakやfel╇やebbőlやtízやaやhajóやnyugatiやrészénやfek(dt╆ 
420 Aやtrieriやszékesegyh{zやp(spöksíremlékeiやkapcs{nやld╆╈やSCHMID｠SCHWARZ 1997. 106-107. 
421 NAGYやｱｹｷｳa╆やｷｸ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やｳｳｸのｷ╆や{bra 
422 KUKULJEVIĆやｱｸｵｶ╆やｲｴ╆╉やTKALČIĆやｱｸｸｵ╆やｶｳ╆╉やKUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｶ╆や〉ｱｱｲｵ╆やsz╆《╉やVALENTIĆや

1969. 203. (151. sz.); Sveti trag ｱｹｹｴb╆やｱｷｲ╆や〉ｷｰ╆やkat╆やsz╆╇やŠTERK╇やS╆《 
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között╆や Aや sírlapや (ｲｹｵ╆や kép) alattや csontv{zや fek(dt╇や ujj{nや gyűrűvel╆423 Rachelや ésや fiaや
Henrikや ｱｳ╆や sz{zadi╇や egriや sírköveや (248-ｲｴｹ╆や kép) aや v{rszékesegyh{zや északi╇や k(lsőや
oldal{nや aや m{sodikや t{mpillérや ésや aや lépcsőや között╇や közvetlen(lや aや falや mellettや fekvőや
sírkamr{tや fedte╇や eredetiや helyzetben╇や felirat{valや fölfelé╇や azや alattaや lévőや sírtや idővelや
azonbanや ki(rítették╇や ésやm{sodlagosanやmintegyや ｱｵや halottや tömegsírjakéntや haszn{lt{kや
fel.424 

Rudinaや 〉Horv{torsz{g《や Szentや Mih{lynakや szenteltや bencésや monostor{ból╇や aや
kerengőfolyosóやnyugatiやszakasz{nakやtéglapadlój{banやker(ltやelőやCAEL COMES tal{nや
ｱｳ╆やsz{zadiやsírköve.425 Zircenやaやközépkoriやciszterciやkolostorやter(letén╇やaやkerengőbenやaや
sekrestyeや bej{rataや előttや {stakや ki egyや prizm{sや has{bや alakú╇や kereszttelや díszített, 12. 

sz{zadや végi╇ ｱｳ╆や sz{zadi sírkövet (980-ｹｸｱ╆や kép《╇や alattaや tégl{bólや falazottや sírbanや
bolygatatlanや csontv{zや fek(dt╆426 Ugyancsakや Zircen╇や aや k{ptalanteremや bej{rataや előttや
ker(ltやelőやegyやfeliratやnélk(li╇やorrtagosやkeresztetや{br{zoló╇やｱｴ╆やsz{zadiやsírlapや〉ｹｹｶ╆やkép), 

alatta bolygatottや csontv{zakatや t{rtakや fel.427 A pilisi ciszterci kolostor 

k{ptalantermébenや ker(ltekや előや egyやm{rや említettや figur{lisや sírlapや töredékei (997-998. 

kép), amelyet tal{nや II╆や Andr{sや sógora╇や Robertや deや Courtenayや konstantin{polyiや latinや
cs{sz{rや 〉くｱｲｲｸ《や síremlékévelやazonosíthatunk╆428 Aやhozz{や tartozóや falazottや sírやaや teremや
középtengelyébenや volt╇や ésや aや fedlapotや mint{sや rajzúや téglapadlóや vetteや kör(lや ｠ 

ellentétbenやaやhelyiségbenやtal{ltや tov{bbiやnégyやsírral╇やamelyekreやaやpadlóやr{futott╆429 A 

pilisiやk{ptalanteremやfelt{r{siやalaprajza430 mindenestreやigencsakやhasonlóやképetやmutat╇や
mintや azや ausztriaiや heiligenkreuziや ciszterciや ap{ts{gや maや isや fenn{llóや k{ptalantermérőlや
1772-benやközzétett╇やaやsírfedlapokatやpontosanやmutatóやalaprajz431. 

R{ckevénや a későやgótikus╇や ortodoxや szerbや templomや sírköveiや azや ép(letや nyugatiや
részén╇や aや nőkや tartózkod{siや helyé(lや szolg{lóや pronaoszや padlój{banや fekszenek╆や
Közvetlen(lや aや falや menténや tíz╇や aや déliや ésや azや északiや oldal{nや tov{bbiや egy-egyや sírlapや
tal{lhatóや 〉102-104, 451, 1191╆や kép). [llapotukや igenや rossz╇や aや rajtukや valóや j{rk{l{sや
következtébenやfarag{sやcsup{nやötやkövönやvezetőやki╇やabbólやisやcsakやh{romやmutatやvalóbanや
értékelhetőや részleteket╆や Ezや utóbbiakや dat{ltakや is╇や egyや ｱｵｲｲ-ből╇や kettőや pedigや ｱｵｲｵ-bőlや
sz{rmazik╆432 Aや többiや darabrólや isや feltehető╇ hogyや nagyj{bólや ugyanebbőlや azや időből 
                                                 
423 NOV[KYやｱｸｱｹ╆やｲｴｱ╇や ｲｴｲ╆╉やGOROVEやｱｸ28. 5-ｶ╆╉やDÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｲ╇やｶ╇や ｱｱ╇やｱｳ╆や 〉ｵｷ╆や jegyzet《╇や ｱｹ╆や

(260. jegyzet) 
424 CSEMEGI 1934. 26-ｲｷ╆╉やLÉN[RTやｱｹｸｲ╆やｹｳ╉やLÉN[RTやｱｹｸｷ╆やｴｴｵ╆╉やｱｲ╆やképや 
425 Rudina ｱｹｹｷ╆やｲｱ╇やｴｶ╇やｷｰ╇やｱｱｱ╆や〉SOKAČ-ŠTIMAC╇やD╆《╉やｳｲ╆やkép╉やT2THやｲｰｰｱc╆やｳｷｸ╆や〉ｲｰ╆やjegyzet《 
426 VERNEI-KRONBERGER 193ｹ╆やｱｲ╆╉やｲ╆b╆やkép╉やHÜMPFNERやｱｹｶｴ╆やｱｱｹ╇やｱｳｶ╇やｱｳｸ╆╉やｳｲ-ｳｳ╆やkép 
427 HÜMPFNERやｱｹｶｴ╆やｱｱｹ╇やｱｳｶ╇やｱｳｸ╆╉やｳｴ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╆╉やII╆やｶｲｷ╆やkép 
428 GEREVICHやｱｹｸｴ╆やｱｵ╇╉やｸｰ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｸｵ╆やｱｴｰ-ｱｴｱ╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｴ-126, 131-132. (7. 

sz╆《╉や ｷ╆や kép╉や TAK[CSや ｱｹｹｴb╆や ｲｷ╆╉や TAK[CSや ｱｹｹｴd╉や TAK[CSや ｲｰｰｶ╆や ｱｱ-15, 17-18.; Abb. 1-2; 

TAK[CSやｲｰｰｷ╆やｴｰ-ｴｲ╆╉やBENK8やｲｰｰｸ╆ 
429 TAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｵ╆╉やAbb╆やｳ 
430 GEREVICHやｱｹｸｴ╆やｷｵ╆やkép 
431 RézmetszetやSalomonやKleinerやnyom{n╈やHERRGOTT╇やM╆╇やTaphographiaやprincipumやAustriaeやIV╆や

St. Blasien 1772. Tab. VI., ld. DAHM 1996. Abb. 2. 
432 Benedekや 〉くｱｵｲｲ《や sírköve╈や LUDAICSや ｱｸｶｱ╆や I╆や ｱ╆╉や R2MER╇や Jegyzőkönyvek XXII (1866) 129.; 

R2MER╇やR{ckeve╉や DERCSÉNYIや ｱｹｵｸ╆や II╆や ｲｵ╆╉や FENYVESIや ｱｹｸｶ╆や ｱｴｹ╆╉や Dinkoや 〉′《や Sartorや 〉くｱｵｲｵ《や
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való╆やRégészetiやfelt{r{sやazやép(letbenやsohasemやvolt╇やígyやnemや{llapíthatóやmeg╇やhogyやaや
kőlapokや sírokatや fednek-e╇や vagyisや eredetiや hely(könや fekszenek-e╆や 〉Fenyvesiや L{szlóや
szerintや csakや arrólや lehetや szó╇や hogyや egyesや vezetőや személyiségekや sírt{bl{itや idővelや aや
templomやk(lsőや falaやmellőlやbevittékやaや templomba╇やnehogyやazやenyészetやmartalékaiv{や
v{ljanak╆433《やEgyやkésőbbiやpadlóbanやvaló újraやelhelyezés(kやsemやkiz{rt╇やannyiやazonbanや
bizonyos╇や hogyや azや ép(letや többiや részénekや négyzetesや lapokbólや {llóや barokkやpadlózataや
későbbi╇や kétや sírlapや sark{tや ennekや készítésekorや m{sodlagosan╇や azや egyiknélや nemや isや
teljesenやmegfelelőや szögbenや lefaragt{k╇や ésやaやkőlapokやésやaや sírlapokやköztiやh{romszögűや
mezőkやegyやrészétやcsakやtégl{valやtöltöttékやkiや》ebbenやazやújやpadlóban╇やaやnaoszやter(letén╇やaや
középtengelybenや tal{lhatóや Nikolajや Bozsicsや 〉くｱｷｵｳ《 nagyméretű╇や vörösや m{rv{ny 

sírlapja『.  
A középkorbanやaやmagyarorsz{giやnemesek ritk{nやvégrendelkeztek, mert vil{giや

javaikrólや nemや tartott{kや sz(kségesnekや intézkedni╇や hiszenや aや birtokokや öröklésénekや
meghat{rozott╇や szigorúや szab{lyaiや voltak.434 Sokkalや többや v{rosiや végrendeletや maradtや
megやaやközépkorやvégéről╇やdeやezeknekやisやcsakやkisebbやh{nyadaやtértやkiやaやsírhelyやpontosや
helyére╆435 Sopronbanや Sóv{góやVinceや végrendeletébenや ｱｵや fontや dén{rtや hagyottや arraや aや
célra╇や hogyや aや SzentやMih{ly-pléb{niatemplomや Szentや Kereszt-olt{raや előttや lévőや sírj{raや
m{rv{nysíremléketや {llítsanak╇や ésや azonや címerétや ésや nevétや t(ntessékや fel╈や ╅Itemや merや
schaffや ichや auffや meynや berebn(Jや eynや märbelstayn╇や dara(ffや manや machenや solや meynや
wappen mytt meynem namen, darzw schaff ichやXVやlb╆を436 

Aや pozsonyiや Szentや M{rton-pléb{nia-╇や egybenや préposts{giや templom 

bűnbocs{natや szempontj{bólや legkedvezőbbnekや tekintettや részében╇や aや szentélyben╇ a 

főolt{rやelőttやkív{ntやtemetkezniやvégrendeleteやszerintやCaspar Romerや〉Römer《やkanonokや
〉くｱｵｱｷ《, mégpedigやa saj{tやstallumaやközelében╇やSelmeciやM{rtonやkanonokや〉くｱｴｹｵ《 sírjaや
előtt╇や aや főolt{rや ir{ny{ban╈や ╅Et corpus meum volo, sepeliatur in sanctuario dicte 

ecclesie S. Martini prope stallum meum ante sepulturam condam Magistri Martini de 

Zempmcia et fiat ab eadem sepultura per longitudinem versus altare magnum."437 

Sírjaやaやkív{ntやhelyreやker(lhetett╇やmivelやSelmeciやM{rtonやkanonokやsírköveやｱｷｳｶやkör(lやa 
préposts{giや templombanや Romerや sírköveや (ｲｲｶ╆や kép) mellett volt.438 A templom 

szentélye╇や aや legfontosabbやmiséknekや aや kanonokokや jelenlétébenやhelyetや adóや főolt{rral╇ 
mindenや bizonnyalや {ltal{banや isや aや t{rsask{ptalanや tagjainakや temetkezőhelyeや volt ņ az 

                                                                                                                                                         
sírköveや 〉ｴｵｱ╆や kép《╈や R2MER╇や Jegyzőkönyvek XXII (1866) ｱｲｸ╆╉や CS[NYI｠LUX 1939. 234.; 

DERCSÉNYIや ｱｹｵｸ╆や II╆や ｲｵ╆╉や FENYVESIや ｱｹｸｶ╆や ｱｴｱ╆や 〉ｸｲ╆や jegyzet《╇や ｱｴｹ╇や ｱｵｰ╆╉や VARGA｠L8VEIや
1990｠92. 164. (119. jegyzet); MISKEI 2003. 71.; GOMBOSI｠L8VEIや ｲｰｰｷ╆や ｲｰｵ-ｲｰｶ╆╉や ｷ╆や kép╉や
Miklósや〉くｱｵｲｵ╉やｱｰｲ╆やkép《╈やR2MER╇やR{ckeve; GEREVICH 1959. 3ｱｳ╆╉やｶ╆やkép╉やFENYVESIやｱｹｸｶ╆やｱｴｱ╆や
(82. jegyzet), 149-ｱｵｰ╆╉や tov{bbiや kétや erősenや kopott╇や cirillや betűsや köriratúや lapやugyanottや 〉103-104. 

kép《╈やR2MER╇やR{ckeve╆ 
433 FENYVESI 1986. 149. 
434 FÜGEDIやｱｹｹｱ╆やｵｶ╆ 
435 MAJOROSSY 2006. 75. 
436 ｱｵｰｹ╆やszept╆やｷ╆╇やSopronやV{rosiやLevélt{r ｳｰｹｰ╆やsz╆╈やH[ZIやｱｹｲｱ｠ｱｹｴｳ╆やIIのｱ╆やｳｱｵ╆╉やH[ZIやｱｹｳｹ╆やｱｰｴ╆ 
437 KNAUZ 1866. 332.; MAJOROSSY 2006. 87, 103. (a 166. jegyzet is) 
438 BEITEL, Sírfeliratok fol╆やｵrや〉azやadatértやMajorossyやJuditnakやtartozomやköszönettel《 
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elhunytやésやazやélőやk{ptalaniやtags{gやegységesenやvoltやjelenやazやistentiszteleteken, Romer 

kanonokやésやtal{nやaやtöbbiやelhunytやisやarccalやazやolt{rやfelé╇やaやmisézőやpapraや╅figyelveを.439 

GeorgやSchönbergや〉Schonberg╇やSchomberg《やpozsonyiやprépostや〉くｱｴｸｶ《やsíremlékeや
(436-ｴｳｸ╆や kép) az 1860-asや évekbenや aや préposts{giや templomや nyugatiや tornyaや alattiや
helyiségből╇や aやmaiや sekrestyébőlやdélや feléやnyílóやSzentや József-k{poln{bólやker(ltやki440 ņ 

nem tudni, hogy ez volt-eや azや eredetiや helyeや is╆や Aや középkoriや Magyarorsz{gonや
típus{banやp{ratlan╇やdeや t{gabbやeurópaiやhagyom{nyokhozやkapcsolódó╇やb{rやközvetlenや
p{rhuzammalやEuróp{banやm{sholやsemやrendelkező╇やｱｴｷｰ-esやévsz{mú╇やigenやkvalit{sos╇や
{llóや sírszobor441 is legink{bbや aや ╅holtakや jelenléteを szemléletや összef(ggésében 

értelmezhető╈やazやelhunytやfőpapnakやaやfalやbeugr{s{banや〉f(lkéjében《やteljesやpapiやdíszbenや
{lló╇や valamennyiや istentiszteletenや tov{bbraや isや résztや vevőや alteregója╆ Ezzelや ésや tal{nや
k(lönlegesや realizmus{valや is összef(ggő╇や speci{lisや igényreや utalhat aや kezekや fölöttや a 
mellやbalやoldal{nやtal{lható╇やh{romszögやalakúやbevésés is╇やamelyやtal{nやaやhalottやszívénekや
befogad{s{raや kész(lt╆442 Egyetlenや tov{bbi╇や ehhezや valamennyireや hasonlóや példaや

                                                 
439 MAJOROSSY 2006. 87, 92. 
440 HENSZLMANN 1880a. 130, 143, 156-ｱｵｷ╆╉や ｱｴｵ╆や {bra╉や ÉBERや ｱｹｱｳ╆や ｱｰｵ-116.; 99-ｱｰｰ╆や kép╉や

VERNEI-KRONBERGER 1939. 9, 38-ｳｹ╇やｵｰ╆╉やｱｹ╆やt{bla╉やMatthias Corvinus 1982. 325-327. (Kat.-Nr. 

ｲｷｱ╆╉や L8VEI╇や P╆｠PERGER╇や R╆《╉や L8VEI｠VARGA 1987. I. 700-701.; II. 1708-ｱｷｰｹ╆や kép╉や
CHAMONIKOLASOV[やｲｰｰｳ╆やｳｷｴ╇やｳｷｸ╆╉やｳｲｲ╆やkép╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｳ╇やｶｶｷ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｹ╆やkat╆やsz╆《╉やｲｸｳ╆や
kép 

441 F(lkébenや{llóやszobrokやtartoznakやpéld{ulやRanieriやdiやPoninaや〉くｱｳｲｳ《やcasoleiやésやEnricoやScrovegniや
〉くｱｳｳｶ《やpadovaiやsíremlékeihezや》aやPonina-síremlék╈やBAUCHやｱｹｷｶ╆やｱｷｶ╆╉やAbb╆やｲｸｰ╉やaやScrovegni-
síremlék╈やBAUCHやｱｹｷｶ╆やｱｷｵ╆╉やAbb╆やｲｷｸ╉やWOLTERSやｱｹｷｶ╆やI╆やｲｲ╇やｱｵｳ-154. (Cat. 13); II. Figg. 35, 40, 

ｴｱ『や is╇や deや stílusukban╇や aや f(lkeや form{j{banや ésや kialakít{s{banや aや pozsonyiや emléktőlや eltérőや
jellegűek╆やAや síremlékekhezや tartozóや {llóや 〉vagyや(lő《や szobrokrólや összefoglalóan╈やBAUCHやｱｹｷｶ╆や
161-185. 

442 Aやszívnekやilyen╇やaやholttesttőlやf(ggetlenやeltemetéseやvagyやelhelyezéseやNyugat-Európ{ban╇やfőlegや
uralkodóiや ésや főpapiや körökben╇や nemやvoltや ritkas{gや｠ esetenkéntや ak{rや aや holttestnekや aや gyakranや
t{voliやtemetkezésiやhelyreやtörténőやsz{llít{s{bólやadódóやpraktikusやmeggondol{sbólやis╇やtöbbnyireや
azonban az ima- ésや kultuszhelyeknekや aや maradv{nyokや megoszt{s{bólや következőや
többszörözéseやérdekében╆やMagyarorsz{gonやkonkrétやközépkoriやpéld{jaやnemやismert╇やegyやvég(lや
megや nemや valósultや rendelkezéstや megőrzőや írott forr{sや azonbanや létezik╈や aや Névtelenや Minoritaや
krónik{jaや megemlékezikや arról╇や hogyや azや ｱｳｵｰ-benや Aversaや ostrom{n{lや súlyosanや megsebes(ltや
NagyやLajosやkir{lyやúgyやrendelkezett╇やhogyやhal{laやeseténやszívétやésやfejétやvigyékやMagyarorsz{gra╇や
ésやazやesztergomiやminorit{kn{lやtemessékやazokatやelや》Pannonia Regia ｱｹｹｴ╆やｲｷｵ╆や〉HORV[THやI╆《『╆ 

 Aや pilisszentkeresztiや ciszterciや ap{ts{gや k{ptalantermébenや felt{rt╇や eredetilegや egyや azや ｱｲｲｰ-as 

évekbenや kész(lt╇や aや legszorosabbや franciaや stíluskapcsolatokrólや {rulkodó╇や figur{lisや fedlappalや
(997-ｹｹｸ╆や kép《や fedettや sírhozや 》Tak{csや Imreや felvetéseや szerintや Robertや deや Courtenayや
konstantin{polyiや latinや cs{sz{rや 〉くｱｲｲｸ《や sírhelye『や aや fejや felőlや csatlakozó╇や hengeresや (regetや
tartalmazóやkv{derkővelやkapcsolatbanやTak{csやImreやegyやaやPreuillyやciszterciやap{ts{g{banやegykorや
volt, rajzrólや ismert╇や kerekや sírkőreや hívtaや felや aや figyelmet╇や amelyや aや Renaldusや lovagや szívétや
tartalmazóや urnaや (regénekや lez{r{s{raや szolg{ltや egykorや 〉TAK[CSや ｲｰｰｶ╆や ｱｵ╆╉やAbb╆や ｴ-ｵ《╆や 》Benkőや
Elekやlegújabbanやelleneやmondottやezenやfeltételezéseknek╇やmindやRobertやdeやCourtenayやszemélyét╇や
mindやpedigやaやszívtemetkezésや(gyében╈やBENK8やｲｰｰｸ╆やｴｷｴ-475, 480, 482.]  

 Azやｱｲｹｷ╆やéviやszenttéやavatottやIX╆やLajosやfranciaやkir{lyや〉くｱｲｷｰ《やszívétやmégやereklyekéntやvittékや{tやazや
1304-benや azや unok{ja╇や IV╆や 〉Szép《や F(löpや {ltalや Poissybanや azや újや szentや tiszteletéreや alapítottや
ap{cakolostorbaや 〉KLANICZAYや ｲｰｰｰ╆や ｲｴｵ-ｲｴｶ╆《╆や IV╆や 〉Szép《や K{rolyや franciaや kir{lyや 〉くｱｳｲｸ《や
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tal{lhatóや aや magyarorsz{giや figur{lisや síremlékekや között╇や Kinizsiや P{lや 〉くｱｴｹｴ《や
nagyv{zsonyiや tumbafedlapj{n443 (1139-ｱｱｴｱ╆や kép《╈や aや figuraや mellénekや közepétőlや aや
derek{igや nagyj{bólや egyenlőoldalúや h{romszögや alakú╇や sim{raや faragott, de a 

vésőnyomokatやmutatóや h{tfalú╇や elégや nagyや befarag{sや tal{lható╇や aや közepénや beletöröttや
fém csappal ņ szinteやbiztos╇やhogyやvalamilyenやfémやbetétやvoltやeredetilegやitt╇やaやmélyítésや
mélységébőlや következőenや nemや lap╇や hanemや doboz╇や amelyetや idővelや erőszakosanや
t{volítottakやel╇やugyanisやaや szívや feléやesőやoldalやutólagos╇やbarb{rや farag{snyomaiやaやbetétや
kifeszítéséreや utalnak╆ 》Aや franciaorsz{giや Notre-Dameや deや Vaucellesや ap{ts{giや
templom{nakや felt{r{saや sor{nや aや szentélypadlóや alatt egyやvésettや sírkőhözやkapcsolódó╇ 
szívetやform{zóやólomdoboztやtal{ltak╇やamelybenやaやP{rizsbanやelhunyt Louis-Francois de 

Mornay╇やQuébecやharmadik p(spökeや〉くｱｷｴｱ《やszívétやtemettékやelやegykor (1192╆やkép).444 A 

szokv{nyosやazonbanやazやaやmegold{sやlehetett╇やhogyやaやszívetやkisやl{dik{banやeltemették╇や
ésやhasonlóanやaやközönségesやsírokhoz╇やottlétéreやsíremlék╇やsírfeliratやutalt╆やIlyen feliratos 

tetejű rézやl{dik{banやtemettékやpéld{ulやelやaやbruggeiやMiasszonyunk-templomban (Onze 

Lieveや Vrouwekerk《や I╆や Miksaや cs{sz{rや fi{nak╇や aや spanyolorsz{giや Burgosbanや elhunytや
SzépやF(löpやfőhercegnekや〉くｱｵｰｶ《やaやszívétや〉ｱｱｹｳ╆やkép).] 

A Pozsony keletiや kapujaや előtt╇や aや k(lv{rosbanや {llóや Szentや Lőrinc-
pléb{niatemplomやfőolt{raやelőttiやter(let aやSzentやM{rton-templomraやjellemző test(letiや
temetkezéstőlや mentesや volt╇や ígyや ittや aや v{rosや vil{giや t{rsadalma egyesや kiemelkedőや
tagjainakや sírjaiや kaphattakや helyet╇や péld{ulや aや végrendeleteや szerintや ideや temetkező╇や aや

                                                                                                                                                         
maradv{nyaitや m{rや hal{laや ut{nや ╅megosztott{kを╇や testétや Saint-Denis-ben╇や szívétや aや p{rizsiや
domonkosokn{l╇や belsőségeitや Maubuissonや ciszterciや kolostor{banや temettékや el╇や hasonlóanや
harmadikや feleségéhez╇や Jeanneや d‒Évreux-hozや 〉くｱｳｷｱ《╉や ｱｳｷｲ-benや Jeanや deや Liègeや faragtaや
mindkettőj(kや síremlékeit╇や aやmaや aや Louvre-benや őrzött╇や baljukkalや aや belsőségeiketや aやmell(khözや
szorító╇やmaubuissoniやfekvőやsírszobrokやazやéletnagys{gn{lやlényegesenやkisebbekや》BARON 1981. 

121-ｱｲｳ╆や 〉ｷｰ╆や kat╆や sz╆《『╆や V╆や 〉Bölcs《や K{rolyや franciaや kir{lytや 〉くｱｳｸｰ《や hasonlóanや h{romや helyreや
temették╇や testétやSaint-Denis-beや azやAndréやBeauneveuや {ltalや ｱｳｶｴ｠1366-banやelkészítettや ╅gisantをや
al{╇や szívénekや csakや rajzrólや ismert╇や roueniや síremlékét╇や aや jobbj{valや saj{tや szívétや tartóや kir{lyや
szobr{valや isや m{rや ｱｳｶｸ-banや elkészítetteや Jeanや deや Liège╇や mígや belsőségeinekや IV╆や K{rolyéhozや
hasonló╇や deや életnagys{gú╇や ugyancsakや aや Louvre-baや ker(lt╇やmaubuissoniや sírszobr{tや ｱｳｷｴや ut{nや
faragt{kや》BARONやｱｹｸｱ╆やｱｱｵ-116. (64. kat. sz.); 119. (67. kat. sz.); 129. (74. kat. sz.)]. 

 III╆や Henrikや angolや kir{lytや 〉くｱｲｷｲ《や aや londoniや Westminsterbenや temettékや el╇や deや szívétや aや
Plantagenetekやhagyom{nyosやsírhelyére╇やaやFontevraud-iやap{ts{graや╅hagytaを╇やahov{やvég(lやｱｲｹｰ-

benや sz{llított{kや {t╇や mígや felesége╇や Provence-iや Eleonóraや Amesburyや ap{ts{giや templom{banや
temetkezett╇やdeやszívétやLondonbaやvittékや〉KRÄMERやｲｰｰｷ╆やｶｸ╇やｷｰ╆《╆ 

 III╆やFrigyesやcs{sz{rや〉くｱｴｹｳ《やbelsőségeitやésやszívétやhal{l{tやkövetőenやaやlinziやpléb{niatemplombanや
temettékや el╇や mag{tや aや bebalzsamozottや holttestetや eztや követőenや Bécsbeや sz{llított{k╇や ésや aや
Stephansdombanやhelyeztékやnyugalomba╆やLinzbenやaやtemplomやszentélyébenやcímerdíszesやvörösや
m{rv{nyやepit{fium-t{blaやutalやerre╈やOberösterreich 1983. 2. 170-171. (Kat.-Nr. 8.24, HAIDER, S.) 

 Adalberoや trieriや érseketや 〉くｱｱｵｲ《や aや trieri székesegyh{zbanや temettékや elや 〉1279-ｱｲｸｰ╆や kép《╇や szívétや
azonbanや aや trieriや érsekekや {ltalや rendszeresenや t{mogatott╇や több(kや {ltalや temetkezőや hely(lや isや
v{lasztottやHimmerodやciszterciやkolostor{ban╇やaやfőolt{rやelőtt╈やHEINZ｠ROTHBRUST｠SCHMID 

2004. 41. 
443 R2MERや ｱｸｶｳb╉ M5LLER 1905. 71-ｷｲ╆╉や ｶｵ╆や kép╉や BÉKEFIや ｱｹｰｷ╆や ｲｳｹ-241.; 102-ｱｰｳ╆や kép╉や

ÉRI｠SEDLMAYR 2004. 
444 AzやadatértやésやaやfényképértやTak{csやImrénekやtartozomやköszönettel╆ 
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polg{rmesteriや posztotやkétszerや isや betöltőやPangrazやRutenstockやmész{rosや 〉くｱｵｲｷ《╆445 A 

mellékolt{rokや előttiや térségや isや kedveltや sírhelyや volt╇や mag{nosokや ｠ péld{ulや Albrechtや
Gailsam ｠ olt{ralapít{saiや részbenや eleveや ezenや lehetőséggelや sz{molvaや sz(lethettek; 

Hans Karner 1485-ben keltやvégrendeleteやszerint╈や╅╊やbevilhやichや》╊『やmeinenやleibやdemや
erdrich, vnd wil das der begraben werd in sand Mertten kirchen neben sand Niclas 

alltarや beiや meinerや stifftを.446 Ígyや aや Nagyszombatbólや sz{rmazóや Bartholome Jungher 

pékmesterや 1404-benや keltや végrendeletébenや úgyや rendelkezett╇や hogyや aや SzentやM{rton-

templomやSzentやSzűz-olt{raや eléや temessék╇や ésや aや sírjaや föléや faragottやkövetやhelyezzenek╈や
╅ItemやpreやcunctisやelegitやsepulturamやinやecclesiaやsanctiやMartiniやanteやaltareやbeateやMarieや
virginisや》╊『やItemやdeやpecuniaやmeaやpromptaやcomparare depono unum lapidem super 

sepulcrumを╆447 Idősebbや Jakobや Aignerや 1511-benや aや Szentや M{rton-templomban az 

orgonaやalattiやolt{rや｠ alighanemやaや toronyaljbanや{llóやSzentやM{rton-olt{rや｠ eléやkív{ntや
temetkezni╇や Ulreichや Puchlerや kereskedőや özvegyeや ｱｵｰｶ-banや aや Szentや Miklós-olt{rや
közelében╇やmígや a ferencesや kolostorbanや temetkezniや óhajtókや aや kerengőbenや {llóや Szentや
Kristóf-╇や ésや Szent-Anna-olt{rokat╇や tov{bb{や aや Szentや J{nos-k{polnaや kerengőbőlや nyílóや
bej{rataや előttiや résztや neveztékや meg végrendelet(kben╇や aや Szentや Lőrinc-templomban 

pedig Dorottya╇やSteffanやBernschofやfeleségeやｱｴｹｹ-benやazやörökmécsesやközelébenやjelölteや
megや sírhelyét╆ Aや nagyabonyiや Bal{zsや Pósaや kir{lyiや sókamar{sや 〉╅Blasiusや Posaや deや
Naghabonや camerariusや saliumや regaliumを448《や le{nya╇や aや pozsonyiや Bernardや Horwathや
felesége╇や Borb{laや ｱｵｲｴ-ben keltや végrendeletébenや úgyや rendelkezett╇や hogyや aや Szentや
M{rton-templomやdéliやkapuj{n{l╇やaやbej{ratiやelőcsarnokbanやtemessékやel╇やésやaやportikuszや
építéséreやbortやhagyom{nyozott╈や╅corporisやveroやmateriamやinやporticuやecclesieやcollegiateや
sancti Martini episcopi et confessoris Posoniensis, de plaga meridionali existenti, 

quamやexindeやconstruant╇や tumultuandamやcommittoをやésやbortや╅adやstructuramやpredictiや
porticiやinやquaやfunusやmeum╇やproutやsupra╇やtumulandumやcommisi╇やútやilliusやprecioやipsaや
structuraや porticiや confirmariや valeatを╆ H{zast{rsak╇や sz(lők╇や gyerekekや gyakranや aや m{rや
kor{bbanやelhunytやrokonやsírjaやmellettやvagyやközelébenやv{laszthattakやhelyet╇やesetlegやa 

gyakoriやtemplomj{róやh{zast{rsやtérdeplőやhelyén╇やdeやakadt╇やakiやsaj{tやkedveltやim{dkozóや
helyétやnevezteやmeg.449 

Aや Neideckbőlや sz{rmazóや Andreasや literatus 1511-ben Pozsonyban hunyt el, 

előtteやúgyやrendelkezett╇やhogyやaやbudaiやNagyboldogasszony-templombanやtemessékやel╇や
a Szent Kereszt-olt{rn{l╈や╅Itemやprimoやlegoや》╊『やcorpusやmeusやterre╇やsepulturamやmeamや
vero ad confraternitate altaris sancte crucis in ecclesia perorgiali alemanica beate 

Marieやvirgineやfundatoやconfero╆を450 

Aやtemetkezésiやhelyやkialakít{s{nakやigyekezeteやazやegyikやfőやokaやvoltやannak╇やhogyや
a 15｠ｱｶ╆や sz{zadraや aや jelentősebbや templomok falai menténや ésや pilléreikや előttや olt{rokや
                                                 
445 MAJOROSSY 2006. 87, 88. (98. jegyzet) 
446 MAJOROSSY 2006. 87-88. (a 99. jegyzet is), 93. 
447 Zs.O. II/1. 410.; MAJOROSSY 2006. 70. (a 42. jegyzet is), 103. (164. jegyzet) 
448 Egyや ｱｴｸｴ╆や júniusや ｱｵ-énや keltや oklevélや ｠ SNA-SABK, F-10-201 (DF 228129) ｠ szerint╇や idézi╈や

MAJOROSSY 2006. 90. (107. jegyzet) 
449 MAJOROSSY 2006. 87-93. 
450 MAJOROSSY 2006. 85. (a 93. jegyzet is) 
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egészやsoraや{llott╆やAやｱｴ╆やsz{zadやközepeやut{nやaやpécsiやszékesegyh{ztólやészakraやPoroszlóiや
〉Neszmélyi《やMiklósやpécsiやp(spökや 〉くｱｳｶｰ《や{ltalや felépítettやAranyosやM{ria-k{poln{banや
péld{ulやnyolcやolt{rやvolt╆451 Aやb{rtfaiや〉Bardejov╇やSzlov{kia《やSzentやEgyed-templomban 

ésや templombólや tizenkétや középkoriや sz{rnyasolt{rtや katalogiz{ltak, Kisszebenben 

〉Sabinov╇や Szlov{kia《や hatot╇や aや lőcseiや 〉Levoča╇や Szlov{kia《や Szentや Jakab-templomban 

kilencet.452 Aや soproniや Szentや Mih{ly-pléb{niatemplombanや aや középkoriや forr{sokや
tizenötや olt{rtや említenek╆453 Aや z{gr{biや székesegyh{zや ｱｷｹｹ-bőlや sz{rmazóや legkor{bbiや
alaprajziや felmérésénやｲｹやolt{rtや jelöltek╇454 ezekや jelentősや részeやközépkoriや eredetűやvolt╆ 
〉Aやgönciやp{losokやSzűzやM{ria-kolostortemplom{banやaやfőolt{ronやkív(lやaやdiadalívやkétや
oldal{nや egy-egy╇や valamintや azや északiや ésや aや déliや hajófalや pilléreihezや kapcsolódó, a 

templomや falaivalや egyszerreや ép(ltや két-kétや olt{rや {llott╇や mindや aや hetetや J{nosや moldvaiや
p(spökやszentelteや felやｱｴｶｴ-ben╆やAや sajól{diやp{losokや templom{banやｱｴｲｳ-banやhatやolt{rtや
szenteltekやugyancsakやegyszerre╆やEzやarraやutal╇やhogyやaやp{losokやesetébenやnemやfeltétlen(lや
lehetやcsakやdon{torokやolt{ralapít{sairólやszó╇やhanemやaやp{losやliturgi{bólやkövetkezhetやaや
sokやolt{rやépítése╆455) 

 

 

6.3. T{rsadalmiやcsoportok ╅memori{jaをやésやaやkultur{lis-műfaji sokszínűség 

 

Aや v{rosiや polg{roknakや aや liturgikusや memoriahoz╇や aや temetésekhezや ésや aや halottiや
megemlékezésekhez kapcsolódóやegyéniやésやcsoportosやtevékenysége╇やépíttetői-don{toriや
kultur{lisや szerepeや igenや jelentősや mértékbenや aや vall{sosや t{rsulatokや kereteiや közöttや
érvényes(lt╆456 Nagyonやjóやmagyarorsz{giやpéld{tやjelentやehhezやazやｱｳｴｹ-benやaや╅tan{csやésや
aやtestvér(let polg{raiをや{ltal╇やaやpozsonyiやt{rsask{ptalanやközreműködésévelやlétrehozottや
pozsonyiや Krisztusや Testeや Konfraternit{s╇や amelynekや alapítóや szab{lyzataや elsőや részeや
hosszanやt{rgyaljaやaやt{rsulatやliturgikusやprogramj{tやésやezzelやösszef(ggésbenやaやtagoknak 

a holtakkal kapcsolatos, igenやjelentősやmértékű╇やvall{sosやkötelességeit╆やÍgyやaやtagoknakや
többekや közöttや kötelezőや voltや résztや venni(kや a negyedévenkéntや ╅azや elhunytakや lelkiや
(dvéértやmondottやmisénを╇や létrehoztakや egyやörökösやhajnaliやmisétや ╅aや testvér(letや élőや ésや
megholtや tagjaiértを╇や ésや ╅╊やhaや valakiや aや testvér(letbőlやmeghal╇や akkorや aや testvéreknek╇や
vagyや valakinekや aや képviselet(kben╇や ugyanazonや esteや megや kellや jelenni(kや aや vigíli{n╇や
valamintやreggelやaやszentmisén╇やésやmindenやegyesやtestvérやhozzonやmag{valやaやnagymiséreや
ésや aや lélekmiséreや 〉sellmesse《や egyやégőやgyerty{tや {ldozatképpen╇や ésや addigやneやmenjenやel╇や
amígやaやhalottやaやsírbaやnincsやfektetve╆や》╊『やAzonやaやnaponやpedig╇やamikorやaやt{rsulatiやfivértや
vagyや nővértや eltemetik╇や aや testvér(letや h{romや k{pl{njaや köz(lや azや egyikや énekeljenや

                                                 
451 KLANICZAY 2000. 271.; FEDELES 2008. 46. 
452 RADOCSAY 1955. 262-275, 355-359, 372-383. 
453 H[ZIやｱｹｲｱ｠1943. II/1. 462-ｴｶｳ╆╉やhúszやmellékolt{rrólやtud╈やSZENDEやｲｰｰｴ╆やｱｹｹ╆ 
454 Riznica ｱｹｸｷ╆やｳｳ╆╉やDEANOVIĆ｠ČORAKやｱｹｸｸ╆やｸｳ╆ 
455 PUSZTAI 2006. 150-153, 156.; 8-ｱｱ╆やkép 
456 MAJOROSSY 2008b. 339-340. 
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szentmisét╇やmígやaやm{sikやkettőやolvassonやkismisét╆を457 Aやt{rsulatやaやｱｴ╆やsz{zadやm{sodikや
felébenや k{poln{tや létesítettや aや Szentや M{rton-templomban, egyik jelentős tagja 

jóvolt{bólやegyやk(lön╇や templomtólや f(ggetlen k{poln{valや isや rendelkezett╇や ésやolt{rokatや
tartottや fennや aや belv{rosや pléb{niatemplom{ban╇や valamintや a k(lv{rosiや Szentや Lőrinc-
pléb{niatemplomban╆やAやgazdagやforr{sanyagやelemzéseやugyanakkorやaztや isやkimutatta╇や
hogyやaやtags{gtólやvagyやaやtestvér(letやt{mogat{s{tólやtúlvil{giやhasznotやremélőやpolg{rokや
azやevil{giやkapcsolatépítésやeszközénekやisやtekintettékやazやintézményt╇やamelyやígyやkomolyや
szerepetやj{tszhatottやaやv{rosiやpolg{rokやkapcsolatiやh{lózat{nakやerősítésében╆458 

Aやpolg{riやkonfraternit{sokhozやsokやszempontbólやhasonlóやszervezetekやvoltakやazや
ugyancsak vil{giakból╇や csakや éppenや azや arisztokr{ciaや ésや főnemességや tagjaibólや
uralkodóikやvezetésévelやalapított╇やEurópa-szerte aやｱｴ╆やsz{zadtólやsorj{zó╇やmonasztikusや
lovagrendek.459 Ezekや statútumaiや isや kötelezettségeketや szabtakや megや aや tagokや egym{sや
ir{ntiや szolidarit{s{nakや kereteinや bel(lや azや elhunytや rendtagokraや valóや liturgikusや
megemlékezésや kapcs{n╆や M{rや I╆や K{rolyや magyarや kir{lyや Európ{banや legkor{bbinakや
sz{mító╇や csup{nや ｱｳｲｶ-banや keltや alapítólevelébőlや ismertや Szentや György-lovagrendje is 

kitértやarra, hogy azや elhunytや tagt{rsや temetésénekやnapj{nやvalamennyi rendtagnak tízや
szentmisétや kellettや mondatnia az elhunyt lelki(dvéért 〉╅╊や ceteriや superstitesや proや
remedio anime illius decem missas celebrari facere et die sepulture offerre adaram 

teneantur╊を《.460 AzやangolやTérdszalagrendやtagjainakやisやmisemond{siやkötelezettség(kや
voltや aや halottや rendtagokért╇や mihelystや tudom{stや szereztekや aや hal{lesetről╆や Aや legtöbbや
későbbや alapítottや vil{giや lovagrendや isや hasonlóや szab{lyokkalや élt╇や aや fizetendőや misékや
sz{m{banやazonban jelentősやvoltや aやk(lönbségや｠ az angol rend alapítója╇や III╆やEdv{rdや
többや sz{zasや nagys{grendbenや szabtaや megや aや kötelezettséget╇や f(ggőenや aや rendtagok 

t{rsadalmiや st{tusz{tól.461 Az 1352-benや alapított╇や rövidéletű n{polyiや Csomórendや
szab{lyzataや arrólや isや intézkedett╇や hogyや azや elhunytや kardj{tや felや kellettや f(ggeszteniや aや
t{rsulatやk{poln{j{ban╇やésや｠ aやközépkoriやvil{giや lovagrendekやköz(lやegyed(likéntや｠ a 

rend szuverénjénekや aや k{poln{banや síremléketや 〉valój{banや kenot{fiumotや vagyや
epit{fiumot《やkellettや{llítatnia azやelhunytやemlékére╆462 Az 1364-benやlétrehozott╇やsavoyaiや
Gallérrendや k{poln{j{banや elhelyeztékや azや elhunytや rendtagや gallér-jelvényét╇や címerét╇や
z{szlaj{t╇や ésや azや elhunytや rendtagokértや mondottや misékや sz{m{tや sz{zbanや hat{rozt{kや
meg.463 Aやpéld{katやlehetneやsorolniやtov{bb╆464 

                                                 
457 MAJOROSSY 2004. 70-72, 85-ｹｲ╆╇やaやszab{lyzatや idézettや fordít{sa╈やｷｰ╆╇やazやeredetiやnémetやszöveg╈や

uo. 4. jegyzet 
458 MAJOROSSY 2004. 74-76, 81, 83-85, 104. 
459 BOULTON 2000. 24-ｲｶ╆╉や I╆やK{rolyやmagyarorsz{giや SzentやGyörgy-lovagrendjeや szab{lyzatainak 

elemzéseや r{mutatottや it{liaiや v{rosi╇や egyh{ziや ésや vil{giや konfraternit{sokや előképszerepére╈や
VESZPRÉMYや ｱｹｹｴ╆や ｳ-ｱｱ╆╉や aや vil{giや lovagrendek╇や ezenや bel(lや aや magyarorsz{giや S{rk{nyrendや
művészetiや vonatkoz{sairól╇や többekやközöttや sz{mosや síremléketや isや felvonultatóや emlékanyag{rólや
ld╆╈やL8VEIやｱｹｸｷa╉やL8VEIやｲｰｰｶd╆ 

460 P2R｠SCH5NHERRや ｱｸｹｵ╆や ｱｳｸ╆や ésや ｱｳｹ╆や közöttや 〉facsimile╇や latinや olvasatや ésや magyarや fordít{s《╉や
BOULTON 2000. 37, 42. 

461 BOULTON 2000. 120, 139-140.  
462 BOULTON 2000. 230-231, 382.  
463 BOULTON 2000. 268, 381.  
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Nemやmaradtや kiや aや sorbólや Zsigmondや kir{lyや ｱｴｰｸ-banや alapítottや S{rk{nyrendjeや
sem: a tagoknak résztやkellettやvenni(kやrendt{rsaikやtemetésén╇やamennyiben pedig erre 

nemや voltやmódjuk╇や harminc misétや kellettやmondatniuk minélや előbb╇やmindenやmiséértや
négyやnehézやsúlyúやdén{rralやfizetve╇ ésやegy napra gy{szruh{tやkellettやölteni(k, amelyet 

azt{nやegyやszegénynekやkellettやaj{ndékozniuk 〉╅╊やsiやquemやautemやdictorumやBaronumや
praemissae societatis mori contigerit, tunc singuli aliorum Baronum, et communitatis 

societatis huius, si tamen fieri poterit, ad exequias seu sepulturam talis defuncti 

personaliter transeant; si vero non irent vel aliquibus praepediti ad id ire non 

possent, tunc quilibet talium ob remedium animae defuncti, triginta missas celebrari 

faciat, quanto citius poterit, pro comparatione cuiuslibet missae quatuor denarios 

maioris monetae soluturos et quod quilibet societatis praemissae in signum mortis 

talis socii vestem lugubrem vno die ferat, quam elapso die pauperi Christi det, et 

largiaturや╊を《.465 

Nemcsakや aや konfraternit{sokや ésや aや lovagrendekや tags{gaや alkotottや｠ egyébkéntや
igen pontosan kör(lhat{roltや ｠ t{rsadalmiや csoportokatや aや középkorban. A 

temetkezéssel╇やsíremlékekkel kapcsolatban t{rgyaltやpéld{k is ｠ igaz╇やsokkalやt{gabb ésや
bizonytalanabbulやkörvonalazható ｠ csoportokat jelöltekやkiやaやközépkoriやeurópaiやésやaや
magyarorsz{gi t{rsadalmonや bel(l is╈や hasonlóや természetűや cselekedetekrőlや adtakや
sz{motや azや arisztokr{cia╇や aや nemesség╇や aや főpaps{g╇や tov{bb{や aや polg{rs{gや köreiben╆やA 

kor{bbanやaやhahótiやalapító-emlékkelや〉574-577╆やkép《やkapcsolatbanやt{rgyaltやfundatorokやésや
don{torokや gyakranや hosszúや idővelや elhunytukatや követőenや elkészíttetettや vagyや
újragondoltや figur{lisや síremlékei╇や templomiや emlékművei466 péld{ulや egyや nagyon 

vil{gosanやelk(lön(lőやt{rsadalmiやattitűdやképi-anyagiやmegnyilv{nul{saiやvoltakや｠ ha a 

K{rp{t-medencébenや legal{bbや részbenや azや emlékekや nagymértékűや pusztul{saや
következtébenやennekやaligやmaradtや isやnyoma╆やDeやMagyarorsz{gonや is, amígやaや legfelsőや
t{rsadalmiや rétegben╇や aや főnemesség╇や aや b{rókや közöttや aや kolostoralapít{sや igenや gyakoriや
módjaや voltや aや csal{diや sírhelyや létrehoz{s{nak╇や addigや aやmódosabbやnemességや ink{bbや aや
birtok{nや {llóや kegyúriや templomや kereteiや közöttや keresteや ugyanezt╆や Aや főpaps{g╇や élveや
évezredesや előjog{val╇や legink{bbや stallum{nakや helyszínénや temetkezett╇や nemegyszerや
azonbanや k(lönや sírk{poln{tや emelveや aや székesegyh{zakや oldal{n╆や Aや k{polnaalapít{sや
gyakoriやvoltやaやv{rosiやpolg{rs{gやfelső╇やpatríciusiやrétegeやkörébenやis╇やennekやhelyszíné(lや
azonbanや aや v{rosiや pléb{niatemplomokや vagyや koldulórendiや templomokや szolg{ltak╆やAや
sírfeliratokやkor{bbiやelemzése467 sor{nやisやkider(lt╇やhogyやaやhasonlóやjog{ll{sú╇やgazdas{giや
erejű╇やhivatalviselésűやegyénekやhasonlóやnyelviやeszközt{rralや〉ésやtermészetesenやhasonlóや
{br{zol{siや form{kkalや is468《や éltek╆や Aや temetkezőhelyや létrehoz{siや módozataiban╇や aや

                                                                                                                                                         
464 Pl. BOULTON 2000. 304-ｳｰｵ╇やｳｸｲ╆や〉n{polyiやHajórend╇やｱｳｸｱ《╇やｳｸｱ-382. (Aranygyapjas-rend), 382. 

〉franciaやCsillagrend╇やｱｳｴｴのｵｲ《╇やｴｱｹ╆や〉n{polyiやHermelinrend╇やｱｴｶｵ《 
465 FEJÉRやXのｴ╆やｱｸｴｱ╆やｶｹｲ╆╉やBARANYAIやｱｹｲｵ｠1926. 579.; BOULTON 2000. 350.;   
466 SCHUBERT 1987. 230., ld╆や kor{bbanや っAや╅memoriaをあや fejezetや ╅Azや alapítókやemlékezeteをや címűや

alfejezetében╆ 
467 Ld╆や╅AzやÉletやKönyveや｠ sírjelやésやfeliratをやcíműやfejezetben╆ 
468 Ld╆や kor{bbanや aや templommodelltや tartóや figur{królや っAや ╅memoriaをあや fejezetや ╅Azや alapítókや

emlékezeteをやcíműやalfejezetébenやelmondottakat╆ 
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sírfeliratoknakや aや halottや megnevezésétや ésや címeitや tartalmazóや részében╇や aや síremlékekや
reprezentativit{s{banや eltéréstや mutatóや csoportokや tagjainakや egym{shozや hasonlóや
viselkedéseや azや életや legk(lönbözőbbや m{sや ter(letein╇や ígyや azや uralkodóhozや fűződőや
viszonyや intenzit{sa╇や aや h{ború╇や aや birtokszerzés╇や azや építkezés╇や azや örökhagy{s╇や aや
tanults{gや stb╆や esetébenや isや megfigyelhető╆や A Zsigmond-korban a magyarorsz{giや
arisztokr{ciaやtagjainakや｠ péld{ulやaやKórógyiaknak╇やaやKanizsaiaknak╇やaやCilleieknek╇やaや
Garaiaknak, a Rozgonyiaknak ｠ szólóや adom{nylevelekや igényesや megfogalmaz{súや
bevezetőiや gyakranや tartalmazt{kや péld{ulや azや elkövetettや ésや jutalmazandóや tetteknek a 

jövőや nemzedékekや emlékezetére (╅ad memoriam futurorumを) vagy m{sokや
emlékezetére 〉╅in memoriam aliorumを《╇や esetlegや a dologや örökや emlékezetére 〉╅ad 

eternam rei memoriamを《 méltóや volt{t╇や aや köznemeseknekや írottや hasonlóや
adom{nylevelekや ugyanakkorや sokkalや egyszerűbbや formul{kkalや éltek╆469 Azや utóbbiや
évtizedekや kor{bbanや m{rや v{zoltや ╅memoriaを-kutat{sa470 {ltalや megalkotottや
meghat{roz{sや szerintや aや vall{s╇や aやmetafizika╇や aや liturgiaや {ltalや megalapozottや ésや vel(kや
összefonódó╇やugyanakkorや jogiやkötésekenやalapulóやésや ilyeneketやalkotóやmemoria471 alatt 

egyénekや ésや csoportokや t{rsadalmiや cselekedeteiや értendők╇や aやmemoria csoportokat hoz 

létre╇や ésや elősegítiや ezenや csoportokや hosszabbや idejűや fennmarad{s{tや is╆や Ilyen csoportok 

voltakやaやnemzetségek╇ kl{nok╇やcsal{dok is ｠ valój{banやnemやaやrokoniやkapcsolatやmaga 

tartottaやösszeやőket╇やhanemやaやrokons{gnakやaやtudata╇やazやelmúltやgener{cióikやtagjaivalやésや
azokやtetteivel╇やbirtokaivalやésやalapítv{nyaivalやvalóやtudatosやközösség╈やazやösszetartoz{sや
memori{ja. Aやmúltraやvalóやvisszatekintésnek╇やvagyisやaやhalottraやésやannakやcselekedeteireや
valóやvisszaemlékezésnekやaやm{rやelhunytや személyやvonatkoz{s{banやpasszív memori{ja 

teremtetteやmegやvalój{banやazやalapj{tや azやaktívやmemori{nak, vagyis olyan cselekedetek 

ésやteljesítményekやösszességének╇やamelyekやméltókや╅aやjövőやnemzedékekやemlékezetéreを╇や
vagyis amelyeknek céljaや aや felejthetetlennéや tevésや ésや aや hírnévや elérése╆や Aや memoria 

kultur{lisや alkot{sokbanや nyilv{nulhatott meg a legsokrétűbbや módon╇や aや hírnévhezや
vezetőや cselekedetekや szövegben╇や képben╇や emlékművekben╇や aや legk(lönfélébbや
műfajokban való megörökítéseやútj{n╆472 

 

 

6.4. Aやsírやésやsíremlékやtemplomiやkörnyezete 
 

Azやemlékezet fenntart{s{nakやkultur{lis-műfaji sokszínűsége többekやközött abban is 

tettenや érhető╇や hogyや azや ép(letbenや lévőや sírや és azや aztや jelzőや síremlékや {ltal{ban nem 

önmag{banや hirdetteや azや elhunytや memoriaj{t╇や még ha ennek aや K{rp{t-medencébenや
gyakranやnemやisやl{tható m{rやnyoma╆やNéh{nyやesetbenやazonbanやmégやmaやisやmegfogható╇や
hogyや aや síremlékや köréやmagaや azや ép(letや｠ templomszentély╇や sírk{polnaや｠ építészeti-
heraldikaiや dísze╇や kifestése╇や padlózata╇や berendezéseや ésや felszerelése egyや k(lsőや burkot 

                                                 
469 M[LYUSZやｱｹｷｳ╆やｵｷ-64.; MAROSI 1987b. 122. 
470 Ld╆やkor{bbanやっAや╅memoriaをあやcíműやfejezetben╆ 
471 Oexleやidézőjelやvagyやkurzív{l{sやnélk(lやhaszn{ljaやaやkifejezést╆ 
472 OEXLE 1995a. 61-63. 
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vont╇やamellyelやaや síremlékやazやalapító╇やaやdon{tor╇やaやhozz{tartozókやelképzeléseや szerint 

egységetやalkotott. Ennekやｱｳ╆やsz{zadiやproblémakörére╇やsírhelyやésやkifestésやfeltételezhetőや
összef(ggésére J{kやésやFelsőörsやtemplomainak karzat- ésやtoronyaljaiやkapcs{nやaやfejezetや
kor{bbiやrészébenやm{rやtörténtやutal{s╆ Azやennélやisやkor{bbiやidőszakraやvonatkozóanやmégや
kevesebb a biztos ismeret╇や ésや többや aや feltételezés╆や Úgyや tűnik╇や hogyや aや
legreprezentatívabb╇やközpontiや｠ alapítói╇やdon{toriや｠ sírhelyekやkörnyezeténekやkedveltや
díszeや lehetettや aや színesや ésや ritk{nakや sz{mítóや kövekből╇や esetenkéntや aや téglaや vörösével╇や
pasztaberak{sや élénkや színeivelや vegyítve alkotott╇や geometrikusや mint{zatúや padló╆や Azや
{sat{siやleletekbőlやésやmegfigyelésekbőlやilyenreやkövetkeztethet(nkやvagyやaやtemetéséhez╇や
vagyや aや szenttéや avat{s{hozや kapcsolódóanや I╆や Istv{nや 〉くｱｰｳｸ《や székesfehérv{riや sírj{nakや
körzetében╇473 ésや aや Csongr{dや megyeiや Kutaspuszta azや Alföldönや kőépítészetévelや
szokatlanulや igényes╇や egykoriや [rp{d-kori kis templom{nakや ｱｲ╆や sz{zadraや keltezhetőや
padlóelemeiやalapj{n474 is. 

A későbbiやsíremlékek címeresやvagyやfigur{lis-címeresや{br{jaやgyakranやkaphatottや
erősebbやhangsúlytやaやcímernekやazやép(leten╇やazやép(letbenやvalóやismétlődőやmegjelenéseや
segítségévelや ｠ ak{rや azや elhunytや építtetőや tevékenységétや aや templom╇や aや szentély╇や aや
k{polnaや boltozat{n╇や konzolain╇や kapuzat{n╇や falainや hangsúlyozóや saj{tや címerpajzsaiや
{ltal╇やak{rやelődeinekやazやövévelやegyezőやcímerei m{rやkor{bbanやodaker(ltやpéld{ival╆やAや
m{rや említett╇や aや győriや székesegyh{zや oldal{nや Héderv{riや J{nosや p(spökや 〉くｱｴｱｵ《や {ltalや
építtetettや sírk{polnaや szentélyboltozat{nakや z{rókövétや aや Héderv{ri-címerや pajzs{valや
jelölték╆475 Bakóczや Tam{sや esztergomiや érsekや 〉くｱｵｲｱ《や sírk{poln{j{ban╇や azや esztergomi 

Bakócz-k{poln{banや (1086-1088╆や kép) azや olt{rや felettiや pilaszterfejezetekenや ésや aや kupolaや
kétやcsegelyében isやazやépíttetőやcímereや l{tható476 (1194-1196╆や kép), aや fehérやm{rv{nybólや
It{li{banやfaragottやolt{rや(1197╆やkép) jobbやoldaliやbelsőやpilaszterénやpedigやaやfőpapやtérdeplőや
alakja477 (1198╆やkép) is helyet kapott. 

Cilleiや 〉II╆《や Hermannや 〉くｱｴｳｵ《や azや {ltalaや aやmaや szlovéniaiや Pleterjébenや 〉Pletriach《や
alapítottや karthauziや kolostorbanや aや főolt{rや előttや temetkezett╇や amelyetや sírhelyé(lや
v{lasztott╆や Aや kolostorbólや ésや környékérőlや ismert╇や négyzetesや padlótég{kや egyや {llatiや ésや
növényiや motívumokkalや díszített╇や végtelenítettや mustr{tや alkottak╇や amelybenや
beleúsztatvaや megjelentekや aや Cillei-címerrelや díszítettや tégl{kや is╆や Egyetlenや darabや
Hermann(us) Comes Cilie fundator hui(us) dom(us) felirataや aや sírや helyétや jelölhette╆478 

Címeresや téglapadlóや ésや sírhelyや ehhezや hasonlóや kapcsolat{raや aや középkoriや magyarや

                                                 
473 DERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｲｴ╆ 
474 B. NAGY｠T2THやｲｰｰｰ╉やaやTóthやMelindaや{ltalやottやösszegyűjtöttや〉ｲ54-ｲｵｵ╆╇やｷｸ╆やjegyzet《╇やmeglévőや

európaiやp{rhuzamok╈やGeroやérsekや〉くｹｷｶ《やsírhelye╇やKöln╇やrégiやszékesegyh{z╉やGuillaumeやhercegや
sírhelyeや 〉ｱｱｰｹ╇や ｱｱｵｲや ut{n′《╇や Saint-Omer, Saint-Bertinや bencésや ap{ts{giや templom╉や Matildaや
őrgrófnőや〉ｱｱｵｱ《╇やSanやBenedettやPo╇やbencésやap{ts{giやtemplom╉やBecketやSzentやTam{s╇やCanterbury╇や
székesegyh{z╇やTrinityやChapel╆ 

475 KOZ[K｠LEV[RDY｠SEDLMAYER 1972. 101.; MAROSI 1987b. 133.; Magyarorsz{giやművészet 
ｱｹｸｷ╆やII╆やｳｰｰ╆やkép 

476 BALOGH 1955. 52, 54, 77-ｷｸ╇やｸｳ╇やｸｵ╇やｸｷ╆やkép 
477 BALOGHやｱｹｵｵ╆やｲ╆やkép 
478 PREDOVNIK 1999. 68, 69. (135. kat. sz.) 
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kir{lys{gやter(leténやnemやismertやadat╇やjelenlegiやtud{sunkやszerintやpéld{ulやaやZ{gr{bbanや
Hampelや Józsefや {ltalや lerajzolt╇や aやnégyeltやCillei-címertや {br{zolóや tégl{nak479 ugyanúgyや
nemや voltや temetkezésiや vonatkoz{sa╇や ahogyや aや soproniや Szentや Mih{ly-templomや ésや aや
rusztiや〉Rust╇やAusztria《やHal{sz-templomやnégyzetesやpadlótégl{inakやegyやrészétやdíszítő╇や
pontsorralや kör(lvett╇や cölöpösや {br{júや ｠ aや Héder-nemzetségや címeréhezや hasonlóや ｠ 

pajzsnak480 sem. 

Aや sírtや ésや síremléketや befogadó egykoriや nagyobbや egységnekや aや kor{bbiakbanや
elmondottakやalapj{nやsokやesetben egyikや legfontosabbやrészétやképezte az elhunytや{ltalや
mégやéletébenやalapítottやvagyやmegújítottやolt{r╆やSzapolyaiやIstv{nやn{dorや〉くｱｴｹｹ《やtumb{ja 

(482-ｴｸｹ╆やkép) a szepeshelyiや〉Spi:sk{やKapitula╇やSzlov{kia《やpréposts{giやtemplomや{ltalaや
építtetettやM{riaやmennybemenetele-╇やkésőbbiやtitulusaやszerintやKrisztusやteste-k{poln{jaや
közepénや {llt, aや maや isや meglévőや M{ria-koron{z{sa-olt{rや előtt.481 A nyilv{nvalóan 

ugyancsakや azや alapítv{nyや részétや képezőや sz{rnyasolt{rや ｱｴｹｳ-banや m{rや készや volt,482 a 

f{j{baや vésettや 1499-esや évsz{mや m{sodlagosや ╅graffitoをや lehet╇や aや közelébenや észlelhető╇や
alighanemや gyerty{tólや sz{rmazóや égésnyomokkalや egy(ttや aや n{dorや temetésiや
szertart{s{nakや egyfajtaや emlékeztetőjeként╆483 Szapolyaiや Imreや n{dortや 〉くｱｴｸｷ《, mégや aや
Szapolyai-k{polnaや alapít{s{tや ésや felépítésétや megelőzően╇や mag{banや aや templombanや
temettékやelや 〉tumbafedlapjaやmaやmégisやaやk{polnaやfal{n{lや{ll484; 388-ｳｹｳ╆やkép)╇やaやfőolt{rや
előtt. Ez aや Szentや M{rton-főolt{rや azonbanや kor{bbanや kész(lt (az 1470-esや évtizedreや
keltezhető╇や azや ｱｴｷｸ-asや templomújraszentelésiや okm{nyや m{rや említi《,485 ésや annyiban 

semmiképpenやnemやalkotottやközösやegy(ttestやaやtumb{val, hogy nincs adat az elhunyt 

aktívやrészvételérőlやaやlétrehoz{s{ban. 

Beszterceb{ny{nや 〉Bansk{や Bystrica╇や Szlov{kia《 aや pléb{niatemplomや északiや
oldal{nや emeltや Borb{la-k{poln{raや vonatkozóanや ｱｴｷｸ-bólや ésや ｱｴｹｱ-bőlや maradtや fennや
búcsúengedély╆や Ezekbőlや kider(l╇や hogy a gazdagや patríciusや Nikolaus Plath {ltalや
alapítottや k{poln{tや m{rや özvegye╇や Dorotheaや építtetteや fel╇や ésや őや adom{nyoztaや aや
berendezésétや is╈や aや Szentや Borb{l{nakや ésや Jeromosnakや szenteltや olt{rt╇や egyや tov{bbiや
mellékolt{rt╇や Borb{laや ésや Jeromosや aranyozottや ez(stや 〉aや későbbiや oklevélや szerintや egyや
Szent Kereszt-szoborralや egy(ttや réz《や szobr{tや ésや egyや ez(stや ereklyetartóや keresztet╆やAzや
ép(letrész az 1500-banや pusztítóや tűzvészや következtébenや erősenや megsér(lt╆や Aや falraや
                                                 
479 HAMPELやｱｸｶｹ╆やf╆やｶｳ╆╉やL8VEIやｲｰｰｲa╆やｳｶ╆ 
480 L8VEIやｲｰｰｲa╆やｳｶ╆ 
481 WAGNER 1774. 148, 360.; JANKOVICH 1818; Matthias Corvinus 1982. 683-684. (Kat.-Nr. 837, 

BALOGH╇やJ╆《╉やAbb╆やｱｹ╉やBAL[ZSIKやｱｹｹｳa╆やｱｸｴ╆╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｲ╇やｶｶｸ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｱｱ╆やkat╆ sz.); 275, 

280-ｲｸｱ╆やkép 
482 DIVALD 1905. 17. 
483 Gotika 2003. 722. (FAJT, J.) ｠ azやolt{rや ｱｴｹｰやkör(lや kész(lt╉や FAJTや ｲｰｰｷ╆や ｱｶｸ╆╉やAbb╆や ｷや｠ azやolt{rや

készítésétや azや ｱｴｹｰ-esや évekや elejéreや helyezi╉や azや ｱｴｹｹ-esや évsz{mや alapj{nや kelteziや azや olt{rt╈や
RADOCSAYや ｱｹｵｵ╆や ｴｴｲ╆や 〉kérdőjellel╇や mag{tや azや évsz{motや csakや aや szakirodalombólや ismerve《╉や
RADOCSAY 1967. 215-ｲｱｶ╆╉やGEREVICHやｱｹｷｳb╆やｱｷｸ╆や〉aやsz{zadfordulóやkör(liやidőből《や 

484 WAGNER 1774. 148.; JANKOVICH 1818; BALOGH 1966. I. 297-298.; Matthias Corvinus 1982. 

683. (Kat.-Nr. 836, BALOGH, J.)╉やAbb╆やｱｸ╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｲ╇やｶｶｷ-668. (2.2.10. kat. sz.); 275, 

ｲｸｰ╆やkép╉やVARGAやｲｰｰｸa╆やｲｷｶ-277. 
485 RADOCSAY 1955. 437. 
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festett╇や illetveや egyや ajtókeretreや vésett╇や ｱｵｰｴ-esや évsz{mや keltezi helyre{llít{s{tや ésや újや
boltozat{t╇やamelyenやugyanazやaやszarvasfejetや{br{zolóやcímerやtűnikやfel╇やmint az egykor 

1509-esや évsz{motや hordozó╇や maや isや meglévő sz{rnyasolt{ron╇や valamintや Barbaraや
Glocknitzerや 〉くｱｵｱｳ《や figur{lisや sírlapj{n486 (354-ｳｵｵ╆や kép) ｠ aや címerekや azonosít{s{tや
csal{diやpecsétekやhitelesítik. Barbaraやnagyösszegűやalapítv{nytやisやtettやannakやérdekében╇や
hogyやaやk{poln{banやtemessékやel╆やA Glocknitzerekやnemやegyed(liやdon{toraiやvoltakやazや
újj{építésnek╇や aや konzolokonやugyanisやm{sや gazdagやpolg{rokや címereiや isや feltűnnek╇や deや
mindenképpenやóri{siやrésztやv{llaltakやbelőle.487 

Johannes Lulay sz{szやkir{lybíró╇やpolg{rmesterや〉くｱｵｲｱ《やsírkövét488 (ｱｹｲ╆やkép) ma 

is a nagyszebeniや 〉Sibiu╇や Rom{nia《や evangélikusや templomや őrzi╆や Aや templombólや
sz{rmazó╇や későbbや {tfestettや K{lv{ria-főolt{r489 predell{j{nや ｱｹｸｵ-benや aや sírkövönや
l{thatóvalやmegegyezőや{br{júやcímerpajzsotやésやｱｵｱｲ-esやévsz{motやt{rtakやfel╇490 az eredeti 

sírhelyやalighanemやennekやaz olt{rnakやazやelőterébenやvolt╆ 
J{nosや pléb{nosや 〉くｱｵｲｶ《や címeresや sírlapja (ｴｲｸ╆や kép) aや ｱｹ╆や sz{zadbanや mégや aや

berethalmiや 〉Biertan╇や Rom{nia《や evangélikusや templomや északiや ajtajaや előttや fek(dt╇や
jelenlegや aや templomや kör(liや erődítésや délkeletiや torny{banや 〉╅Mauzóleum-toronyを《 
tal{lható╇やnyolcやkésőbbiや〉ｱｶ｠ｱｷ╆やsz{zadi《╇やugyancsakやpapiやsíremlékkelやegy(tt╆491 Aやsírや
eredetiや helyeや teh{tや nemや ismert╇や deや nagyや aや valószínűsége╇や hogyや valaholや aや főolt{rや
közelébenや lehetett╇や azや ｱｵｰｰ｠ｱｵｲｵや közöttや emeltやmai templomや építtetőjekéntや ugyanisや
J{nostやneveziやmegやaやdiadalívやhajóやfelőliやoldal{n╇やazやívz{radékやfölöttやolvasható╇やｱｵｲｲ-

esや évsz{mú╇やmonument{lisや festettや felirat╇や ésや azや őや aや sírkövönや l{thatóvalやmegegyezőや
címereや jelöliや az 1515-ösや évsz{mmalや keltezett K{lv{ria-főolt{rや predell{j{nakや egyikや
konzol{t╆ M{sやberendezésiや t{rgyakやdon{toraや isや J{nosやvolt╇や ígyやazや intarzi{sやberak{súや
sekrestyeajtónやisやaやsírkövönやl{tható╇やmonogrammosやcímerpajzsやismétlődik ｠ tov{bbiや
évsz{mos╇や azや őや hivataliや idejébenや készíttetettや emlékekや isや tal{lhatókや mégや aや
templomban╇やígyやegyやkis╇やdomborművűやkőkorpuszやaやszentélyやészakiやfal{nや〉ｱｵｱｳ《╇やegyや
intarzi{sや stallumや 〉ｱｵｱｴ《╇や aや szószékや 〉ｱｵｱｸ《╇や valamintや aや nyugatiや bej{ratや kapusz{rnyaiや
(1524).492 

Aや temetkezőhelyeknekや a memoria szempontj{bólや igaz{nや l{tv{nyosや
alkotórészeitやjelentőやsz{rnyasolt{rokやköz(lやaやK{rp{t-medenceやter(leténやaやszepeshelyiや
ésや aや beszterceb{nyaiや k{poln{é╇や tov{bb{ a nagyszebeniや ésや aや berethalmiや templomé 
                                                 
486 IPOLYI 1874a. 682-683.; IPOLYI 1878a. 116, 122-ｱｲｵ╆╉や ｳｵ╆や kép╉や MIK2や ｲｰｰｵa╆や ｲｲｱ╇や ｲｳｷ╆や 〉ｱｳｷ╆や

jegyzet《╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｳ╆╉やGotika 2003. 669. 〉ｲ╆ｲ╆ｱｴ╆やsz╆╇やENDR8DI╇やG╆｠MIK2╇や[╆《 
487 ENTZ 1972; Jankovich 2002. 296-ｲｹｹ╆や〉ｲｷｹ╆やkat╆やsz╆╇やENDR8DIやG╆《╉やERD8DYやｲｰｰｳ╆やｴｶｹ-474.; 424-

ｴｲｵ╆やkép╉やGotika 2003. 653-ｶｵｴ╆や 〉ｱ╆や ｳ╆や ｳｶやkat╆や sz╆╇やENDR8DI╇やG╆╉や ｷｴｶ-747. (4. 73 kat. sz., FAJT, 

J.｠ROLLER, S.｠ŠUG[R╇やM╆《 
488 ALBU 2002. 38-39. (30. sz.); Abb. 16 
489 RADOCSAY 1955. 405-406. 
490 FIREA 2002｠2003. 131-135, 137.; Fig. 12 
491 SALZER 1881. 91-92.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 44, 73. (225. jegyzet); BALOGH 1943. 187. 
492 MÜLLERや ｱｸｵｵa╆や ｲｰｴ╇や ｲｰｵ╆╉や SALZERや ｱｸｸｱ╆や ｹｱ-92.; ROTH 1913. 142-1ｴｶ╆╉や ｱｲｸ╆や kép╉や BALOGHや

1943. 187.; RADOCSAY 1955. 278.; VĂTĂŞIANUやｱｹｵｹ╆やｴｹｳ╆╉やFig╆やｷｱｰ╆╉やFABINI｠FABINI 1985. 

222-ｲｲｳ╆╉やｷｴ╆やkép╉やENTZやｱｹｹｶ╆やｱｸｸ╆╉やｳｴｲ-ｳｵｰ╆やkép╉やFABINIやｱｹｹｹ╆やｲｳ-26.; 46a-rやkép╉やFABINIやｲｰｰｲ╆や
67-ｶｹ╆╉やNÄGLERやｲｰｰｴ╆やｳｸｹ╇やｳｹｱ╇やｴｳｵ╆ 
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olyan kivételesやdarab╇やamelyhezやmeglévőやsíremlékやisやkapcsolható: nemigenやemlíthető 

tov{bbiや síremlékや ésや tabern{kulum- vagy sz{rnyasolt{rや p{r, amely egykor 

összetartozottやvolna╇ biztosやazonban╇やhogyやaやmaやisやmeglévő olt{roktólやazやelveszettekや
felépítés(kbenや ésや alapvetőや {br{zol{siや rendszer(kbenや nem╇や legfeljebbや aや kegyúrraや
utalóやcímerekbenやésやdon{tor-{br{zol{sokban╇やesetlegやfeliratoz{sban k(lönbözhettek. 

Egy ilyen kassai 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《や emlékや legal{bbや említésbőlや mégや ismert╆や
Augustinus Cromer polg{rmesterや 〉くｱｴｷｲ《や hal{laや ut{nや h{romや évvel╇や ｱｴｷｵ-ben, 

özvegyeや ｳｲや forintotや hagyottや azや újや k{poln{baや olt{rや készítéséreや 〉╅Itemやmerや vorや eyneや
toffel In die newe capelle zu machen flor. auri XXXIJを《╆やAや szóbanや forgóやk{polnaやa 
Szentや Erzsébet-templom Szent Kereszt-k{poln{ja╇493 amelynek egyik boltozati 

z{rókövénやugyanazやaやcímerpajzsやl{tható╇やmintやaやpolg{rmesternekやaやk{polnaやpadlójaや
alólやelőker(ltやsírlapj{n494 (175-ｱｷｸ╆やkép). 

A 15｠ｱｶ╆や sz{zadや fordulój{nakや egyikや leggazdagabbや soproniや kereskedője╇や
Siebenburgerや Jakabや feltételezhetőenや aや ferencesekや templomaや déliや oldal{hozや {ltalaや
építtetettや k{poln{baや temetkezett╇や amelynekや egykori fal{nや ｱｷｸｰ-ban faragott-festett 

feliratosや címerétや írt{kや le╇や ésや amelybenや eredetilegや azや ｱｵｱｲ-benや ésや ｱｵｵｲ-benや említett╇や
Siebenburger-féleや H{romkir{lyok-olt{rや isや {llhatottや ｠ ezや renesz{nszや stílusúや
kőépítményやlehetett╇やamelynekやh{romやtöredékétやBaloghやJol{nやazonosította╆495 

Aや középkoriや olt{rokや menz{iや köz(lや alighanem még aや meglévőや
sz{rnyasolt{rokn{lや isや sokkal kevesebb {llや maや is╇や ésや ezekenや semや tal{lhatóや azや
olt{ralapítókやszemélyére utalóやrészlet.496 Timoteus z{gr{biやp(spökや〉くｱｲｸｷ《やsíremlékeや
egykor székesegyh{za déliや mellékszentélyénekや M{ria-olt{raや előttや volt, és azや olt{rや
vakmérművesや díszűや kőや menz{jaや maや is megvan.497 Aや Bakócz-k{polnaや vörösや
m{rv{nybólや faragott╇や ihs Krisztus-monogrammalや ékesや olt{rmenz{jaや (1197╆や kép) is 

megmaradt.498 Ezeknélやegyszerűbb kialakít{sú╇やkőやolt{rmenz{kや{llnakやaやZalaやmegyeiや
Turniscsa 〉B{ntornya╇や Turni:če╇や Szlovénia《 középkoriや pléb{niatemplomaや hajój{nakや
keletiや részén╇や aや diadalívや kétや oldal{n, amelyek aや szentélyや középvonal{banや lévőや sírや
fedlapj{val499 (1173-ｱｱｷｵ╆や kép) ésや aや szentélyや ésや aや hajóや Johannesや Aquilaや ésやműhelyeや

                                                 
493 MAROSI 1969a. 35, 44. (202. jegyzet); MAROSI 1987b. 162. 
494 MYSKOVSZKY 1888a. 128-ｱｳｰ╆╇や képpel╉や RÉCSEYや ｱｸｹｶ╆や ｸ-ｹ╆╉や XI╆や t{bla╉やMIHALIKや ｱｸｹｷ╆や ｱｶｴ╆╉や

WICK 1933. 16-18. 
495 BALOGHや ｱｹｶｲ╉や aや soproniや ferenceや templomや m{sや temetők{poln{iraや isや vonatkozóや újabb╇や

középkoriや ésや koraや újkoriや adatokkalや egy(tt╈やM{ty{sや örökségeや 2008. I. 204-206. (VII-19. kat. sz., 

BARTOS Gy.) 
496 Feltehető╇やhogyやaやｱｹ╆やsz{zadやm{sodikやfelénekやnagyやműemlékiやhelyre{llít{saiやsor{nやaやközépkoriや

falazottや vagyや ak{rや kőbőlや faragottや olt{rmenz{kや helyettや azokbanや azや esetekbenや isや újak 

kész(lhettek╇や amikorや azや eredetiや sz{rnyasolt{rや visszaker(ltや aや helyére╆や Aや kérdésや ésや azや
emlékanyagやvizsg{lat{ra╇やtudom{somやszerint╇やeddigやsemmilyenやmértékbenやnemやker(ltやsor╆ 

497 Aやsírやhelyéről╈やLiber Statutorum ｱｳｳｴ╆やpag╆やｸ╆╉やTKALČIĆやｱｸｷｴ╆やｶ╆╉やTKALČIĆやI╆やｱｸ89. 406-408.; a 

ｱｳ╆やsz{zadやm{sodikやfelébenやkész(ltやmenz{ról╇やfényképpelやegy(tt╈やDEANOVIĆ｠ČORAKやｱｹｸｸ╆や
41, 42, 66. 

498 BALOGHやｱｹｵｵ╆やｷｲ╇やｸｹ╇やｱｰｴ╆やkép 
499 R2MERやｱｸｷｴ╆や ｲｵ╆╉や ｲｸ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｳ╆や ｴｸ╆╉や ｲｴ╆やkép╉やBOGYAYやｱｹｸｶ╆や ｱｵｷ╆や

〉ｳｹ╆やjegyzet《╉やｱ╆やkép╉やL8VEI 1989b. 127-ｱｲｸ╆╉やｳｷ╆やkép 
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{ltali, 1383-asや és 1389-esや évsz{mú, gazdag kifestésével╇500 aや kétや mellékolt{r 
titulus{hozや isや kapcsolódóや falképekkel╇や egyed(l{llóanや hosszú, festett feliratokkal 

l{tv{nyos egységetや alkot mégや mai╇や töredékesや {llapot{banや isや (1199-1205╆や kép). 

Turniscs{n╇やahogyやm{sholやis╇やazやösszef(ggésekやjelrendszerénekやlegfontosabb eleme a 

címer╆やAやsírkövönやegykorやdomborúanやkifaragottや{br{zol{sやugyanやm{raやaや rajtaやvalóや
j{rk{l{stólや m{rや értelmezhetetlennéや kopott 〉ennekや következtébenや aや legutóbbiや
helyre{llít{skorやelやisやt{volított{kやaやtemplomból╇やmaやottやheverやaやközelébenやaやfűben《, a 

Rómerや Flórisや közölteや rajzaや (1173╆や kép) azonban azや alsólendvaiや B{nfiakや ugyanazon 

címer{br{j{tや és pajzsból╇や sisakbólやésや sisakdíszbőlや{llóやheraldikaiやegy(ttesét mutatja, 

mintやaやhajóやkeletiやfal{n╇やaやdiadalívやkétやoldal{nやszínesenやmegjelenő, festett címerdíszや
(1203-1204╆や kép).501 Hogy a templomban aやsírkőやalattやeltemetett személy nemやak{rkiや
volt ésや főlegや nemや ak{rkinekや tartottaや mag{t╇や mutatjaや aや szentélyや alsóや zón{j{banや
megfestett hermelin-f(ggönyや 〉1206╆や kép). A hermelin egyenesen uralkodói╇やhercegi, 

tartom{nyúri rangjelzőや voltaや Közép-Európ{banや {ltal{nosanや ismertや volt, pal{stokや
szegélyénや ésや bélésében╇や illetve a hermelin-karim{sや hercegiや s(vegekや ｱｴ╆や sz{zadtólや
ismertや{br{zol{sain gyakranやelőfordul.502 A turniscsai festéstやa nyugat-magyarorsz{giや
hat{rszélenやmegrendelőkやsz{m{raやaやhermelinesやpal{stやésやs(veg osztr{kやhercegekkelや
valóやkapcsolata503 is tudott lehetett. 
                                                 
500 PROKOPP 1983. 141-142.; Johannes Aquila 1989. 
501 Johannes Aquila ｱｹｸｹ╆やｶｵ╇やｷｱ╆やkép 
502 Aや hercegiや s(vegや néh{nyや korai╇や ｱｴ╆や sz{zadiや {br{zol{s{nakや felsorol{sa╇や st{jer╇や sziléziai╇や alsó-

ausztriaiや emlékekkel╈や LANCや ｱｹｸｳ╆や ｲｷｳ╆╉や Ebbeや aや képbeや jólや beleillik╇や hogyや aや Képesや Krónikaや
miniatúr{inや {ltal{nosや aや hermelinszegélyesや pal{stや aや kir{lyokや ésや kir{lynékや {br{zol{sain╇や
valamintや aや k(lönbözőや színű╇や deや elsősorbanや vörösや hercegiや s(vegekや karim{j{n╈や pl╆や I╆や Lajos╇や
valamintや 〉Kotromanics《や Erzsébetや kir{lynéや a címoldalonや 〉pal{st╇や fol╆や ｱr《╇や Velenceや alapítóiや
〉s(veg╇や fol╆や ｸr《╇やGézaや fejedelemや 〉pal{st╇や fol╆や ｱｹv《╇やGyulaやvezérや 〉s(veg╇や fol╆や ｲｰv《╇や Szentや Istv{nや
〉pal{st╇や fol╆やｲｱv《╇やSzentや Imre╇やVazul╇やAndr{s╇やBélaやésやLeventeやhercegekや 〉s(veg╇や fol╆やｲｲv《╇やAbaや
S{muelや〉pal{st╇やfol╆やｲｴr《╇やBélaやhercegや〉pal{stやésやs(veg╇やfol╆やｳｲv《╇やelőkelőやnemesekや〉köpeny╇やfol╆や
ｳｴr《╇やD{vidやhercegや〉s(veg╇やfol╆やｳｶr《╇やGézaやésやL{szlóやhercegや〉s(veg╇やfol╆やｳｷv《╇やErzsébetやkir{lynéや
ésやötやgyermeke╇やvalamintやI╆やK{rolyやésやErzsébetやaやlippaiやkolostorやalapítjaや〉pal{stやésやs(veg╇やfol╆や
70v): KépesやKrónika 1964. I. 1, 15, 38, 40, 42, 44, 47, 64, 67, 71, 74, 140.; II. 51, 52, 55-57, 63.; a 

KépesやKrónikaやhercegiやs(vegeirőlやérintőlegesen╈やMAROSIやｱｹｹｵ╆やｳｶ╇やｴｲ╆╉やaやvelemériやfalképekenや
hermelingerezn{kや alkotj{kや aや nyugatiや falや Köpönyegesや M{ri{jaや pal{stj{nakや belsőや bélésétや
(Johannes Aquila ｱｹｸｹ╆やｲｷ╆やkép╉やGOMBOSIやｲｰｰｸ╆やｲｴ╆ｱ-ｳ╆やkép《╇やvalamintやaやhajóやészakiやfal{nやSzentや
L{szlóや köpenyénekや szélesや gallérj{tや ésや belsőや bélésétや 〉Johannes Aquila ｱｹｸｹ╆や ｲｴ╆や kép《╉や Szentや
M{rtonや Ausztri{banや ésや azやAquila-műhelyや alkot{sainや egyar{ntや feltűnő╇や hercegiや sz{rmaz{s{tや
sejtetőやhermelinやbélésűやpal{stj{ról╈やGOMBOSI｠L8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｱｶ-217. (49. jegyzet) 

503 Hermelindíszesekや voltakや azや osztr{kや tartom{nyokや 〉Ausztria╇や St{jerorsz{g╇や Tirol《や hercegiや
s(vegjeiやisや〉╅Erzherzogshutを《や｠ ｱｷ╆やsz{zadやelejiやtiroliやésやosztr{kやpéld{nyait╇やvalamintやaやSzentや
Lipótや〉III╆やLipótやőrgróf《やklosterneuburgiやkoponyaereklyéjéhezやugyanekkorやkész(ltやdarabotやld╆╈や
Leopold 1985. 397-398, 427-428. (Kat.-Nr. 562, 608-610), Abb. 84, 89-ｹｰ╉やAやhercegiやs(vegやa v{ll{nや
hermelindíszes╇や többnyireや bíborや színűや pal{sttalや egy(ttや aや Babenbergekや majdや aや Habsburgokや
sz{mtalanや{br{zol{s{nやfeltűnt╇やteljesenやösszefonódottやpéld{ulやAusztriaやvédőszentjének╇やSzentや
Lipótnakやazや{br{zol{saival╆やNéh{nyやkoraiや〉ｱｴ｠ｱｵ╆やsz{zadi《やpélda╈やBabenberger 1976. 266. (Kat. 

Nr╆や ｳｱｳ《╇や Abb╆や ｵや 》II╆や Henrikや hercegや címerekkel╇や aや klosterneuburgiや k{ptalanteremや
〉Leopoldikapelle《や ｱｳｴｰや kör(lや kész(ltや (vegfestményén『╉や ｲｵｸ╆や 〉Kat╆や Nr╆や ｲｹｶ《╇や Abb╆や ｵｳaや 〉Szentや
Lipótやｱｴｶｰやkör(liやkőszobra╇やKlosterneuburg《╉やaやklosterneuburgiやk{ptalanteremや(vegablakairólや
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Cs{ktornyaiや Lackfiや Istv{nや n{dorや 〉くｱｳｹｷ《や előreや kialakítottや sírhelyére ésや mégや
életébenやkifaragtatott╇やcímeresやsírkövére504 (298-ｳｰｰ╆やkép) az {ltalaやalapítottやkeszthelyiや
ferencesやkolostorやtemplom{nakやszentélyébenやa boltozat Lackfi-sisakcímerrelやékesítettや
z{róköve505 tekintettや le╆や Aや sírhelyetや pomp{sや falképdísz506 övezte╇や aや déliや falや alsóや
s{vj{nakや festettや f(ggönymotívum{banや aや Herm{nyや nemzetségnek a Lackfi-címer 

{br{j{tや isやalkotóやs{rk{nya végtelenítettやmustr{j{val╇507 mígやaやtemplomépítésやｱｳｸｶ-os 

befejezésétや aや diadalívenや maや m{rや csakや leír{sbólや ismertや feliratや örökítetteや meg508. A 

mindenや bizonnyalや aや telep(léstや birtoklóや K{nや nembeliや Siklósiや csal{dや alapította╇509 

siklósiや {gostonosや kanonokrendiや kolostorや templom{nakや szentélyébenや aや későbbiや
birtokosや Garaiakや kenot{fium 〉valódiや sírhozや nemや kapcsolódóや síremlék《 gyan{ntや
helyeztékや elや aや meggyilkoltや Garaiや 〉I╆《や Miklósや n{dorや 〉くｱｳｸｶ《や befejezetlen(lや maradtや
sírlapj{t510 (495-ｴｹｹ╆や kép)╆や Nemや sokkalや ｱｴｰｸや ut{nや aや kor{bbiや bord{kや ésや z{rókövekや
felhaszn{l{s{valや aや teljesや szentélytや újraboltozt{k╇や egyikや z{rókövénや stukkóbólや
megmint{zt{kやaやGarai-címert (1177, 1179-ｱｱｸｰ╆やkép)╇やésやazやép(letrészやteljesやfalfel(letét 
igenやjóやszínvonalonやújrafestették╇やtöbbやboltozatcikkelybenやésやaz egyikやablakbélletben 

(ｱｱｸｲ╆やkép) festett Garai- ésやh{zass{giやkapcsolatotやjelzőやCillei-címerekkel╇やvalamintやazや
egyikやbélletcsúcsbanやazやｱｴｰｸ-banやalapítottやS{rk{nyrendやjelvényével (ｱｱｸｱ╆やkép).511 

AzやAlsólendvaiや B{nfiak╇や aや Lackfiakや ésや aや Garaiakや azや arisztokr{ciaや legfelsőbbや
rétegéhezや tartoztak╆512 Aやn{lukや egyや t{rsadalmiや szinttelや lejjebbや {lló╇や deやmégやmindigや
jelentékenyや birtokos╇や esetenkéntや v{rtulajdonosや rétegや képviselőjeや voltや azや aや Tornaiや
J{nosや 〉くｱｴｰｶ《╇や akinekや aや tornaiや 〉Turňaや nadや Bodvou╇や Szlov{kia《や rómaiや katolikusや
templomban maradt fenn a környékbeliや kőbőlや faragott╇や nemや túls{gosanや magasや

                                                                                                                                                         
〉Adalbertやőrgróf╇やII╆やHenrik╇やSzentやLipót《やld╆やmég╈やLeopold 1985. 154-156. (Kat.-Nr. 40, 42-43); A 

tartom{nyúriやviseletやAlsó-Ausztri{banや{tker(ltやaやhercegiやsz{rmaz{súnakやtartottやSzentやKristófや
{br{zol{sairaや is╇や pl╆や ｱｳｳｰや t{j{nや Schöngrabernbenや 〉LANCや ｱｹｸｳ╆や ｲｷｳ╆╉や Abb╆や ｴｷｴ《╇や deや aや szélesや
hermelingallérú╇やvörösやpal{st╇やs(vegやnélk(l╇やaやtrevisóiやS╆やNicoloやnagyやSzentやKristóf-falképénやisや
feltűnik╆ 

504 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 25-ｲｶ╆╉やｲ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｴ╆やｳｶ╇やｴｶ╆╉やｸ╆やkép╉や
V[RADYや1999a. 8-9, 32, 48-ｴｹ╆や〉ｱｱ╆やsz╆《╉やｷ╇やｳｱのｱ╆やképや 

505 PROKOPP 1980. 367.; M. ANDA 1985. [5.]; Magyarorsz{giやművészet ｱｹｸｷ╆や I╆や ｴｰｷ╆╉や II╆や ｴｵｸ╆やkép╉や
T2THやｱｹｹｰb╆や ｱｵｲ╆╉や T2TH｠JÉKELYや ｲｰｰｶ╉や aや kolostorra╈やKAR[CSONYIや ｱｹｲｳ╆や ｱｸｶ╆╉やCSEMEGIや
ｱｹｴｱa╉やT2THやｱｹｹｰb╆やｱｵｲ╇やｱｶｰ╆や〉ｶｲ╆ jegyzet) 

506 PROKOPP 1980; PROKOPP 1983. 158-159.; M. ANDA 1985; PROKOPP 1995. 155-ｱｵｸ╆╉やJÉKELYや
ｱｹｹｸ╆やｱｳｷ╆╉やR[DYやｲｰｰｷ╉やJÉKELY╇やLackfi. 

507 T2TH｠JÉKELYや ｲｰｰｶ╆や ｴｲｰ╆╉や R[DYや ｲｰｰｷ╆や ｱｵ╆や kép╉や JÉKELY╇や Lackfi╉や aや heraldikusや motívumok╇や
személyesやjelvényekやvagyやrendjelvényekやvégtelenやmustr{j{valやdíszítettやfalfestésekやésやtextíli{kや
divatj{ról╇やｱｴ╆やsz{zadやvégiやésやｱｵ╆やsz{zadiやpéld{kやfelsorol{s{valやld╆やL8VEIやｲｰｰｶd╆やｲｵｳ╇やｲｵｴ-255. 

508 PROKOPP 1980. 367, 369.; PROKOPP 1995. 155. 
509 Mon. Vat. Iのｱ╆やｱｸｸｵ╆やｲｶｶ╇やｲｷｶ╇やｳｱｰ╆╉やGY5RFFYやｱｹｸｷ╆やI╆ ｳｷｸ╇やｳｷｹ╆╉やL8VEIやｱｹｹｵa╆やｱｷｷ╆ 
510 G╆やS[NDORやｱｹｸｸ╆やｹｹ╆╉やL8VEIやｱｹｹｴe╆やｲｷｶ-ｲｷｸ╆╉やMAROSIやｱｹｹｸ╆やｱｰｱ╆╉やJÉKELYやｱｹｹｸ╆ 
511 G╆やS[NDORやｱｹｸｸ╉やL8VEIやｱｹｹｵ╉やJÉKELYやｱｹｹｸ╉やJÉKELYやｲｰｰｳ╉やL8VEIやｲｰｰｳa╉やJÉKELY╇やLackfi. 
512 Siklós╇や Keszthelyや ésや B{ntornyaや közösや t{rgyal{sa╇や kiegészítveや aや Drugetekや gerényiや 〉Horjani╇や

Ukrajna《やésやazやApafiakやalmakerékiや〉Mălîncrav╇やRom{nia《やfestészetiやciklusaival╈やMAROSIやｱｹｹｸ╆や
110-113.; 1-ｵ╆やkép 
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művésziや színvonalrólや tanúskodóや sírköve (106-107╆や kép).513 Csal{djaやutolsóやsarjaやvolt╇や
ésやa sírlaponやl{thatóhozやhasonlóやcímereやdíszítiやaやtemplom szentélyboltozat{nakやegyik 

z{rókövétや is╉ az egy(ttes, az újabbや felt{r{sokや tanús{gaや szerint, aや ｱｴ╆や sz{zadや végén 

igenや kvalit{sosや falképdísszelや egész(ltや ki╇や amelynekや megbízójaや ugyancsak Tornai 

J{nosや lehetett.514 A felt{r{sや alattや {llóや falképekや behatóや elemzéseや azonban mégや h{traや
van╇や ésや nemや elképzelhetetlen╇や hogy m{rや az 1409-tőlや birtokosや özdögeiや Besenyőや P{lや
〉くｱｴｳｲのｳｴ《 kor{bbiやhorv{tやésやszlavónやb{n ésやrokona, Berencsiや╅S{f{rをや Istv{nや〉くｱｴｴｰ《や
voltakや aや készíttetői.515 EgyやözdögeiやBesenyőやP{lや címerévelやdíszített╇や igenやkvalit{sosや
kehely mindenesetre Torna akkori birtokosa╇や grófや Keglevichや J{nosや aj{ndékaképpや
ker(ltや ｱｸｱｵ-benや aや Magyarや Nemzetiや Múzeumba╆516 A tornai templom folyamatban 

lévőや helyre{llít{saや sor{nや ｲｰｰｸ-banや aや diadalívや előttiや törmelékrétegbőlや egyや vörösや
m{rv{ny sírkőやdarabjaやbukkantやelő╇やde thorna feliratrészlettelや 〉1207╆や kép);517 a Tornai 

J{nosén{lや sokkalや jobbや színvonalúや faragv{ny╇や betűtípusaや ésや sisaktakaró-töredékénekや
levélform{iやalapj{n╇やazやｱｴｳｰ-as╇やｱｴｴｰやkör(liやévekreやkeltezhető╇やésやaやStiborやsíremlékekや
mestere518 környezetéhezや köthető╆や Aや töredékesや címerpajzsや bojtosや p{rn{tや mutatや
〉eredetilegや valamilyenや t{rgyやmégや r{や lehetettや helyezve《╇や aや BesenyőやP{lや pecsétjeinや ésや
kelyhénや l{tható╇や kir{lynőや mellképétや {br{zolóや címertőlや igencsakや k(lönbözik╆や Tal{nや
BerencsiやIstv{nやeddigやismeretlenやcímerérőlやlehetやszó╇やőやéleteやvégén╇やｱｴｳｷ｠ｱｴｳｹやközöttや
tornaiやisp{nやvolt╇やutódaiやpedigやTornaikéntやneveztékやmagukat.519 

SzabóやTekla╇やazやőraljaboldogfalviや〉SîntămăriaやOrlea╇やRom{nia《 maやreform{tusや
templom nyugati karzatalja falképeinekや ikonogr{fiaiや vizsg{lataや alapj{nや arraや aや
következtetésreやjutott╇やhogy azや{br{zol{sokやfuner{risやösszef(ggésekbeやilleszthetőkや｠ 

figyelemreやméltóやaやkétやnőiやdon{torや{br{zol{saやalattや erősenやmegs(llyedtやpadlózattalや
kapcsolatosやmegfigyeléseやésやannak temetkezésreやutalóやnyomkéntやvalóやértékelése╆520 

Kiz{rhatóや viszont az 1275-ösや építésiや engedélyezéshezや kapcsolható zsegrai 

〉Žehra╇や Szov{kia《や templomや keresztetや ésや Zsegrai-címertや {br{zoló╇や koraiや sírkövének 

(935-ｹｳｸ╆やkép), illetve a legal{bbやévsz{zadnyivalやkésőbbiやboltozatotやtartóやközéposzlopや
szarvasos Zsegraiや címerénekやésやaや templomやaや sírkőnélやugyancsak sokkalta későbbre 
keltezhetőや falképeinekや lényegiや ｠ vagyisや aや csal{dや többや gener{ciós╇や rendszeresや
hozz{tételeinやtúlmutató╇やegyetlenやszemélyreやvonatkoztathatóや｠ összef(ggése.521 

                                                 
513 CSOMAや ｱｸｸｷb╉や CSERGHE8｠CSOMA 1890a. 23-ｲｸ╆╉や CSOMAや ｱｹｱｵ╆や ｱｸ╇や ｱｹ╆╉や ｵ╆や {bra╉や L8VEIや

ｱｹｹｱd╆やｵｱ╆╉やｵ╆やkép 
514 C[P｠GOMBOŠや ｲｰｰｶ╉や JÉKELY╇や Lackfi╉や 〉aや r{jukや ésや birtokl{sukraや vonatkozóや legfontosabbや

adatok╈やCS[NKIやｱｸｹｰ╆やｲｴｴ╆╉やENGELやｱｹｹｶ╆やII╆やｳｲ╇やｳｵ╇やｲｴｵ╆《. 
515 Aやr{jukやésやbirtokl{sukraやvonatkozóやlegfontosabbやadatok╈やCS[NKIやｱｸｹｰ╆やｲｴｴ╆╉やENGELやｱｹｹｶ╆やII╆や

32, 35, 245. 
516 L8VEIやｱｹｹｱd╆やｴｹ-51.; 1-ｲ╆やkép 
517 IsmeretéértやKrchoやJ{nosnakやtartozomやköszönettel╆ 
518 L8VEIやｱｹｹｹb╆ 
519 ENGEL 1996. II. 32. 
520 SZAB2やｲｰｰｷ╆ 
521 Zsegraiや J{nosや comes 1275-benや kapottや engedélytや Muthmerや szepesiや préposttólや aや templomや

alapít{s{ra╈や Ž[RYや ｱｹｸｶ╆や ｲｵｸ╆╉や LUXOV[や ｲｰｰｳ╆や ｶｶｴ╆╉や aや Szepességや ｱｳ╆や sz{zadbanや ép(lt╇や aや ｱｴ╆や
sz{zadや utolsó╇や aや ｱｵ╆や sz{zadや elsőや évtizedeibenや kéthajósや rendszerや szerintや beboltozottや
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Aや m{rや említettや Almakerékenや 〉Mălîncrav╇や Rom{nia《や aや szentélyboltozatや
sisakcímeresや z{róköveや kör(lや azや egészや ép(letrésztや egységes╇や ｱｴｰｴのｱｴｰｵや előttや kész(ltや
falképdíszや borítja╇や amelynekや megrendelőjétや aや forr{sokbanや ｱｳｹｹ-benや feltűnőや Apafiや
Péterや fiaやMiklósや udvariや lovagや személyébenや keresiや aや kutat{s╆522 ApafiやMiklósnakや azや
1440-esや évekbenや keltや végrendeletébenや azonbanや Almakerékや csakや m{sodikや helyenや
szerepelや Apanagyfaluや 〉Nu<eni╇や Rom{nia《や jobbanや dot{ltや Szentや Gellért-temploma 

mögött╇523 ígyや valószínűlegや Nagyfalubanや kellや keresn(nkや aや mindkétや templomや
kegyuras{g{tや birtoklóや Miklósや sírj{t╆ Azや almakerékiや templomや ｱ460｠ｱｴｶｵや t{j{raや
keltezhetőやsz{rnyasolt{r{nakやpredell{j{nやfeltűnőやApafi-címerpajzs524 azやőやutódainakや
t{mogat{s{rólや tanúskodik╇や Apafiや Miklósや unok{j{nak╇や almakerekiや Apafiや Mih{lynakや
〉くｱｴｷｰのｱｴｷｲ《や nemや sokkalや későbbi╇や hasonlóや címerűや sírköve525 mindenesetre a 

marosv{s{rhelyiや 〉Tîrguや Mure<╇や Rom{nia《や v{rtemplomból╇ az egykori ferences 

kolostor templom{bólやker(ltやelő╇やvalószínűsítve╇やhogyやAlmakerékやebbenやazやidőbenやa 

gazdagや falképdíszや ésや címeresや olt{rや ellenéreや semや szolg{ltや aや csal{dtagokや
temetkezőhelyé(l╆ 

Aや középkoriや Magyarorsz{gや templomi falképdíszeinekや többségeや nemや
kapcsolhatóや összeや fennmaradtや síremlékekkel╇や aや Turniscs{n╇ Keszthelyen╇や Siklóson, 

Torn{n igencsakやvalószínűsíthető közvetlenやkapcsolatokn{lやazonbanやnagys{grenddel 

többやhasonlóやesettelやlehetやsz{molni ak{rやcsakやaやfennmaradt falfestészetiやemlékanyagや
esetébenやis. K(lönösenやigazやlehetやezやazやoltalomkeresés╇やaやközbenj{r{s╇やaやbeaj{nl{s╇やaや
k(lönítéletや k(lönböző╇や aや bűnbocs{natや reményétや fokozottanや kifejezőや jeleneteitや ésや
don{tor{br{zol{sokatや isや mag{banや foglalóや képekや ésや falképciklusokや esetében╆526 

Elsősorbanや aや sírkőanyagnak╇や deや aや falképeknekや isや óri{siや mérvűや pusztul{s{tや jelziや
azonban╇やhogyやösszetartozóやemlékekやmégisやaligやtal{lhatók╆やHa ak{rcsakやaやlegújabbanや
szerencsésや módonや felélénk(ltや erdélyiや ésや partiumi falképkutat{sや és katalogiz{l{sや
eredményeit nézz(k╇や aや közzétettや ｶｸや falképesや templomból527 csup{nや öthözや köthetőや
középkoriやsírkőやis╇やezekやköz(lやazonbanやnégy esetbenやvagyやaやtemplomやkör(liやtemetőや

                                                                                                                                                         
templomairól╈や Ž[RYや ｱｹｸｶ╉や Magyarorsz{giや művészetや 1987. I. 537-539. (MAROSI E.); a 

templombanや lévőや címer╈やMagyarorsz{giや művészet ｱｹｷｳ╆や II╆や ｱｷｶ╆や kép; Gotika ｲｰｰｳ╆や ｶｶ╆や kép╉や aや
sírkőről╈やR2MERやｱｸｷｴ╆やｶｰ╆╉やXIIのｳ╆やt{bla╉やCSOMAやｱｸｸｸa╆やｱｲｳ-ｱｲｴ╆╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 

2-ｵ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｷ╇やｳｳｹ╆╉やｳｳｸのｳ╆や{bra╉やaやfalképekről╈やRADOCSAYやｱｹｷｷ╆やｱｷｴ-177.; 

PROKOPP 1983. 191-192.; WEHLI 1987. 187, 200.; Magyarorsz{giや művészet 1987. I. 476. 

(PROKOPP M.); II. 682, 1321, 1730-ｱｷｳｲ╆やkép 
522 MAROSIやｱｹｸｷb╆やｱｱｶ╇やｱｱｸ╆╉やMAROSIやｱｹｹｸ╆やｱｱｳ╆╉やMAROSIやｲｰｰｱc╆やｱｳｶ╆╉やApafiやMiklósやszemélyére╈や

ENGEL 1996. II. 14. 
523 ENTZ 1996. 226-ｲｲｷ╆╉やGOGÂLTANやｱｹｹｸ-1999. 126. 
524 FIREA 2004｠2005. 139, 141.; Fig. 17 
525 VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｴｳ╇や ｷｲ╆や 〉ｲｰｴ╆や jegyzet《╉や ｲｴ╆cや t{bla╉や KELEMENや ｱｹｴｵ╆や ｶｲ╆╉や ENTZや

ｱｹｹｶ╆やｹｶ╇やｱｱｵ╆╉やｱｸｵ╆やkép 
526 Vö╆やMAROSIやｱｹｸｷb╆やｱｱｹ-121.; WEHLI 1987. 189-190.; MAROSI 2008. 213-ｲｱｵ╆╉やBecseiやVesszősや

Györgyやzseliziや〉Želizovce╇やSzlov{kia《やk(lönítéletéről╈やLEPOLDやｱｹｴｱ╉やVÉGHやｱｹｸｴ╆ 
527 L[NGI｠MIH[LYやｲｰｰｲ╉やL[NGI｠MIH[LYやｲｰｰｴ╉やL[NGI｠MIH[LYやｲｰｰｶ╉やJÉKELY｠KISS 2008. 
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durvaや farag{sú╇や egyszerűbbや sírkövérőlや vanや szóや 》5rdöngösfűzes528 〉Fize<uや Gherlii╇や
Rom{nia; 15. kép《╇や Szamosújv{rnémeti529 〉Mintiuや Gherlii╇や Rom{nia; 1208╆や kép《╇や ésや
tal{nやSzal{rd530 〉Sălard╇やRom{nia; ｹｴｴ╆やkép)], vagy rajzrólやismert╇やszemélyhezやnemやisや
köthetőやsírlaprólや》Kolozsv{rや〉Cluj╇ Rom{nia《╇やSzentやMih{ly-templom531 (ｹｲｳ╆やkép)]. A 

68-bólや egyetlen helyen, Mezőtelegdenや 〉Tiliagd╇や Rom{nia《 valóbanや igenや jelentősや
síremlékやtal{lható╇やannakやa TelegdiやIstv{nやkincstartónak 〉くｱｵｱｴ《やa sírköve532 (448-449. 

kép), akiや saj{tや emlékénekや elkészíttetésévelや p{rhuzamosanや aや templomotや isや
korszerűsíttette╇や későや gótikusや h{lóboltozattalや l{ttaや elや ésや renesz{nszや berendezésiや
t{rgyakkalやszerelteや fel╇やegyやépítési-felszentelésiや feliratやszerintやｱｵｰｷ-ben533╆やAzやép(letや
falképeiやugyanakkorやvagyやegyやévsz{zadnyivalやkor{bbiak╇やigaz╇やaやkincstartóやfelmenőiや
lehettekやaやmegbízói.534 

Magyarやvonatkoz{súやit{liaiやemlékやaやn{polyiやSantaやMariaやDonnareginaやegykoriや
klarisszaや kolostortemplom{banや Magyarorsz{giや M{riaや kir{lynéや 〉くｱｳｲｳ《や Tinoや diや
Camainoやsienaiやszobr{szやésやGagliardoやPrimarioやn{polyiやépítészや{ltalやｱｳｲｵ｠1326-ban 

emelt╇や gazdagや szobr{sziや díszű╇や baldachinosや falisíremlékや 〉1209-1213╆や kép).535 Az 

elhunytやkolostoralapítóraやegészやsorやcímerやésやdíszítményやutal a teljesやegészébenやaやsírや
környezetiやdekor{ciójakéntやmegjelenő templomban (1214-1215╆やkép)╇やígyやegyやfaragottや
kőcímerやaやbej{ratやfölöttiやhomlokzatやoromzat{ban╇やazやap{cakarzatやboltozat{nakやutóbbや
részbenやlefaragottやz{rókövein╇やvalamint a karzat- ésやaやszentélyboltozatやboltmezőinekや
festett bolts(vegeibenや〉aやszentélyやm{zasやpadlócsempéin l{thatóやcímerekやm{rやerősenや
retrospektív╇やｱｴｸｰやkör(lやkész(ltやhozz{ad{sok《╆やAやsírやésやsíremlék környezetétやalkottaや
azやap{cakarzatやｱｳｰｸ｠ｱｳｲｰやközöttやPietroやCavalliniや{ltalやfestettやfalképsorozataやis╇やbenneや
aやmagyarや szentや kir{lyokや fehérrelや ésや vörösselや hétszerや v{gottや heraldikusや h{ttérや előttや
megfestettや{br{zol{s{val.536 

Azや Ausztri{ban, Sv{jcban╇や Angli{ban, Németorsz{gban jelentősや sz{mbanや
fennmaradt╇や alapítv{nyokや ésや temetkezőhelyekや díszítéseihezや tartozó╇や
don{tor{br{zol{sokkalや isや jelölt, középkoriや (vegablakok537 Magyarorsz{gonや nemや

                                                 
528 DEBRECZENIやL{szlóやv{zlatkönyvei╇やｱｹｳｵ╆やéviやkötet╇やｹｹ╆や〉Debreczeni-gyűjtemény╇やReform{tusや

p(spökség╇やKolozsv{r╉やfényképe╈やK8SZEGHY╇やNyilv{ntart{s) 
529 HENSZLMANN 1870. 268.; ORNSTEIN 1896; VERNEI-KRONBERGER 1939. 14-15, 22, 31, 32, 

60. (41. jegyzet) 
530 BORZ[SI｠EM8DIやｱｹｹｶ╆やｹ╇やｱｰ╆ 
531 JAKABやｱｸｷｰb╆やVIII╆やt{bla 
532 CSERGHE8やｱｸｸｹ╆やｳｴ-ｳｶ╆╉やEM8DIやｱｹｹｸ╆やｱｷｷ-ｱｷｸ╆╉やｳ╆やkép╉やEM8DI｠VARGA 1999. 246, 264.  
533 EM8DI 1998. 177. 
534 PROKOPP 1983. 168.; MAROSI 1987b. 78.; WEHLI 1987. 206.; Magyarorsz{giやművészet 1987. I. 

ｶｰｵ╆や〉PROKOPPやM╆《╉やII╆やｱｳｹｴ╇やｱｳｹｷ╆やkép╉やL[NGI｠MIH[LYやｲｰｰｴ╆やｸｲ-83. 
535 FRAKN2Iやｱｹｰｵ╉やVALENTINERやｱｹｳｵ╆やｱｰｰ-108, 158, 159.; 44-ｵｴ╆やt{bla╉やBAUCHやｱｹｷｶ╆やｱｷｱ╇やｱｸ2.; 

ｲｸｸ╆やkép╉やENDERLEINやｱｹｹｷ╆やｸｹ-98, 191-ｱｹｳ╆╉やL8VEIやｱｹｹｸc╆やｱｸ-23.; 1-ｳ╆やkép╉やMICHALSKYやｲｰｰｰ╆や
117-121, 289-297. (Kat. Nr. 22); Abb. 20-27 

536 L8VEIやｱｹｹｸc╆やｲｳ-28.; 4-ｶ╆やkép 
537 Néh{nyやpélda╈やAusztri{banやaやBabenbergやalapítókatや {br{zolóや(vegablakokやHeiligenkreuzban 

ésやKlosterneuburgban╈やBabenberger 1976. 262-266. (Kat.-Nr. 302-313, FRODL-KRAFT, E.); Abb. 

5; Leopold 1985. 159-163. (Kat.-Nr. 51-ｵｸ《╉や aや gamingiや kartauziや kolostorや alapítój{t╇や II╆や Albertや
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ismertek╇やaやhi{nyやazonbanやfeltehetően azやemlékanyagやpusztul{s{valやmagyar{zhatóや》a 
rustiや 〉Rust╇やAusztria《やHal{sz-templomtólや eltekintveや seholや sincsや in situ megőrződöttや
középkoriや (vegablakや aや K{rp{t-medencében『╆ Ann{lや isや ink{bbや feltehetőや ez╇や mivelや
magyarやmegbízóや k(lföldiや (vegablak-alapítv{ny{rólや nemcsakや forr{sadat╇や deやmagukや
az ablakok is rendelkezés(nkreや {llnak╆や Aや konstanziや zsinatonや résztvevőや Kanizsaiや
J{nosや esztergomiや érsekや ｲｰや forintotや adom{nyozottや aや klein-baseli karthauzi kolostor 

templom{banや(vegablakやkészíttetésére╈や╅ilやreverendissimusやpaterやDominusやJohannesや
archiepiscopus Strigonicensis de Ungaria dedit xx florenos pro fenestra vitrea prope 

cocleamを. Az 1416-banや felszenteltや egykoriや kolostortemplomや szentélyébenや ma 

m{solatbanや l{tható╇や eredetiや ablakt{bl{kや aや baseliや Historischesや Museumbaや ker(ltek╈や
egy-egyやt{blaやSzentやL{szlót (1216╆やkép), illetveやaやfőpapiやorn{tusbanやim{dkozóやalapítótや
(1217╆や kép) {br{zolja, egyや harmadikonや pedigや aや sassz{rnyasや Kanizsai-címerや l{tható╇や
fölötteや inful{val (1218╆や kép)╆や Arrólや nincsや adat╇や hogyや azや érsekや személyesenや isや j{rt-e 

Baselben╇や aや don{cióraや mindenesetreや ｱｴｱｸ╆や éviや hal{l{tや megelőzőenや ker(ltや sor╇や haや
esetlegやmag{tやazやablakotやvalamivelやkésőbbやisやkészíthettékやel╆538 

Azや örökmécsesek╇や mécsesf(lkék╇や halottiや l{mp{sokや nemcsakや aや temetőknekや
voltakやtartozékai╇539 hanemやaやtemetkezésreやhaszn{ltやtemplomoknakやésやkolostoroknakや
is. A pozsonyiや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《や Szentや Lőrinc-templomban Dorottya, Steffan 

Bernschofや feleségeや ｱｴｹｹ-benや azや örökmécsesや közelébenや 〉╅beyや derや pfarrliechtenを《や
v{lasztottやsírhelyet╆540 A soproni volt ferences templomban 1491-esやévsz{mú╇やaやkarzatや
déliや pilléréhezや kapcsolódóや halottiや l{mp{sや tal{lható╆541 Aや kassaiや 〉Ko:ice╇や Szov{kia《や
Szentや Erzsébet-templomや csavartや oszlopraや {llított╇や fi{leszerűや tabern{kulumaや halottiや
l{mp{skéntやélやaやköztudatban (1220╆やkép).542 Aやregensburgiやszékesegyh{zやsírkövekbenや
ésや síremlékekbenや maや isや p{ratlanulや gazdagや kerengőjénekや fal{ban╇や aや kerengőudvartや
annakや középvonal{banや {tv{gó╇や temetkezésbenや leggazdagabbや mortuarium-folyosóや

                                                                                                                                                         
hercegetや ésや csal{dj{tや {br{zolóや (vegablakok╇や ｱｳｴｷ｠1349: Habsburger 1979. 457-458. (Kat.-Nr. 

ｲｵｳ《╉や Abb╆や ｸ╉や II╆や Albertや 〉くｱｳｵｸ《や ottaniや sírhelyéről╈や STELZERや ｱｹｹｱ╉や Kuenringや ésや Streunや zuや
Schwarzenauや alapító{br{zol{sや ismeretlenや ausztriaiや lelőhelyről╇や ｱｳｸｰ-asや évek╇や N(rnberg╇や
Germanisches Nationalmuseum: Kuenringer 1981. 129-130. (Kat.-Nr. 125, ROSENAUER); Abb. 

ｳｹ╉やIII╆やAlbertやhercegやésやfeleségei╇やｱｳｹｰやkör(l╇やSt╆やErhardやinやderやBreitenau╈やGotik Steiermark 1978. 

163-164. (Kat.-Nr. 139b); Abb. 57; HEINRICVS TVMPREPOSITVS 〉dómprépost《や{br{zol{saやazや
Amstettenや mellettiや Ardaggerや kolstor{ban, 1230/1240: KOCH 2007. 212.; Abb. 237; A 

Habsburgoknakやaや sv{jciやKönigsfeldenbenや lévőやkolostorや szentélyébenやaやmeggyilkoltや I╆やAlbertや
németや kir{lyや 〉くｱｳｰｸ《や csal{dtagjaiや {ltalや alapítottや (vegablakok╇や ｱｳｲｵ｠ｱｳｳｰや között╈や MAURERや
1954. 75-76.; Abb. 65, 67, 143, 167╇やｱｶｹ╉や Jelentősやfigur{lisやciklusやtal{lhatóやazやｱｳｴｰ｠ｱｳｴｴやkör(liや
évekbőlやazやangliaiやTewkesburyやegykoriやap{ts{giやtemplom{ban╈やKRÄMERやｲｰｰｷ╆やｱｵｸ-161.; Abb. 

82-ｸｶ╉やAや n(rnbergiや patríciusや csal{dokや 〉pl╆や Pömer╇やHaller《や (vegablakaiや aや Sebalduskirchében╈や
WEILANDT 2007. 118.; Abb. 99; 647-650.; Abb. 402-404 

538 BAER 1941. 516, 517, 521-522.; Abb. 273-ｲｷｵ╉やDELM[Rやｱｹｴｱ╆やｳｹ╆や〉ｱ╆やjegyzet《╉やKERNYやｱｹｸｷ╆やｳｵｶ-

ｳｵｷ╆╉やSZENTM[RTONIやSZAB2やｲｰｰｸ╆やｳｹｷ-ｳｹｸ╆╉やｹ╆やkép 
539 Aやteológiaiやh{ttérやésやaやtemetőiやvonatkoz{sokやt{rgyal{s{tやld╆やkor{bbanやaや╅Temetőképやésやtemetőiや

sírjelek╇やvalamintやrokonemlékekやaやKözépkoriやMagyarorsz{gonを címűやfejezetben╆ 
540 MAJOROSSY 2006. 90. 
541 HENSZLMANNやｱｸｸｰa╆やｵｴ╆╉やｳｸ╆や{bra╉やCSATKAIやｱｹｵｶ╆やｲｵｹ╇やｲｶｵ╆や 
542 MAROSI 1971b. 271-ｲｷｲ╆╉やｲｰ╆やkép 
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(1219╆や kép) bej{rat{n{lや kőbőlや faragott╇や címerdíszes╇や ｱｴ╆や sz{zadiや f(lkeや l{thatóや egyや
kisebbや szenteltvíztartóや fölött╇や egyや m{sikや gótikusや darab pedig a II. Hartwig 

regensburgiやp(spökや〉くｱｱｶｴ《やtemetkezőhelyénekやsokkalやkor{bbanやép(lt╇やh{romkaréjosや
Allerheiligenkapelle mortuariumbólや nyílóや bej{rat{n{l tal{lható.543 A trieri 

székesegyh{zやkerengőjénekやészaknyugatiやsark{ban╇やaやdómbaやvezetőやbaj{ratn{lやaや fal 

eléや{llítottやoszlopraや{llított╇やfi{leszerűやl{mp{saやmellettやaやmagasanやlévőやf(lkeやelérésétや
lehetővéや tévőや kisや kőlépcsőや isや megvanや 〉ｶｹｷ╆や kép)╆や Aや díszesや faragv{nyや egyや egy(ttesや
részétや képezi╇やmelletteや aや falonや l{thatóや azや EdmundやvonやMalbergや dómdék{nや 〉くｱｴｷｸ《や
{llíttatta╇や Nikolausや Gerhaertsや vanや Leydennekや tulajdonítottや Madonna-szobor, a 

kanonokやcsal{diやcímereiやsorakoznakやmag{nやaやmécsesf(lkénやis╇やésやaやfőpapやsírhelyét a 

Madonnaや l{baiやelőttやalakított{kやki╆544 Aやcsal{diや sírhelyek╇やsírk{poln{kやön{llóやhalottiや
l{mp{sairaや jóや péld{kkalや szolg{lや aや n(rnbergiや Sebalduskirche╇や aholや aや patríciusや
TuchereknekやaやSzentやMiklós-olt{rhozやkapcsolódóやsírhelyéhezやtartozóやmécsesf(lkébenや
aや csal{dや halottiや emléknapj{nや h{romや gyerty{tや gyújtottak╇545 Berthold Volckamer 

〉くｱｴｵｲ《や örökl{mp{saや éjjelや ésや nappal╇や Paulusや Volckameréや 〉くｱｵｰｵ《や nappalや égett╇546 ésや
voltやörökmécseseやaやN(tzelやcsal{dnakやésやChristinaやSendelbachnakやis547. 

Aや Sebalduskircheや {ltal{banや isや gazdagや t{rh{zaや aや v{rosiや patríciusや csal{dokや
összművészetiやkialakít{súやtemetkezésiやhelyeinek╆やHasonlóやgazdags{gやésやösszetettségや
aやmagyarorsz{giや v{rosokや templomaiban╇や f(ggetlen(lや aやmegmarad{sや sokkalや kisebbや
ar{ny{tól╇ eleveや isや sokkalや ritk{bbや lehetett╆や Aや Haller-csal{dや n(rnbergiや sírhelyénや
péld{ulや aや maや részbenや m{rや csakや leír{sokbólや ésや {br{zol{sokbólや ismertや sírlapokや ésや
falakra aggatottや halottiや pajzsokや sz{maや félsz{zn{lや többや｠ ｱｱｹｸや ésや ｱｷｲｷや közöttや éltや｠ 

csal{dtagや emlékétや őrizték╆548 [Pedig nemや isや mindenや csal{dtagや nyugodottや
N(rnbergben╇や péld{ulや Petrus Haller von Hallerstein nagyszebeni polg{rmester╇や
sz{szや grófや 〉くｱｵｶｹ《や n(rnbergiやmint{katや követő bronzや sírlapj{tや aや nagyszebeni (Sibiu, 

Rom{nia《 pléb{niatemplom őrzi.]549 A padlóや csal{diや címerrelや díszítettや sírkőlapjaや
fölöttiや falfel(letenや címeresや konzolon╇や baldachinや alattや {llóや Krisztus-szobor╇や címeresや
feliratosや epit{fium╇やaや ｱｷ╆や sz{zadやelejénやm{rや csakやnyomokbanや l{tható╇や sark{nや címertや
hordozóや falképや tartozottや aや v{rosiや tan{csnokokatや adóや Richterや csal{dや ｱｴｳｷや t{j{nや
kialakítottやsírhelyéhez.550 AやTucherekやm{rやemlített╇やörömécsesselやisやell{tott sírhelyénや
1507-benや nagyméretűや halottiや t{bl{tや f(ggesztettekや aや falra╇や hogyや aや kor{bbanや aや
templombaや temetettや csal{dtagokや nevénekや rajtaや történőや jegyzékbeや foglal{s{valや
megoldj{kやazやújabbや sírkövekやelhelyezésétやm{rや lehetetlennéや tevőやhelyhi{nyt╆や Fölötteや
színesや (vegablakや kétや oldal{nや címeresや konzolonや szobrok╇や aや falsíkonや halotti címerekや
tartoztakやazやegy(tteshez╇ amelynek egyやｱｸ╆やsz{zadiやrajzやszerintやegyやpluvi{lébólやésやｱｲや
                                                 
543 TRAEGER 1980. 61.; Abb. 34, Tafel 25 
544 IRSCH 1931. 291-294, 296.; Fig. 191a-b, 193 
545 WEILANDT 2007. 248, 702-703. 
546 WEILANDT 2007. 599-600. 
547 WEILANDT 2007. 665, 690. 
548 WEILANDT 2007. 643-646.; Abb. 601 
549 ROTH 1934. 146.; Abb. 184; ALBU 2002. 61-63. (Nr. 47); Abb. 28 
550 WEILANDT 2007. 91-92.; Abb. 73-75 
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k(lönbözőや kazul{bólや {lló╇や gazdagonや hímzett╇や aや csal{diや címerrelや mindenや esetbenや
megjelöltやmiseruha-gyűjteményや isや részeや volt╉ maや isやmegvanや aや csal{dや ｱｴｸｶ-ban egy 

régebbiやhelyettやújonnanやcsin{ltatottやsír-szőnyegeや〉Grabteppich)╇やésやtudniやlehetやkésőbbや
miseruh{khozや felhaszn{ltや ravatalterítőikrőlや 〉Leichentuch, Bahrtuch) is.551 A 

Sebalduskirchébenや semや aや Tucher-kazul{kból╇や semや aや forr{sokbanや említettや m{sや
középkoriや miseruh{kbólや nem maradt egy sem,552 többや onnanや sz{rmazó╇や azや
istentiszteletekや alattや aや sírraや terített╇や aや hidegや padlónや történőや (léstや vagyや térdepléstや
kényelmesebbéや tevőや sír-szőnyegetや 〉╅knyenや oderや sytzenや undや bettenや beyや demや
grabtebichを《や azonbanやmaや isや őriznekや aやmúzeumok,553 ésやmegmaradtや aや Szentや Péter-
olt{rや címerrelや jelöltや antependiuma554 is. Azや olt{rokraや aや don{torokや címereikkelや ékesや
gyertyatartókatや készíttettek╆555 Aや v{rosiや tan{cstagokatや adóや Kolerや csal{dnakや aや
n(rnbergiや Barf(Jerklosterや kerengőjénekや kétや boltszakasz{banや aや ｱｴ╆や sz{zadやm{sodik 

felébenや kialakítottや sírhelyénや egyや ｱｵｳｰ-asや évekbeliや rajzや szerintや aや padlóbanや sorakozóや
sírlapokや fölöttiや falfel(letetや aや f(lkébenや{llóやF{jdalmasやKrisztusや szobr{hozや im{dkozó╇や
régやelhunytやcsal{dtagokやcímeresやkonzolokonやtérdeplőやszobrai╇やhosszúやfeliratszalag╇やa 

h{zass{giやkapcsolatokatやjelzőやcímerp{rokやésやaやboltozatやal{やf(ggesztettやhalottiやpajzsokや
töltöttékやki╆556 

Gazdagやpolg{riやcsal{dやesetébenやaやfi{giやlesz{rmaz{snakやpéld{ulやaやHallerekéhezや
hasonlóanや hosszúや periódus{raや Magyarorsz{gonや egy{ltal{nや nemや tal{lniや péld{t╇や
mindenesetreや azや arisztokr{ci{baや felemelkedő╇や lőcseiや 〉Levoča╇や Szlov{kia《や Thurzókや
m{sfélや évsz{zadn{lや hosszabb╇や Szentや Jakab-templombeliや temetkezésiや hagyom{nyaや
m{igや meglévőや síremlékekや ésや halottiや pajzsok╇や valamintや maや m{rや hi{nyzóや halottiや
z{szlókや ésや fegyverekや egészや sor{tや hagytaや magaや ut{nや azや ép(letbenや aや ｱｵ╆や sz{zadや
közepétőlやaやｱｷ╆や sz{zadやelsőやnegyedéigや 〉aやThurzó-csal{dやsz{mosや tagjaやr{ad{sulや többや
m{sや helyenや isや temetkezettや osztr{k╇や morvaや ésや németや ter(leteken《╆557 A folyamat 

elejénekや tanújaや egyや nagyonや erősenや kopottや fel(letű╇や aや Thurzó-címertや kor{bbanやmégや
jobban╇や maや m{rや csakや nyomokbanや mutató╇や vörösや m{rv{ny sírkő (1221-1222╆や kép), 

amelyやaや templomやbelsejébőlやker(ltやaやdéliやhomokzatiや falba╆やTipológiaiや ésやcsekélyebbや
mértékbenや stílusbeliや meggondol{sokや alapj{nや aや ｱｵ╆や sz{zadや ｵｰ-es, 60-asや éveireや
keltezhető╇や ésや valószínűlegや Thurzóや 〉I╆《や Györgyや 〉くｱｴｵｷのｱｴｶｰ《や kereskedőや ésや tan{csosや
sírj{tやfedteや｠ őやlehetettやaやlőcseiやcsal{diやsírhelyやegyikやmegalapozója╆558 

                                                 
551 WEILANDT 2007. 156, 246, 248, 249, 703-704.; Abb. 134a-d, 202-203 
552 WEILANDT 2007. 723-728. 
553 WEILANDT 2007. 249.; Abb. 83, 203-206 
554 Glasgow, Burrel Collection: WEILANDT 2007. Abb. 302 
555 WEILANDT 2007. 626. 
556 WEILANDT 2007. 93-94.; Abb. 76 
557 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｲｷ-334, 342-355, 365-369, 373-. (4-5, 7-8, 10-13, 23-24, 28-

30. sz.); 3-4, 11-19, 21-23, 33-36, 41-ｴｵ╆やkép 
558 HENSZLMANNや ｱｸｷｸ╆や ｱｳｹ╆╉や K8SZEGHYや ｱｹｳｴ╆や ｱｳ-16. (9-12.); VERNEI-KRONBERGER 1939. 

42, 71. (200. jegyzet); VARGA｠L8VEIや ｱｹｹｰ-92. 162. (62. jegyzet); 

LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｳｲ╆ 
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Aや k{polna- ésや olt{ralapít{sok╇や deや aや sírhelyや ezektőlや f(ggetlen(lや történtや
megv{laszt{saや isや templomiや kegyt{rgyak╇や felszerelésekや aj{ndékoz{s{val╇や
elkészíttetésévelや f(gghetettや össze Magyarorsz{gonや is╆や Aや végrendeletekből kelyhek, 

olt{rraや{llíthatóやkeresztek╇やk(lönbözőや liturgikusや textilekやadom{nyoz{s{raやolvashatóや
ki adat.559 A ma ismert t{rgyakや egyや részénや címerや [pl. aや soproniや Szentや Mih{ly-

templomや kétや kelyhe,560 illetve a Kanizsai-címeresや kismartoniや 〉Eisenstadt╇や Ausztria《や
kehely561] vagyや feliratや 〉pl╆や Wolfgangや Haidenや kőszegiや kelyheや ｱｴｸｶ-ból562), esetleg 

mindkettőや 〉pl╆や Sukyや Benedekや kelyhe563) jelziや aや készíttetőt, sírhellyel╇や meglévőや
síremlékkelやvalóやösszef(ggés(kreやazonbanやalig-aligやlehetやkövetkeztetni. Fennmaradt 

péld{ulやSzécsiやDénesやesztergomiやérsekや〉くｱｴｶｵ《やcímerrelやjelöltやkelyheやEsztergomban╇564 

azや őや don{cióiや negyedsz{zadosや hivatalviseléseや alattや azonbanや olyanや nagy sz{múakや
lehettekや érsekiや székhelyén╇やhogyやaやhal{l{tや jóvalやmegelőzően╇や ｱｴｵｰやkör(lやkészíttetettや
kegyt{rgyやalighaやkapcsolódhatottやközvetlen(lやazやegyébkéntや fennmaradtや sírlappal565 

(433-ｴｳｵ╆や kép) jelöltや sírhelyhez╆ Mégや kevésbéや lehetや ezzelや sz{molniや Bakóczや Tam{sや
esztergomiやérsekや 〉くｱｵｲｱ《やｱｵｰｰやkör(lやkész(lt╇や címerévelやｱｵｱｷ-benやmegjelöltやkelyhe566 

esetében╇やamelyやörökösei╇やazやErdődyekやcsal{diやgyűjteményébőlやker(ltやmúzeumba╇やésや
feltehetőenやZ{gr{bhoz╇やnemやpedigやaやBakócz-k{poln{hozやköthetőやaやBakócz｠Erdődy-

címerrelや jelzett╇ esztergomi Graduale567. Aや Bakócz-k{polnaや (1086-1088, 1187, 1194-

1198╆や kép) felszereléséhezや tartozottや viszontや egyや aや casula-keresztや alj{nや címerrelや jelöltや
miseruhaやazやesztergomiやkincst{rban.568 Egy ｠ kor{bbanやaやKosztka, majd a jelenlegi 

szlov{kや szakirodalomや {ltal aや Zimaや csal{dや tagjakéntやmeghat{rozottや｠ M{rtonや nevűや
polg{rnakや aや trencséniや 〉Trenčín╇や Szlov{kia《や pléb{niatemplombanや lévő╇や ｱｴｹｸ-as 

évsz{múや sírkövénや (1223╆や kép) a kardotや tartóや kartや {br{zolóや pajzshozや igenや hasonlóや
{br{júやcímerやtal{lhatóやaやtemplomやegyikやsodronyzom{cosやkelyhén╆569 

                                                 
559 SZENDE 2004. 196-201. 
560 Pannonia Regia 1994. 528-529. (X-ｴｳやésやｴｴ╆やkat╆やsz╆╇やASKERCZやÉ╆《 
561 Die Ritter 1990. 253. (Kat.-Nr. VI. 70, PRICKLER, H.); Sigismundus 2006. 391. (4.101 kat. sz., 

WETTER, E.) 
562 Pannonia Regia 1994. 527. (X-ｴｱ╆やkat╆やsz╆╇やZS[MBÉKYやM╆《 
563 GENTHON 1948. 231-ｲｳｲ╆╉やｲｴｴ╆やkép╉やBEKEやｱｹｸｰ╆やｶｰ-63.; 56-ｵｸ╆やkép╉やSigismundus 2006. 385-386. 

(4.95 kat. sz., WETTER, E.) 
564 GENTHONやｱｹｴｸ╆やｲｳｳ╆╉やｲｴｵ╆やkép╉やBEKEやｱｹｸｰ╆やｶｳ-65.; 59-ｶｰ╆やkép╉やPannonia Regia 1994. 526. (X-39. 

kat╆やsz╆╇やCSÉFALVAYやP╆《 
565 M[THESやｱｸｲｷ╆やｶｳ-ｶｴ╆や〉こ╆やｱｰｱ╆《╉やTab╆やVII╆やlit╆やA╆╉やT2THやｱｹｶｴ╆やｱｷｰ-171, 174, 176, 177, 181-183. (29, 

50, 64. jegyzet); 5-ｶ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｵｹｲ╇やｶｹｹ╆╉やII╆やｱｷｰｵ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｲ╇や
34, 44. (6. sz.) 

566 BEKE 1980. 44.; 30-ｳｱ╆やkép╉やPannonia Regia 1994. 529-530. (X-46. kat. sz., H. KOLBA J.) 
567 GENTHON 1948. 312-ｳｲｰ╆╉やBALOGHやｱｹｵｵ╆やｱｰ╆╉やｷ╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 530. (Kat.-Nr. 

ｵｷｵ╇や T5R5Kや Gy╆《╉や Abb╆や ｴｶや a-d; Pannonia Regia 1994. 428-433. (IX-13. kat. sz., MIK2や
[╆｠ROZSONDAY M. 

568 GENTHON 1948. 274-ｲｷｶ╆╉やｲｹｲ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｵｵ╆やｱｰ╆╉やｶ╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 465-

466. (Kat.-Nr╆や ｴｶｲ╇や CSERNY[NSZKYや M╆《╉や Pannonia Regia 1994. 533-534. (X-52. kat. sz., 

L[SZL2やE╆《 
569 S[NDORFIや ｱｸｸｵ╆や ｱｴｲ-ｱｴｴ╇や ｱｴｵ╆╉や ｹ╆や kép╉や S[NDORFYや ｱ890. 367-ｳｶｸ╆╉や V[LINÉや ｲｰｰｰ╆や ｳｱｳ╆╉や

LUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｰ╆ 
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6.5. Halottiやfegyverekやésやpajzsok 
 

Aや temetésやésや aztやkövetőenやaや sírhelyや feldíszítése╇や aや templomiやkörnyezetや alakít{saや azや
oklevelesや forr{sok╇や végrendeletekや alapj{nや összekapcsolódott a halott fegyvereinek, 

pajzs{nak╇や címerénekや aj{ndékoz{s{val╇や illetveや aや templombanや történőや
elhelyezésével╆570 Aや gyerty{kkalや övezett╇や keresztesや szemfödéllelや letakartや ravatalraや
fektetettや kardや ésや pajzsや {br{zol{saや l{thatóや Szentや Hedvigや legend{jaや ｱｵｰｴや kör(lや
Boroszlóbanや 〉Wrocław《や kész(ltや kézirat{banや aや Szak{llasや Henrikや sziléziaiや hercegや
sirat{s{tや megelenítőや miniatúr{n╆571 Azや egyh{znakや juttatottや javakや egyや részét╇や ígyや aや
lovakatや ésや fegyvereketや nyilv{nや haszn{latbaや vették╇や esetlegや eladt{k╇や azや uralkodók╇や
arisztokrat{kや esetében gyakranや k(lönや aや temetésiやmenet╇や illetveや aや ravatalや díszeként 

elkészített╇やcímeresやhalottiやpajzsok╇やz{szlókやazonbanやaやsírraやvagyやaやtemplomokやfal{raや
ker(ltek╆ Az erreや vonatkozóや legink{bbや közismertや magyarorsz{giや adatok I╆や K{rolyや
〉くｱｳｴｲ《や budai ésや I╆や M{ty{sや 〉くｱｴｹｰ《や bécsiや felravataloz{s{nak╇や illetveや mindkettej(kや
székesfehérv{riや temetésénekや leír{s{ban tal{lhatók.572 Nyilv{nや sokkalやkorl{tozottabbや
form{ban╇やdeやezや jellemezhetteやaやnemességや temetésiやgyakorlat{tや is╇やmegemlékezésekや
szólnakや péld{ulやM{ty{sや kir{lyや unokatestvérének╇や Dengelegiや Pongr{cや J{nosや 〉く1476) 

erdélyiやvajd{nakやaや temetésérőlや 》Tövisenや〉Teiu<╇やRom{nia《やsírköveやisや fennmaradt573], 

valamintや Alsólendvaiや B{nfiや Jakabや 〉くｱｵｲｴ《や verőceiや 〉Virovitica╇や Horv{torsz{g《や
temetéséről╆574 Azや újkorbólや megemlíthetőや ｠ m{rや csakや k(lönlegesや eseteや miattや isや ｠ 

Thurzóや 〉III╆《や Szaniszlóや n{dornakや 〉くｱｶｲｵ《や aや lőcseiや 〉Levoča╇や Szlov{kia《や Szentや Jakab-

templombanや elhelyezettや halottiや emlékeiや köz(lや sarkantyújaや ésや buzog{nya╇や mivelや
azokatやｱｶｴｰやegyや janu{riや éjjelénやaや templomablakonや{tやbehatolóやh{romやtolvajや ellopta╉や
egyik(ket╇やakiやaや t{rgyakatや feltehetőenやLengyelorsz{gbanやm{sやLőcsénやeltulajdonítottや
darabokkalやegy(ttやeladta╇やkésőbbやelfogt{k╇やésやkiやisやvégezték╆575 

Aや ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや felébőlや sz{rmazikや aや soproniや egykoriや ferencesや
templombanや őrzött╇や v{szonnalや ésや bőrrel bevontや f{bólや kész(lt╇や ov{lisや tornapajzs╇や
r{festettやcímerrelやésやaやtetejéreやerősített╇やkecskefejetや{br{zoló╇やbőrbőlやvaló sisakdísszel 
(1224╆や kép). A pajzs címere aや soproniや Gaisselや patríciuscsal{dé╇や ésや megegyezik a 

templomや 〉╅Kecske-templomを) északiや torny{nや nyílóや bej{ratや vimpergacsúcsa fölöttiや
kőcímerrel (1225╆や kép). A faragv{nyt aや kutat{sや az 1367-benや gyilkoss{gや miattや
elmenek(lt╇やmajdやévekkelやkésőbbやkir{lyiやkegyelemmelやvisszatértやGaisselやHenrikhezや

                                                 
570 SOLYMOSI 1987. 
571 KARŁOWSKA-KAMZOWAやｱｹｷｳ╆やｱｴ╆やkép 
572 K{roly╈やTHUR2CZYやｱｹｸｰ╆やｲｲｵ-ｲｳｰ╆╉やvö╆やHORV[THやｱｹｷｲ╆やｱｳｰ-137.; MAROSI 1995. 46-47 

 M{ty{s╈や BONFINIや ｱｹｳｶ╆や IVのI╆や ｱｶｲ-166. (VIII.205-ｲｴｵ╆《╉や magyarや fordít{sや 〉KULCS[Rや P╆《╈や
BONFINI 1995. 4.8.205-4.8.245); M{ty{sや2008. 202-ｲｰｶ╆╉やvö╆やBAJ[Kやｲｰｰｷ╆やｹ╇やｱｰ╆ 

573 S[NDOR 1912; VERNEI-KRONBERGER ｱｹｳｹ╆や ｴｲ╆╉や BALOGHや ｱｹｸｴ╆や ｴｹ╆╉や ｱｰ╆や kép╉や LUPESCUや
ｲｰｰｳ╆やｸｴｲ╆╉やｱｱ╆やkép 

574 BAJ[Kやｲｰｰｷ╆やｱｰ╆ 
575 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｷｷ-378. 
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kötötte╇やakiやbűneやjóv{tételekéntやv{llalhattaやaやtoronyépítésやköltségeit╆や8tや{br{zolhatjaや
a templom karzat{nakや térdepelve im{dkozó╇や ír{sszalaggalや {br{zolt╇や festett 

don{torszobra is (1226╆やkép).576 EzやutóbbitやlegutóbbやTak{csやImreやugyan az 1400｠1430 

közöttiや időszakraやkeltezte╇やés az Agendorferやcsal{dやｱｵ. sz{zadやelejiやmecénatúr{j{valや
hozta kapcsolatba╇や deや azや alakや ruh{zat{nakや p{rhuzamai╇や péld{ulや aや székesfehérv{riや
Anjou-sírk{polnaや vörös m{rv{nyや figur{in (521, 527-ｵｳｱ╆や kép)╇や ink{bbや azや egyや
gener{cióvalや kor{bbi╇や aや Gaisselekhezや köthetőや keletkezésや mellettや szól.577 Az egyik 

oszlopや konzol{nakや címertartóや angyalfigur{jaや isや kecskésや sisakdísztや ölel ésや m{sikや
karj{nや pajzsotや visel╆578 Nehézや elképzelni╇や hogyや azや egy(ttesnekや neや lettや volnaや fontosや
részeやaやdon{torやésやaやv{rosnakやpolg{rmestertやisやadóやcsal{djaやsírhelye ｠ aやtemplomやésやaや
kolostorや egyébkéntや aや végrendeletekや szerintや kedveltや temetkezőhelyや voltや aや ｱｵ｠16. 

sz{zadban╇579 ezértや isや lehetettや sz(kségや azや ｱｴｹｱ-esや évsz{mú╇や aや karzatや déliや pilléréhezや
kapcsolódóやhalottiやl{mp{sra580. 

A székesfehérv{riや préposts{giや templombanや M{ty{sや kir{lyや 〉くｱｴｹｰ《や temetésiや
szertart{s{tやvégző K{lm{ncsehiやDomonkosやfehérv{riやprépostや〉ｱｴｷｴ｠1495) készíttette 
azやelhunytやuralkodóやmaやP{rizsbanやőrzött, a hadserege gyalogs{gaや{ltalやszélesやkörbenや
haszn{ltや pavézék (pavese)581 form{j{tや követő╇や azokn{lや azonbanや kisebbや méretű╇や
legömbölyítettやsarkúやésやhull{mívesやkeresztmetszetű╇や f{raやhúzottやdomborítottやbőrbőlや
való╇やaranyozott halotti díszpajzs{t 》ún╆や╅csehをやpavese 〉╅böhmischeやPaveseを《 582; 1227. 

kép], azやuralkodóやésやaやsaj{tやcímerével╇やvalamintやazや istensz(lőやM{riaやközbenj{r{s{értや
foh{szkodóやAlma dei genitrix Maria interpella pro Rege Mathia körirattalやmegjelölve (a 

pajzsonやkétやtartom{nyiやcímerやisやl{tható╇やamiやarraやutalhat╇やhogyやegyやnagyobbやsorozatや
egyetlenや fennmaradtや darabj{rólや lehetや szó《.583 Aや M{ty{ssalや kort{rsや Habsburgokや
temetéseihezやazやegyesやosztr{kやtartom{nyokやcímereinek╇ sisakdíszeinek ésやlobogóinakや
egészやsorozataiやkész(ltek╇やigaz╇やezekやpajzsaiやegyszerűやh{romszögpajzsok. VI. Albert 

〉くｱｴｶｳ《やötやcímere pergamenborít{súやf{bólやkész(lt╇やszínesやfestéssel╇やésやaやtemetésやut{nやaや
bécsiやStephanskircheやfőolt{r{nakやvasr{csaやföléやakasztott{kやkiやazokat╇やutóbbやegyesítveや
III. Frigyes 〉くｱｴｹｳ《やhasonló╇やｱｵやdarabbólや{llóやsorozat{val╉やaやhosszh{zやkétやpillérjeやelőttや
{llóや mellékolt{rokや fölöttや ki{llítottや gyűjteményや aや kétや tartógerend{jukや elkorhad{s{t 

                                                 
576 HENSZLMANN 1880a. 61-65.; 48-ｵｱ╆や{bra╉やVARJÚやｱｸｹｷb╉やTOMPOSやｱｹｴｰ╉やCSATKAIやｱｹｵｶ╆やｲｵｸ╇や

ｲｵｹ╇やｲｶｴ╆╉やｱｸｳ╇やｱｸｵ╆やkép╉やIII╆やt{bla╉やTOMPOSやｱｹｷｶ╆やｱｶｹ╆╉やｳｵ╆や{bra╉やMagyarorsz{giやművészet 1987. I. 

ｴｱｹ╆や〉ENTZやG╆《╇やｴｵｶ╆や〉MAROSIやE╆《╉やII╆やｴｵｲ╆やkép╉やBAJ[Kやｲｰｰｷ╆やｸ-ｹ╆╉やｱ╆やkép 
577 Pannonia Regia 1994. 279-280. (IV-ｵｴ╆や kat╆や sz╆《╉や aや székesfehérv{riや ésや m{sや analógi{król╇や ésや azや

összehasonlít{sやalapj{nやaやvéleményやkritik{ja╈やL8VEIやｲｰｰｴa╆やｷｶ-80.; 131-132, 135, 138-ｱｴｱ╆やkép 
578 HENSZLMANNやｱｸｸｰa╆やｴｹ╆や{bra╉やTOMPOSやｱｹｴｰ╆やｳｰ╆╉やCSATKAIやｱｹｵｶ╆やｲｵｹ╆ 
579 H[ZI 1921｠1943. II/1. 307. (95. sz.), 310. (97. sz.), 417. (157. sz.); CSATKAI 1956. 255. 
580 HENSZLMANNやｱｸｸｰa╆やｵｴ╆╉やｳｸ╆や{bra╉やCSATKAIやｱｹｵｶ╆やｲｵｹ╇やｲｶｵ╆や 
581 Matthias Corvinus 1982. 237-238. (Kat.-Nr. 130-132); Abb. 4; M{ty{sやkir{lyや2008a. 305-310. (8.7-

13. kat. sz.╇やVÉGHやA╆╇やKOV[CSやS╆やT╆《 
582 AやM{ty{s-pajzsやmegform{l{s{hozや igenや közelや {llや aや Behaimや vonや Scwarzbachや németや patríciusや

csal{dや hétや ｱｵ╆や sz{zadi╇や faや alaponや bőrborít{súや halottiや pajzs{nakや egyikeや 〉Newや York╇や Theや
Metropolitan Museum of Art): Nürnberg 1986. 201-203. (Kat.-Nr. 60-3, NICKEL, H.) 

583 P{rizs╇やMuséeや deや l‒Armée╈やHOFFMANNやｱｹｲｸ╆や ｶｸ-70.; Matthias Corvinus 1982. 235. (Kat.-Nr. 

ｱｲｸ╇やBALOGH╇やJ╆《╉やAbb╆やｵ╉やBAJ[Kやｲｰｰｷ╆やｱｱ╆╉やｲ╆やkép╉やFARBAKYやｲｰｰｸ╆やｱｷ╆╇やképやaやｱｶ╆やoldalon 



 386 

követőenや aや bécsiや Történetiや Múzeumbaや ker(lt, addigra azonbanや aや z{szlókや m{rや
elvesztek.584 Ebbeや aや közép-európaiや uralkodóiや körbeや tartozikや Cilleiや Ulrikや 〉くｱｴｵｶ《や is╇や
akinekや temetésénや aや csal{dやnévadóやbirtokközpontj{ban╇やCillibenや 〉Celje╇や Szlovénia《や aや
négyや nagyやuradalmaや címeresや z{szlaitや egy-egyや címerpajzzsalや ésや aranyozottや sisakkalや
egészítettékやki╆585 

Az elhunyt faragottや címerétや hordozó╇や köriratos╇や többnyireや kerekや fat{bl{k 

〉középkoriや németや kifejezéssel╈や Scheibe586) alkottaや halottiや címerek 

〉╅epit{fiumcímerを587)╇やamelyeketやaやtemplomokやfal{raやf(ggesztettek╇やaやmagyarorsz{giや
emlékanyagbanや aや középkoriや síremlékekや katalógus{nak 1541-gyelや végződőや gyűjtésiや
időszak{bólや mindösszeや kétや meglévőや darabや képviseli╆や Christof Perner szepesi 

v{rkapit{nyや 〉くｱｵｳｰ《や ésや Wilhelmや vonや Reichenburgや németや landsknecht-kapit{nyや
〉くｱｵｳｸ《や emlékt{bl{iや aや lőcseiや 〉Levoča╇や Szlov{kia《や Szentや Jakab-templomban l{thatók 

(1228-1229╆やkép).588 UgyanittやaやThurzóやcsal{dやésやm{sokやtöbbやhalottiやpajzsa m{rやaやｱｷ╆や
sz{zadból való.589 

Aや m{rkusfalviや 〉Marku:ovce╇や Szlov{kia《や templombólや sz{rmazhatottや azや aや
h{romや egyezőや méretű╇や egyformaや körvonalúや címerpajzsokatや {br{zoló╇や ugyanolyanや
betűír{sú, festett fat{bla╇やamelyeketやｱｸｹｶ-banやaやMillenniumiやKi{llít{sonやmutattakやbeやaや
M{ri{ssyやcsal{dやtulajdon{ból  (374-ｳｷｶ╆やkép).590 Ezekやazonbanやnemやhalottiやcímerek╇ a 

felirataikbanや szereplőや négyや személyや köz(lや legfeljebbや egyetや temettekや elや későbbや a 

templomban╇や ésや aや pajzsokや készítéseや idejénや mindannyianや életbenや voltakや még ņ a 

feliratokや isや csakやmintや azや illetőや címerétや (Arma) nevezikやmegやaや t{bl{kat╆やAやkészíttető╇や
Csaholiや Lúciaや annakや aや M{ri{ssyや Istv{nや szepesiや főkapit{nynakや 〉くｱｵｱｶ《や voltや azや
özvegye╇や akinekや síremléke591 (1230-1232╆や kép) maや isや M{rkusfalv{nや tal{lható╆ 
Mag{nak╇や valamintや Szapolyaiや Istv{nや özvegyének╇や Hedvigや tescheniや hercegnőnek╇や
tov{bb{や Szapolyaiや Istv{nや kétや fi{nak╇や J{nosや ésや Györgyや szepesiや grófoknakや közösenや
festetett egy-egyやt{bl{t╆592 B{rczayやOszk{r szerint eredetilegやaやtemplombanやtemetkezőや
M{ri{ssyやIstv{n╇やvalamintやSzapolyaiやIstv{nやcímereや isやazやegy(tteshezやtartozhatott╇やésや
azokkalやazやözvegyやférjénekやésやférjeやjótevőinekやkív{ntやemléketや{llítani╇やvalamikorやaやférjや
1516-banやbekövetkezettやhal{l{tやkövetőenやésやaやt{blaやkörirat{banやmégやélőkéntやemlítettや

                                                 
584 VARJÚや ｱｸｹｷb╆や ｱｱｰ╆╉やOberösterreich 1983. 2. 163. (Kat.-Nr╆や ｸ╆ｰｷ╇や DÜRIEGL╇や G╆《╉や ｱｶｸ╆や 〉Kat╆-Nr. 

8.18, HAIDER, S.) 
585 CSUKOVITSやｲｰｰｲ╆やｲｴ╆╉やBAJ[Kやｲｰｰｷ╆やｱｰ╆ 
586 WEILANDT 2007. 244. 
587 BAJ[Kやｲｰｰｷ╆やｱｰ╆ 
588 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｴｰ-341. (1. sz.), 342. (3. sz.); 8-ｱｰ╆やkép 
589 Thurzóや 〉III╆《や Kristófや 〉くｱｶｱｴ《╇や Thurzóや 〉III╆《や Szaniszló╇や ifjabbや Friedrichや Pobstや 〉くｱｶｴｹ《╇や Jeremiasや

Ammanや〉くｱｶｵｹ《╈やLUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｶｸ-369. (24. sz.), 377-379. (29. sz.), 386-

387. (36. sz.), 388-389. (38. sz.); 35-ｳｶ╇やｴｵ╇やｵｲ╇やｵｴ╆やkép 
590 B[RCZAYやｱｸｹｷb╆ 
591 MYSKOVSZKY 1876. 271-272.; CSOMA｠CSERGHE8やｱｸｸｷ╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 74-

79.; DIVALD 1906. 104-ｱｰｵ╆╉やｷｷ╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 685. (Kat.-Nr. 839, BALOGH, J.) 
592 CsaholiやLúciaやfelirata╇やaやB{rczayや{ltalやközöltやrajzやalapj{n╈やArma generose domine lvcie de Zcawhal 

Co(n)ivgis quo(n)da(m) Egregy dom(in)i Stepha(n)i Mariaschi Sup(re)mi capitany ter(re) 

Scepvsie(n)s(is)╉やaやm{sikやkétやt{blaやfelirat{nakやszerkezeteやisやteljesenやhasonló╆ 
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Hedvigやhercegnőやｱｵｲｱ-benやbekövetkezettやhal{l{tやmegelőzően╆593 Ebben az esetben a 

férjやcímert{bl{jaやvalódiやhalottiやcímerや lehetett╇やésやann{lや isや ink{bbやsz(kségやlehetettやr{╇や
mertやaやsírkövönやmag{nやaやhosszúやfeliratやaやszok{sosやadatokatやalig tartalmazza. Az eset 

mutatja, hogy a templombanや elhelyezettや címerek╇や pajzsokや aや maiや emlékt{bl{khozや
némilegやhasonlóやfunkciótやisやbetölthettekやm{rやaやközépkorやvégén╆ 

Aや középkoriや Magyarorsz{gや ter(leténや fennmaradtや halottiや pajzsokや ésや
epit{fiumcímerekや sz{maや elenyészőや aや péld{ulや németや ter(letekenや ismertや emlékekや
gazdags{g{hozや képest╆や Elsősorbanや nemesek╇や templomiや tisztségviselők╇や patríciusokや
k(lönやerreやaやcélraやkész(ltやemlékeirőlやvanやszó╆や〉Néh{nyやottやisやritk{nakやsz{mító darab 

azonban aや sopronihozや hasonlóanや eredetilegや valódiや haszn{latra kész(lt╇や így a 14. 

sz{zadや németや nyelvter(letrőlや sz{rmazó╇や legépebbや ismert sisakjaiや legink{bbや ilyや
módon maradhattak fenn: a Rieterや vonや Kornburgや csal{dや csöbörsisakjaや (ｱｰｵｹ╆や kép) 

Kleinschwarzenlohe Mindenszentek-templom{ból╇やｱｷ╆やsz{zadiやhalottiやpajzsやrészekéntや
felhaszn{lva╇594 valamint egyや aや st{jerや vonや Pranckhや csal{dや seckauiや sírhelyérőlや
sz{rmazó╇やbőrbőlやkész(ltやsisakdísztやhordozóやcsöbörsisak595╆やAやfelső-ausztriai Garsten 

egykoriや bencésやkolostortemplom{banや lévőやLosensteiner-k{poln{banや aやm{rや említett, 

csal{diやsírkőegy(ttestやegyやaやｱｶ╆やsz{zadやelejérőlやsz{rmazóやtornasisakやegészítiやki╆596) A 

halottiや pajzsokatや időnkéntや aや t{volban╇や csat{ban╇や h{borúbanや elhunytakや ésや m{sholや
eltemetettekや emlékéreや akasztott{kや kiや m{rや aや ｱｴ╆や sz{zadtól.597 Azや arraや érdemes╇ 
templomや kör(liや temetőkbenや eltemetettekや pajzsaitや isや kif(ggeszthettékや aや templomokや
belsejében╇や aholや aや sírhelyekや sz{maや erősenや korl{tozottや volt╇や ésや mégや azや összesや
eltemetettnekや isや csakや töredékeや kaphatottや sírfedlapraや isや helyet╆や Ígyや azt{nや legal{bbisや
németや ter(letekenや aや késő középkoriや halottiや emlékezetや messzeや leggyakoribb╇や aや
sírkövekét╇やsíremlékekétや jóvalやmeghaladóやsz{moss{gúやpéld{j{tや jelenthettékやaやhalottiや
pajzsok (1233╆や kép).598 Idővelや azonbanやm{rや ezekや elhelyezéseや isや gondotや okozott╇や ígyや
N(rnbergbenや〉aholやBaselhezやhasonlóanやaや temetőkbenやelhelyezhetőやsírlapokやméretétや
isやgondosanやszab{lyozt{k599《╇やengedélyやkellettやaやpajzsokやelhelyezéséhez╇やnemやlehettekや
dr{g{bbakや ｳや guldennél╇や ésや aやmaxim{lisanや engedélyezhetőやméret(ketや aや pléb{ni{kraや
kihelyezett minta-t{bl{kや mutatt{kや 〉féltekや aや túls{gosanや súlyosや darabokや leeséseや
jelentetteや veszélytől╇や ésや azや ablakokや eléや benyúlóや monument{lisや darabokや aや fénytや isや
elvették《╆600 

A felvidékiや emlékekや körlapや form{ja m{rや aや legkor{bbiや ismertや németorsz{giや
péld{kや közöttや isやmegtal{lható╇や péld{ulや Ludwigや vonやGrafeneckや 〉┏ｱｳｳｴ《や aや hal{loz{siや

                                                 
593 B[RCZYやｱｸｹｷb╆ 
594 N(rnberg╇やGermanischesやNationalmuseum╈やNürnberg 1986. 126. (Kat.-Nr. 11, WILLERS, J.) 
595 Bécs╇やKunsthistorisches Museum, Waffensammlung: Seitenstetten 1988. 287, 290. (Kat.-Nr. 25.2, 

WEIGL, H.) 
596 DEHIO 1977. 85.; BERKA, Garsten 17. 
597 DERWEIN 1931. 135. 
598 WEILANDT 2007. 243. 
599 Ld╆や kor{bbanや aや ╅Temetőképや ésや temetőiや sírjelek╇や valamintや rokonemlékekや aや Középkori 

Magyarorsz{gonをやcíműやfejezetben 
600 WEILANDT 2007. 244. 
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évsz{mn{lやvalamivelや tal{nやkésőbbやkész(ltや emlékénやGöppingenben,601 későbbやpedigや
azやemlékekやtöbbségeやkörlapotやform{zや〉1234-1235╆やkép). Egyesやw(rttembergiやpéld{konや
aやpajzsやalakú╇やmag{nやaやpajzsonやfeliratozott típusonや(Esslingen, St. Dionys; 1236. kép) 

kív(lや téglalapや alakú╇や lényegébenや aや sírlapokや rendszerétや követőや form{kや isや feltűnnek 

[Anthon Ebingerや 〉くｱｴｶｸ《╇やEsslingen╇やSt╆やFrauenkirche; 1237╆や kép]. Ezeken a fat{bl{raや
festettやköriratonやbel(lやfa╇やfémlap╇やesetenkéntやbőrやésやtextilやsegítségévelやform{lt{k meg 

aやh{romdimenziós╇や színezettやcímereket╆やDietrichやvonやAnglachや〉く1464) halotti pajzsa 

Marbachや amや Neckarや evangélikus pléb{niatemplom{banや form{j{ban╇や aや feliratや
szövegébenやésやaやheraldikusや{br{banやisやlényegébenやegyezikやaやtemplombanやugyancsakや
fennmaradtや sírkővel.602 Hasonlóやhalottiや pajzsokや f(ggnekやpéld{ulやGeislingenや anやderや
Steigeや evangélikus pléb{niatemplom{banや 〉Konradや vonや Degenfeld╇や く1430)603 is; az 

utóbbiや p{rhuzamakéntや feldolgozóiや ulmiや péld{kraや hivatkoznak╆ Aや n(rnbergiや
Sebalduskircheや egyikや legrégebbiや belsőや {br{zol{s{n╇や egyや ｱｶｲｸ-banや kész(ltや rajzonや aや
középhajóやdéliや fal{nakやkétやboltszakasznyiやrészénやötやnagyobbやkerekやhalottiやcímertやésや
húszや pajzsや alakú╇や illetveや négyzetesや t{bl{tや t(ntettekや fel╆604 Ugyanittや aや Hallerや csal{dや
sírhelyénél╇や aholや aや ｱｶ╆や sz{zadや elejénや nyolcや sírkövetや írtakや leや 〉ｱｵｱｹ-benや egyや tov{bbiや
elhelyezéséreやnemやkaptakやengedélyt《╇やｱｷｳｹ-ben pedig 12-őt╇やazやészakiやpillérsorやh{romや
szakasznyiや fel(leténやegyやｱｸｱｱ-esやrajzや félsz{zn{lや többやhalottiやpajzsotや jelölt╇や többnyireや
pajzsやvagyやnégyzetesやalakkal╇やdeやnegyed(kやkörや form{júやvolt╆605 A n(rnbergiやhalottiや
pajzsoknakやmaやm{rやcsakやegyやkisebbやrészeやtal{lhatóやaやtemplomokban╇やsz{mosやemlékや
elpusztult╇やtöbbやdarabやpedigやmúzeumbaやker(lt╇やmindやpl╆やHeinrichやGrundherrや〉くｱｳｵｱ《や
h{romszögpajzsや alakú╇や köriratosや t{bl{ja╇や Ulrichや Hallerや d╆や Ä╆や 〉くｱｵｴｶ《や f{bólや faragottや
halotti pajzsa╇やvalamintやErhartやHallerや 〉くｱｴｵｷ《や szokatlanulやnagy╇やhatkaréjosや form{jú╇や
ZsigmondやS{rk{nyrendjévelやisやfeldíszített╇やcímeresやt{bl{ja╆606 

 

 

6.6. Aやsír╇やmintやegyh{ziやbevételiやforr{s 
 

Grebeniや Hermanfiや L{szlóや aln{dortや kristallóciや 〉Horv{torsz{g《や birtok{n╇や aや Szentや
KozmaやésやDamj{n-pléb{niatemplombanやtemettékやel╇やamelyやmezőv{rosbanやkastélyaやis 

{llt╆607 Mindenや bizonnyalや ittや isや végrendelkezettや ｱｴｹｰ-ben.608 Aや vagyon{tや mindenや
lehetségesや módonや gyarapító╇や tekintélyesや szlavónや köznemesや birtok{llom{nyaや életeや

                                                 
601 DR5Sやｱｹｹｶ╆やｱｴ-15. (12. sz.); Abb. 12 
602 SEELIGER-ZEISS｠SCHÄFER 1986. 63-64. (93-94. sz.); Abb. 37-38 
603 DR5S｠FRITZ 1994. 36-37. (46. sz.); Abb. 33 
604 WEILANDT 2007. 54.; Abb. 41 
605 WEILANDT 2007. 643-646.; Abb. 601 
606 Aや Sebalduskirchéből╇や Germanischesや Nationalmuseum╈や Nürnberg 1986. 127. (Kat.-Nr. 11, 

KAHSNITZ, R.); 201. (Kat.-Nr. 59, KAHSNITZ, R.); 203-204. (Kat.-Nr. 61, KAHSNITZ, R.); 

Erhartや Hallerétや ld╆や még╈や L8VEIや ｱｹｸｷa╆や ｱｶｸ╆╉や Sigismundus 2006. 349-350. (4.54 kat. sz., 

KAMMEL, F. M.) 
607 P[LOSFALVIやｲｰｰｷ╆やｸｷｶ╆ 
608 P[LOSFALVIやｲｰｰｸ╆やｳｰｸ-ｳｱｰ╆╉やaやvégrendelet╈やDl╆やｱｰｷｶｰｸ 
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végéreやelérteやaやm{gn{sokやalsóや szintjétや｠ aや╅mindenや lehetségesやmódをやazonbanやsaj{tや
felfog{saや szerintや semや voltや problémamentes╇や ígyや végrendeletébenや visszaadatniや
rendelteやmindenやjogilagやtiszt{zatlanやszerzeményét╆や〉Aや╅lelkiismeret-furdal{sをやilyetén 

jelentkezéseやaやkésőやközépkoriやvégrendeletekやegyikやjellemzőjeやvolt╆609) Aやbűneitőlやvalóや
megtisztul{shozや eztや azonbanや t{volrólや semや tartottaや elegendőnek azや aln{dor╇や ésや aや
túlvil{giや bűnbocs{nataや érdekébenや aや jövőbeniや közbenj{rókや egészや sor{tや kív{ntaや
megbízniや alapítv{nyaivalや ésや hagyaték{val╆や Egészや vagyont╇や aや cs{zmaiや k{ptalannakや
adom{nyozottや birtokonや ésや szőlőn╇や valamintや négyや kelyhen ésや egyや ez(stや fesz(letenや
kív(lや ｲｹｷｵや forintotや fordítottや adom{nyokra╇や tizenötや intézményt╇や aや cs{zmaiや
t{rsask{ptalant╇や domonkos╇や obszerv{nsや ferencesや ésや p{losや kolostorokat╇や tov{bb{や
pléb{niatemplomokatやnevezveやmegやkedvezményezettként╆やVolt, ahol naponta kellett 

misétや celebr{lniや azや ő lelkiや (dvéért╇や m{sholや napontaや vagyや havontaや {ltal{banや az 

elhunytakért╆ 
2ri{siや érték╇や ígyや hatや falu╇や azや örökösökや {ltalや azや örökségや fejébenや éventeや

elmondandóや sz{zやmiseや költsége╇や értékesや ruh{inakや ésや ékszerei╇や fegyvereiや nemesfémや
részeinekや liturgikusや eszközökhözや valóや felhaszn{l{sa╇や ezerや forintotや meghaladóや
pénzösszegや szerepeltや egyh{ziや don{ciókéntや P{lóciや Antalや zempléniや főisp{nや 〉くｱｵｲ6) 

végrendeletébenやis╆ Ebben aやvégrendelkezőやésやelődeiやlelkiや(dvéértやmondandó misékや
éppúgyやszerepeltek╇やmintやhétfőnkéntや{ltal{banやaやhalottakértやvalóやmisék╆610 

Barlab{siや Lén{rdや erdélyiや alvajdaや ｱｵｲｵ-benや jóvalや kisebb╇や deやmégやmindigや igen 

jelentősや összeget╇ 330 forintot╇や valamintや ez(stや kelyhet╇や miseruh{t╇や ökröketや hagyott 

összesenや tizenegyや egyh{ziや intézményre╇や ferences╇や p{losや ésや domonkosや kolostorokra╇や
valamintやpléb{niatemplomokraやésやk{poln{kra╆611 

Azやelőkelők╇やaやgazdagokや templomiや temetkezéseやésやaやbűnbocs{natや érdekében 

tettや erőfeszítései komolyや bevételiや forr{stや jelentettekや azや egyh{zや intézményeinek612 ņ 

pénzbenや ésや ritk{nや fennや isや maradt╇や többnyireや azonbanや csakや aや végrendeletekbőlや
megismerhető╇や értékesや litugikusや t{rgyakbanや egyar{nt╆や Mégや ink{bbや ígyや voltや ezや a 

k(lönösenや előkelők╇や péld{ulや uralkodók╇や vagyや aやm{rや élet(kbenや szentや hírébenや {llókや
esetében╇やakiknekやeltemetésiや jogaやazや intézményeknekやk(lönlegesや rangotやés egyúttal 
kiemelkedő╇や r{ad{sulや rendszeresenや megújuló bevételtや jelentett╆や Azや ilyenや előnyökや
megszerzéséértや kifejtett╇や k(lönleges erőfeszítések Magyarorsz{gon többや esetbenや isや
tettenやérhetők╆ 

Aや II╆や Andr{sや 〉くｱｲｳｵ《や temetkezésérőlや rendelkezésreや {lló╇や bizonytalan╇や illetveや
egym{snakや ellentmondóや forr{sokや alapj{nや feltehető╇や hogyや előszörや ideiglenesenや aや
v{radiや székesegyh{zbanや temettékや el╇や ésや innenや követelteや kiや aや holttestetや azや egresiや
ciszterciやmonostorや ap{tja╇やhogyやazやuralkodótやm{sodikや felesége╇やCourtenay-iや Jol{ntaや
sírjaやmelléやtemessék╆613 

                                                 
609 Vö╆やKUBINYIやｱｹｹｹ╆やｳｳｵ╆ 
610 DÉTSHYやｱｹｹｸ╆やｳｷ-ｳｹ╆╉やaやvégrendelet╈やMOLやDl╆やｸｲｷｳｲ 
611 ENTZ 1996. 221, 249, 285, 304, 312, 379, 380, 384, 389, 439, 493, 516. 
612 PANOFSKY 1964. 46. 
613 KERNY 1989. 162-163. 
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Azやｱｲｷｰ╆やm{jusやｳ-{nやaやbudaiやNyulakやszigeténや〉Margitsziget《やelhunytやIV╆やBélaや
kir{lytや Esztergomban╇や aや minorit{kや {ltalaや építtetettや M{riaや egyh{z{banや temettékや el╇や
aholや feleségével╇やLaskarisやM{riaやkir{lynévalやésや ifjabbや fiukkal╇やBélaやherceggelやegy(ttや
nyugodott╆や Aや kir{lyや maradv{nyaitや T(rjeや nembeli F(löpや esztergomiや érsekや
kihantoltatta, ésやaやszékesegyh{zbanやtemettette el, de aやszerzetesekやpanaszaやnyom{nや
sz(letettや p{paiや döntésや értelmébenや későbbや visszaker(ltekや aや minorit{khoz╇や aholや aや
M{ria-olt{rや ｠ nyilv{nや aや főolt{rや ｠ előttや mégや dicsőségesebbenや temettékや elや azokat╆や
Mindeztや aや Képesや Krónikaや leír{s{bólや ismerj(k╈や IV╆や Bélaや kir{lyや ╅Obiit autem anno 

Domini M-o CC-o LXX-o V-o Nonas Maii feria VI-a, in festo Inventionis Sancte 

Crucis in insula Budensi et sepultum est corpus eius Strigonii in ecclesia Fratrum 

Minorum constructa ad honorem Virginis gloriose, quam ipse dominus rex Bela 

adhuc vivens sumptuoso opere et pulchro fecerat incoari. Ubi cum domina regina 

consorte sua, Maria nomine, filia imperatoris Grecorum et duce Bela filio suo 

carissimo feliciter requiescit. [╊] Cuius corpus Philippus archiepiscopus 

Strigoniensis de ecclesia memorata auferri exhumando fecerat contra iura et in sua 

ecclesia cathedrali indebite tumulari. Super quo facto coram supremo pontifice causa 

diutius ventillata Fratres Minores cum honore maximo rehabere ex integro 

meruerunt et coram Virginis ara gloriosius condiderunt, ubi hii pulchri versus 

continentur╈や‒Aspice rem caram, tres cingunt Virginis aram, rex, dux, regina, quibus 

assintやgaudiaやtrina╆‒やEtやsequitur╈や‒Dum licuit, tua dum viguit, rex Bela, potestas, fraus 

latuit, paxやfirmaやfuit╇やregnavitやhonestas‒.を614 

Azや eredetilegや azや újlakiや ferencesや kolostorや kertjébenや eltemetettや Kapisztr{nóiや
J{nostや〉くｱｴｵｶ《やÚjlakiやMiklósやerdélyiやvajdaやexhum{ltatta, ésやaやkolostortemplomやegyikや
k{poln{j{banやúj╇やfényesやsíremléketやemeltetettやneki╆やEbben╇やvall{sosやbuzgalm{nやkív(lや
az a meggondol{sや isや szerepetや j{tszott╇や hogyや aや szentや sírj{hozや zar{ndoklóや tömegekや
lend(letetやadhatnakやbirtokközpontja v{rosiやfejlődésének╇やerősíthetikやannakやgazdas{giや
erejét╆615 

Azやuralkodókやésやszentekやnevezetesやsírjaivalやj{róやgazdas{giやelőnyökkel Európa-
szerte sz{moltakや azや egyh{ziや intézmények,616 ésや azや ilyenや temetkezésekértや készekや
voltakや hosszadalmasや jogiや k(zdelmekbeや isや kezdeni╆や Aや normannや II╆や Rogerや szicíliaiや
kir{lyや 〉くｱｱｵｴ《や ｱｱｴｵ-benや keltや oklevelébenや kétや porfírや szarkof{gや fel{llít{s{rólや
rendelkezettや Cefalùや ép(lőや székesegyh{z{ban╇や amelybenや temetkezniや kív{nt╆や
Hal{lakorや aや templomや mégや nemや voltや felszentelve╇や ígyや azや uralkodótや Palermóbanや
temettékやel╆やEzやaやtényやisやlassíthattaやaやcefalùiやépítkezést╇やésやRogerやfia╇やI╆やVilmosや〉くｱｱｶｶ《や

                                                 
614 KNAUZや ｱｸｷｴ╆や ｵｷｴ╆や 〉ｷｴｱ╆や sz╆《╉や KAR[CSONYIや ｱｹｲｳ╆や ｱｶｲ╆╉や SZENTPÉTERYや ｱｹｳｷ╆や ｴｶｹ-470.; 

GOMBOS 1937｠38. I. 657.; Képesや Krónika ｱｹｶｴ╆や 〉II╆《や ｱｶｵ╆╉や aや versや fordít{sa╇や Gerébや L{szlótól╈や
ぇM{ria-olt{ron╇や nézd╇や nyugszikや a sírbanや eや h{rom╈や Béla╇や nejeや sや hercegや｠ örvendjenekや őkや azや
egeknek‶ぇ╇やtov{bb{やぇMígやlehetett╇や(ltやtrónjaやfelettやaやkir{lyやhatalomban╈やCsalfaやlapult╇やszentやbékeや
virult╇や becs(letや valaや ottan╆ぇや 》Képesや Krónika 1959. 192.; KépesやKrónika ｱｹｶｴ╆や 〉II╆《や ｱｶｵ╆╉や JUH[SZや
1966. 48-50.] 

615 FÜGEDIやｱｹｷｷ╆やｸｴｸ╆ 
616 PANOFSKYやｱｹｶｴ╆やｴｶ╆╉やBAUCHやｱｹｷｶ╆やｹ╆╉やSAUERやｱｹｹｳ╆やｳｱ╇やｱｲｲ╇やｱｲｶ╆╉やKRÄMERやｲｰｰｷ╆やｶｱ-63, 190-

193. 
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hal{losや {gy{nや mégや mindigや t(relemreや intetteや aや kanonokokat, mivel az apja 

maradv{nyainakや {ltalaや mégや ｱｱｵｴ-benや megígértや ésや ismételtenや kérelmezettや
{thelyezéséreやcsakやaやfelszentelésやut{nやker(lhetやsor╆やｱｱｷｰやkör(lやvég(lやelkész(lhetettやazや
ép(let╇やmertやaやkanonokokやmeglehetősenやkeményやmegfogalmaz{súやlevélbenやkértékやII╆ 
Vilmosやkir{lytólや jogaikやérvényesítésekéntやII╆やRogerやésやI╆やVilmosやtemplomukbanやvalóや
újratemetését╆や Erreや azonbanや nemや ker(ltや sor╇や sőt╇や ｱｲｱｵ-benや II╆や Frigyesや cs{sz{rや aや kétや
(resやszarkof{gotやisや{tvitetteやaやpalermóiやszékesegyh{zba.617 

Azや effajtaや (gyekや tettekreや isや sarkalhatt{kや azや egyh{ziakat╆や Ígyや b{rや azや angolや
Plantagenetekや köz(lや elsőkéntや Angli{banや eltemetettや Földnélk(liや J{nosや 〉くｱｲｱｶ《や
Worcesterや székesegyh{z{tや v{lasztottaや sírhelyé(l╇や azや {ltalaや alapítottや Beaulieuや
ap{ts{g{nakや szerzeteseiや ｱｲｲｸ-ban mégisや megkíséreltékや ｠ sikertelen(lや ｠ aや kir{lyiや
maradv{nyokや{tsz{llít{s{tやésやújratemetésétやaや╅mag{negyh{zbanを╆618 

Azや előkelőkや temetkezésében rejlőや lehetőségek kihaszn{l{saや érdekébenや
nemcsakやaや╅nyersやerőを alkalmaz{s{nakやesztergomiやmódszerévelやélhettek╇やesetenkéntや
nemや kevésや csalafintas{got╇や szaktud{st╇や helyzetfelismeréstや kív{nóや lépésekreや isや sorや
ker(lhetett ｠ hasonlóanや azや {llami╇や egyh{ziや ésや vil{giや szintenや egyar{ntや gyakorolt╇や
természetesenや jóvalやgyakrabbanやelőfordulóやoklevél-hamisít{sokhoz╆や Igenや jellegzetesや
péld{ulや azや aや mód╇や ahogyや azや angliaiや Glastonburyや ap{ts{gaや aや ｱｲ╆や sz{zadや végén╇や
╅megértveやazや időkやszav{tを╇やmegalkottaやaや legend{sやArtúrやkir{lyやésやfelesége╇やGinevraや
egyfajtaやtörténelmiやzar{ndokhellyéやtettやsírhelyét╆やKésőbbi╇やrészbenやciszterciやkrónik{kや
leír{saやszerint 1191-benやkétやcsontv{zatや tal{ltak╇やazやegyikや fejeやmellettやm{ra elveszett, 

csakや rajzbólや ésや leír{sbólや ismert╇や keresztetや form{zóや ólomlappal╇や aや laponやHIC IACET 

SEPVLTVS INCLITVS REX ARTVRIVS IN INSVLA AVALONIA felirattal. A 

legelőkelőbbekやsírj{banやelhelyezett╇やritk{bban kereszt alakot (ｹｷｴ╆やkép) isや felvevő╇やazや
eltemetettekや hitelesや adataitや tartalmazóや feliratokkalや ell{tottや fémt{bl{csk{katや
(╅authentikaを╇や ╅Grabauthentikを《619 ut{nzóや ╅alkot{sをや megtette aや mag{ét╈や Heinricusや
Swanseyや〉└Sully《やap{tや｠ egyやröviddelやaやreform{cióやelőttやíródottやleír{sやszerint ｠ négyや
oroszl{nraや {llított╇や feketeやm{rv{nyや szarkof{gbaや helyeztetteや aやmaradv{nyokat╇や aや fejや
felőliや oldalonや kereszttel╇や aや l{bn{lや Artúrや képm{s{val╆や ｱｲｸｷ-benや I╆や Edu{rdや kir{lyや ésや
felesége╇やEleonóraやfelnyittattaやaやsíremléket╇やaやcsontokatやdr{gaやtextíli{kbaやcsomagolva 

l{d{kbaや helyeztékや ésや lepecsételték╇や ésや aや síremlékkelや egy(ttや aや főolt{rや eléや helyeztékや
{t╆620 

VIII╆や Bonif{cや p{paや aや ｱｳ｠ｱｴ╆や sz{zadや fordulój{nや nemや teológiaiや
meggondol{sokbólや keltや kiや aや holttestや részeinekや k(lönbözőや helyszínekenや történő╇や
Nyugat-Európ{ban╇や péld{ulや Franciaorsz{gbanや uralkodóiや körökbenや gyakoriや
eltemetésiやgyakorlataやellen╇やhanemやazért╇やmertやannakやgazdas{giやszempontjaitやtartottaや
megengedhetetlennek╆やAやtilt{sやhi{baやvalóやvolt{tやmutatja╇やhogyやjóvalやkésőbb╇やpéld{ulや

                                                 
617 VARGA 1993. 310-311. 
618 KRÄMERやｲｰｰｷ╆やｶｸ╆ 
619 Részletesebbenや ld╆や al{bbや az ╅Aや templomiや síremlékekや típusaiや aや középkoriやMagyarorsz{gonをや

címűやfejezetben. 
620 ALBRECHT 2003. 93-ｱｰｲ╆╉やｵｴ╆やkép 
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III╆や Frigyesや cs{sz{rや 〉くｱｴｹｳ《や esetébenや isや éltekや aや szívや ésや aや belsőségekや k(lönや történőや
eltemetésével╆621 

Aやgyakranやévsz{zadokkalやkor{bbanやéltやalapítók╇やdon{torok╇やjótevőkやújやtípusú╇や
l{tv{nyosや síremlékeinekや elkészítése╇や alapítóiや szoborciklusokや {llít{saや aや ｱｳ╆や sz{zadや
m{sodikや harmad{tólや v{ltや {ltal{nosや divatt{╆622 Aや helybenや ésや aや közelebbiや környékenや
gyakranやszentkéntやvagyやboldogkéntや tisztelt╇やesetenkéntやszenttéや isやavatottや fundatorok 

tiszteleténekや ilyeténや módonや isや t{mogatottや kultuszaや nemcsakや azや alapít{sや sor{nや
adom{nyozottや javakや birtokl{s{nakや jogoss{g{tや ésや örökösや volt{tや hangsúlyozta╇や deや
sz{mosや zar{ndokotや isや vonzott╇や annakや mindenや anyagiや előnyével╆や Th(ringi{banや
péld{ulや aや reinhardsbruniや bencésや kolostorbanや aや tartom{nyや grófjainakや ｱｳｰｰや t{j{n╇や
illetveや aや ｱｴ╆や sz{zadやm{sodikや negyedébenや készíttetettや újや síremlékek╇や mindenekelőttや
Szentや 〉IV╆《や Lajosや 〉くｱｲｲｷ《や {br{zol{s{nakや esetében╇や ezや aや szempontや vil{gosanやmegや isや
fogható.623 

 

* 

 

A memoria gondolatvil{gaや{ltalやmeghat{rozottやtemetkezési-halottiやkultúraやaやközépkorや
folyam{nや az összt{rsadalmiや gazdags{gや lassan növekvőや mértékénekや megfelelőenや aや
t{rsadalmiや rétegekや egyreや bőv(lőやkörétや érteや el╆やAzやuralkodóiや alapítv{nyokatやut{nzóや
arisztokr{ciaや a saj{tや memoriaj{tや építőや politikaiや törekvéseinekや reprezentatívや ésや
művészilegや kiemelkedőや kifejezőや eszközétや tal{ltaや megや előszörや aや nemzetségや értékesや
vagyont{rgyakéntや ésや aや patrónus ésや csal{djaや temetkezőhelyekéntや egykéntや központiや
szerepetや betöltőや monostorokや ésや préposts{gokや alapít{s{ban╇や későbbや pedigや aや
koldulórendiやésやp{losやkolostorokやtemplomainakやm{rやcímerekkelやékes╇やgyakranやteljesや
falfel(let(könやkifestett╇やszínpomp{sやszentélyeiben╆やAやkegyúriやtemplomokhozやépített╇や
ugyancsakやazやudvariやdivatotやkövető╇やpomp{sやk{poln{knakやaやｱｴ｠ｱｵ╆やsz{zadraやszélesや
körbenや elterjedtや alapít{saや m{rや aや v{rosiや patríci{tusや köreiや sz{m{raや isや elérhetőや
lehetőségetや biztosítottakや aや csoportos-, csal{di- és önreprezent{cióhoz╇や aや kisebbや
kegyúriや templomokbaや történőや temetkezésや jogaや ésや azや ehhezや kapcsolódóや művészetiや
megrendelésekや pedigや aや középbirtokosや nemességや sz{m{raや isや követhetővéや tettékや azや
elérniやv{gyottやarisztokrataやkörökやdivatj{t╆ 

A folyamat a liturgikusや terekや lehat{rol{s{val╇や kisaj{tít{s{valや kapcsolódottや
össze╇や akiや tehette╇や saj{tや kolostortや vagyや templomotや építtetett╇や m{soknakや csakや
k{poln{raや tellett╇や vagyや csakや egy-egyや olt{rや körzetére╇や aや kerengőや egy-egy 

boltszakasz{ra terjedt ki az ╅egészenや enyémをや ir{ntiや törekvés╆624 〉Ennekや kapcs{nや

                                                 
621 Aやgyakorlatやpéld{it╇やközt(kやIII╆やFrigyesやesetétやisやrészletesebbenやld╆やugyanebbenやaやfejezetben╇やaや

442. jegyzetben. 
622 Részletesebbenや ld╆や kor{bban╇や az っAや ╅memoriaをあや fejezetや ╅Azや alapítókや emlékezeteをや címűや

alfejezetében╆ 
623 SCHUBERT 1987. 213, 238-ｲｳｹ╆╉やｷ╆やkép 
624 Aやn(rnbergiやSebalduskircheやemlék- ésやforr{sanyag{nakやilyenやszempontú╇やrészletesやelemzése╇や

╅Definitionや derや Einflusssphärenや ｠ Gräber╇や Fensterstiftungenや undや dieや Entscheidungや derや
Obrigkeitをやcíműやfejezet╇やin╈やWEILANDT 2007. 111-132.  
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ker(lhetettや sorや olyanや térmegoszt{sra╇や mintや amilyenreや aや dörögdiや templomrólや
folytatott╇や aや fejezetや elejénや idézettや jogi procedura utal.《や Aや sírhelyや megv{laszt{saや
összef(ggöttや aや templomok ésや aや templomiや terekや hierarchi{j{valや isや ｠ a v{rosiや
pléb{niatemplomoknak╇や valamelyや környékや kolostorainakや ésや falusiや templomainakや
megvoltやaやmagukやfontoss{giやsorrendje╇やésやaやtemplomonやbel(lやisやm{sやtemetkezhetettやaや
főolt{rhoz╇ mintや esetlegや aや mellékhajóba. Aや térlehat{rol{s╇や aや hierarchia, a 

reprezent{ció céljaや azonbanやnemやaや k(lvil{g, csup{nや aや ╅konkurenciaをや kiz{r{saや volt: 
terepétや ésや eszközétや jelentette azや utódok╇や aや templomiや imaközösség, az esetleg 

alkalomszerűenや betérők azや elhunytや bűnbocs{nataや érdekébenや elmondottや im{j{értや
folytatottや╅k(zdelemnekを. 
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7. AやTEMPLOMIやSÍREMLÉKEK ÉSやROKONEMLÉKEKや
TÍPUSAIやAやK5ZÉPKORIやMAGYARORSZ[GON 
 

 

╊やTVMVLVMやHVNCやPETRVSや FORGACHやOBや PIETATEMやGREGORIOやGERMANOや
PREMORTVOや VIVENSや POSVITや ╊ {llや Forg{chや Gergely 1515-ösや évsz{múや
sírfelirat{ban1 azや egykorや Felsőelef{ntonや 〉Hornéや Lefantovce╇や Szlov{kia《╇や maや
Marcalibanや őrzöttや sírkövön (453-ｴｵｷ╆や kép)╇や╊やHOC SAXV(M) P(ER)PETVA(M) SIBI 

POSTERISQ(VE) SVIS QVIETE(M) POSVIT ╊や olvashatóや Telegdiや Istv{nや kincstartóや
〉くｱｵｱｴ《や mezőtelegdiや 〉Tileagd╇や Rom{nia《や sírkövének2 (448-ｴｴｹ╆や kép) felirat{ban╇や
Szentlélekiや [kosや fiaやMiklósや 〉くｱｵｱｶ《や csatkaiや felirat{ban3 (293-ｲｹｴ╆や kép) pedig IACET 

SVBやHOCやTVMVLOやEGREGI〉US《やVIRやNICOLAVSやAKACIVSやDEやZENTHLELEKや╊ . 

H{miや[kosやnikomédiaiやp(spök╇やegriやsegédp(spökや〉くｱｵｲｲ《やelpusztultやegriやsíremlékén4 

(ｲｹｵ╆や kép) SVBや HACやMOLEや IACETや╊ volt olvasható╆ Leonardusや 〉くｱｵｳｶ《や samobori 

〉Horv{torsz{g《や sírfelirata5 (71-ｷｲ╆や kép) a HOC SVB GRA(DV) IACET ╊ szavakkal 

kezdődik╇や Pernesziや P{lnéや Orsolyaや 〉くｱｵｰｰ《や porvaiや sírfelirata6 (ｳｴｰ╆や kép) pedig az 

EPITHAPHIV(M) AD MAR(M)ORE(M) ╊ kifejezéssel╆ M{ri{ssyや Istv{nや 〉くｱｵｱｶ《や
m{rkusfalvaiや 〉Marku:ovce╇や Szlov{kia《や sírfelirat{ban7 (1230-1232╆や kép《や a 

MONVME(N)TV(M) P(ER)PETVV(M) kifejezésや vonatkozikや aや síremlékre. Tumulust 

teh{tやlehetettや{llítani╇やahogyやazやelhunytやfekhetettやisやalatta╇やugyanúgy╇やmintやegyやmoles 

〉╅teherを╇や ╅súlyを) vagy egy gradus 〉╅lépcsőfokを《や alatt╇や ésやmindeztや lehetettやm{rv{nyや
epithaphiumnak, örökやmonumentumnak 〉╅emlékを╇や╅emlékműを《やvagyやegyszerűenやcsakや
saxumnakや 〉╅kőを《や isや nevezni╆や Azや igencsakや k(lönbözőや latinや kifejezésekや azonbanや
ugyanolyanやsíremlékekreやvonatkoznak╈やvalamennyiやtéglalapやform{júやsírlap╇やcímeresや
{br{valやésやfeliratozottやkerettel╇やaやsamoboriやkivételével mégやvörösやm{rv{ny anyaguk 

is egyforma. Aやhaszn{ltや szóや gyakranや aや versmértékやmegkövetelteや szinonima╇や rokonや
értelműやkifejezés╆ 

Negyedや évsz{zaddalや ezelőttや Mikóや [rp{dや aや síremlékekや reprezentatívや voltaや
szemszögébőlやvizsg{ltaやmegやaやfentiekhezやnagyj{bólやhasonlóやkorú╇やｱｵ╆やsz{zadやvégi╇やｱｶ╆や
sz{zadや elejiや síremlékekreや vonatkozóや oklevelesや említéseket╆や Arraや aや következtetésreや

                                                           
1 Matthias Corvinus 1982. 687. (Kat.-Nr. 840.e, BALOGH, J.) 
2 CSERGHE8やｱｸｸｹ╆やｳｴ-ｳｶ╆╉やEM8DIやｱｹｹｸ╆やｱｷｷ-ｱｷｸ╆╉やｳ╆やkép╉やEM8DI｠VARGA 1999. 246, 264. 
3 GEREVICHやｱｹｵｹ╆やｳｱｳ╇やｳｱｵ╇やｳｱｷ╆╉やｵ╇やｱｴ╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 677, 686-687 (Kat.-Nr. 840c, 

BALOGH╇やJ╆《╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｱｰｷ╆や〉ｵｰ╆やjegyzet《╉やｷｲ╆やkép 
4 NOV[KYやｱｸｱｹ╆やｲｴｱ╇やｲｴｲ╆╉やGOROVEやｱｸｲｸ╆やｵ-ｶ╆╉やDÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｲ╇やｶ╇ 11, 13. (57. jegyzet), 19. 

(260. jegyzet) SVB HAC MOLE IACET R(EVEREN)DVS D(OMI)N(V)S ACHACIVS DE HAM 

EP(ISCOPV)S NICOMEDIEN(SIS) AC SVFFRAGAN(EVS) AGRIEN(SIS) &C. PATRONUS 

HVIVS SACELLI QVI OBYT QVARTO DIE MARCI ANNO 1522 
5 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｲｲｵ╆や〉ｷｴｶ╆やsz.) 
6 BÉKEFIや ｱｹｰｷ╆や ｲｳｶ-ｲｳｷ╆╉や ｱｰｰ╆や kép╉や VARGA｠L8VEIや ｱｹｹｰ｠92. 164. (128. jegyzet), 165. (129. 

jegyzet《╉やｵｲ╆やkép 
7 MYSKOVSZKY 1876. 271-272.; CSOMA｠CSERGHE8やｱｸｸｷb╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 74-

79.; DIVALD 1906. 104-ｱｰｵ╆╉やｷｷ╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 685. (Kat.-Nr. 839, BALOGH, J.) 
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jutott╇や hogyや っazや oklevelekbenや lényegtelenや voltや azや objektumや típusa╉や ╅tumulusを╇や
╅tumbaを╇や ╅sepulchrumを╇や ╅sepulturaをや stb╆や ｠ ezekや aや szavakや semmitや semや érnek a 

tipológiaや szemszögéből╇や mert╇や szinteや szinonimaként╇や ugyanaztや jelentik╆や Az 

elsődleges╇や haや azや oklevélや hangsúlyozniや akarや valamitや egy{ltal{n╇や aや síremlékや
méltós{ga╇や nagyszerűsége╇や anyaga╇や költségességeや stb╆╇や sや nemや aや típusa╉や magyar{n╇や
nemや az╇や hogyや vagyや tumb{ról╇や vagyや sírlaprólや van-eや szó╆や Aや műや típusaや beép(ltや aや
jelzőkbe╆や Tumbaや az╇や amiや csod{latosanや feldíszített╇やmesteriやművészettelやmegalkotottや
síremlék╈やaやreprezentatívやforma╆あ8 

Nemや kevésbéや v{ltozatosや aや mag{raや aや holttestetや befogadóや sírraや vonatkozóや
kifejezésekや köre sem, lehet sepultura, sepulchrum, tomba, tumba, fossa, tumulo, urna. 

HEC EST SEPVLTVRA ╊や{llやKalondaiやIstv{nやfiaやGyörgyや〉くｱｵｰｴ《やkalondaiや〉Szlov{kia《や
sírlapj{n9 (303-ｳｰｴ╆やkép), [hic est se]pulchrumや╊ ScharfeneckiやJ{nosや〉くｱｳｸｷ《やm{riavölgyiや
(Marianka, Szlov{kia《や sírkövén10 (307-ｳｰｸ╆や kép). STEPHANVS HAC TOMBA 

POSIT(VS) MARIASII IACEOや╊ M{ri{ssiや Istv{n említettや sírfelirataや szerint. Csan{diや
Péterやkanonok (く1480) Esztergomban hic iacet in tu(m)baや╊,11 Korb{viaiやAnnaや〉く1525) 

csontjai (OSSA) Glogovnic{n12 〉Horv{torsz{g; 316-ｳｱｷ╆やkép) HIC IN FOSSA SVNT ╊, 

UporiやIstv{nやerdélyiやp(spökや〉くｱｴｱｹ《やgyulafehérv{riや〉AlbaやIulia╇やRom{nia《やelpusztult 

sírköveや szerint azや őや csontjai HIC SUNT IN TUMBA ╊,13 Temesv{riや Miklósや
szentistv{niやprépostotや〉くｱｴｵｷ《やesztergomiやsírfelirataやalapj{nや╊ claudit(ur) tumbaや╊,14 

Mitrov{ciや G{sp{rや fiaや Demetertや 〉くｱｳｹｹ《や aや pozsegaiや Darnócや 〉Brodskiや Drenovac╇や
Horv{torsz{g《や templom{banや leírt╇や elveszettや síremlékeや szerintや Hoc tumulo conditur 

╊,15 ThadeusやLardusや〉TaddeoやLardi《やegriやvik{riustや〉くｱｵｱｲ《やkassaiや〉Ko:ice╇やSzlov{kia《や
felirata (181-ｱｸｵ╆やkép) alapj{nや╊やHACやCVSTODITVRやVRNAや╊╇16 egyやgyulafehérv{riや
〉Albaや Iulia╇やRom{nia《やsírkőtöredék17 (ｳｴｱ╆やkép) alapj{nやazやal{やeltemetettや főpapot ╅ittや
őrziや eや gödörをや 〉continetや hecや fo》ssa『や╊). Verebélyiや Simonやhevesiや alisp{n╇や egriやv{rnagyや
〉くｱｴｹｳ《やegriやsírkövén (ｳｴｲ╆やkép) CONDITVS HAC EGO SV(M) SIMO(N) VEREBILIVS 

VRNA ╊ {ll╆18 Mindezや aや nyelviや gazdags{gや t{volや {llや aや rómaiや jogや egyértelműや

                                                           
8 MIK2やｱｹｸｳ╆やｵｹ-60. 
9 MOCS[RYやｱｸｲｶ╆やI╆やｱｶｶ╆╉やMatthias Corvinus 1982. 101, 677, 685-686. (Kat.-Nr. 840.a, BALOGH, 

J╆《╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｹｸ╇やｱｰｰ╆╉やｵｹ╆やkép 
10 R2MER╇や Jegyzőkönyvek XL (1877) 3.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981a. 140-142, 143-ｱｴｴ╆や〉ｵ╆やésや

10. jegyzet) 
11 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 104-ｱｰｵ╇やｱｰｷ╆や〉ｱｰｴ╆やjegyzet《╇やｱｱｵ╆や〉ｱｷ╆やkép《╇やｱｲｳ╆ 
12 KUKULJEVIĆや ｱｸｹｱ╆や ｳｸ╆や 〉ｱｲｵ╆や sz╆《╇や ｳｷｵ╆や 〉ｱｲｸｹ╆sz╆《╉や BRUNŠMIDや ｱｹｱｲ╆や ｵｷ-58. (895. sz.); 

VALENTIĆやｱｹｶｹ╆やｹｸ-ｱｰｰ╆や〉ｵｶ╆やsz╆《╉やVALENTIĆ｠PRISTER 2002. 55-56. (92. sz.) 
13 SZEREDAIやｱｷｹｱ╆やｱｲ╆╉やTEMESV[RYやｱｹｲｲ╆やｳｰｸ╆╉やENTZやｱｹｵｸ╆やｱｳｸ╇やｱｷｱ╆ 
14 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 93, 95. (68, 69. jegyzet), 123, 124. (1. jegyzet) 
15 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｵ╆や〉ｱｱｴ╆やsz╆《╉やVUKIČEVIĆ-SAMARŽIJAやｱｹｸｷ╆やｹｵ╆ 
16 CSOMA 1888a. 124-125.; WICK 1933. 70-72.; MIK2 ｱｹｸｶ╆やｱｰｱ╆╉やｷｱ╆やkép╉やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｱｹ╆╉やｲｴ╆や

kép 
17 SARKADIやｲｰｰｳ╆やｵｹ╆╇やｱｹ╆や{bra 
18 NAGY 1965. 37-39.; NAGY 1970｠71. 105-107, 112-117.; 1-ｹのa╇やb╆やkép╉ Matthias Corvinus 1982. 

688-689. (Kat.-Nr╆やｸｴｰ╆f╇やKOZ[K╇やK╆《╉やKOZ[K｠SEDLMAYRやｱｹｸｷ╆やｲｵ╆や〉ｸｶ╆やsz╆《╉やｵｲ╆やkép 
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definíciój{tól╈や Ulpianusやmeghat{roz{saや szerintや aや sírや az╇や aholや azや emberiや testetや vagyや
csontokatやelhelyezikや〉╅Sepulchrumやest╇やubiやcorpusやossaveやhominisやconditaやsuntを《╆19 

Aや terminológiaiや zűrzavar a k(lföldiや emlékekenや semや kisebb╆や Badegiselや ｷ╆や
sz{zadi╇やaやmainz-i St. Alban-bólやsz{rmazóやsírkövénやIN HVNC TITVLVM REQVIISCIT 

BENE MEMORIVS BADEGISELVS PRESBITER ╊20 szerepel, vagyis az eredetileg 

╅feliratをや jelentésűや titulus aや sírや jelzésekéntや jelenikや meg╇や mígや aや sv{jciや Wallisや kantonや
ter(letéreや esőや St╆や Maurice-ap{ts{gや ｶ╆や sz{zadiや kőt{bl{j{nや olvashatóや SVB HVNC 

TETOLVM REQVIESCIT BONE MEMORII RVSTICVS MONACHVS21 értelmébenや aや
titulus ｠ aや felirat╇や deや mégや ink{bbや aや sírkőや ｠ alatt nyugszik Rusticus szerzetes. A 

bajororsz{giや Badや Reichenhallや Sanktや Zenoや préposts{giや templom{banや péld{ulや
Wolfgangや Luegerや prépostや 〉くｱｵｲｶ《 sírfelirataや szerint Sub hoc tumulo quiescit ╊╇や aや
későbbやugyanebbeやaやsírbaやeltemetettやP{lやprépostnakや〉くｱｵｵｳ《やaやtesteやazやelődjeやkor{bbiや
sírköveやvégénやkivésettや felirat szerint In hoc tumulo ╊やtal{lható (469╆や kép), vagyis az 

ókoriや jelentéseや szerintや ╅földhalomを╇や ╅sírhalomをや tumulus ugyanabbanや aや haszn{lóiや
körben╇やegyazonやsírkövönやsírkőやésやsírやértelembenやegyar{ntやhaszn{lhatóやvolt. 

Aや későや középkorや v{ltozatosや szóhaszn{lata vil{gosanや mutatja╇や hogyや aや
művészettörténetや ｱｹ｠ｲｰ╆や sz{zadiや tipológiaiや csoportosít{siや módszereや ésや azや egyesや
elnevezésekや valamelyや konkrétや típusraや vonatkoztat{saや aや középkoriや
gondolkod{smódtólや t{volや {llt╇や vagyisや aや típusokや elk(lönítéseや sor{nや aや középkoriや
szóhaszn{latや nemや adや segítségetや ｠ péld{ulや elpusztultや síremlékekや esetébenや azや írottや
forr{sokbanや r{jukや vonatkozóや egy-kétや szavasや kifejezésekや alapj{nや típusukや alighaや
hat{rozhatóやmeg. 

Ennekや ellenéreや a tipológiaや aや síremlékek╇や aや síremlékművészetや alakul{s{nakや
egyik legfontosabbやvizsg{latiやmódszere╆やAやnémetorsz{giやemlékanyagnakやaやközépkorや
korszakaiや szerinti╇やmégや aや II╆や vil{gh{borúや előttiや alaposや t{rgyal{saや köszönhetőや Ernstや
Borgwardtnak, aや franciaや emlékekéや pedigやWalterや Franziusnak╇や m{rや aや h{borúや ut{niや
évtizedbőlや ｠ mindkettőや doktoriや disszert{ciókéntや kész(lt╆22 Aや középkoriや európaiや
síremlékművészetや m{igや legterjedelmesebb, aや figur{lisや síremlékekreや összpontosító 

összefoglal{s{banやKurt Bauch23 sz{m{ra is ez volt csoportosít{sや egyik szempontja: 

monogr{fi{jaやfejezeteinekやnemやjelentéktelenやh{nyadaやsíremléktípusokatやt{rgyal╇やm{sや
részeiや azonbanや kimondottanや ikonogr{fiaiや elemzések. Mégや ink{bbや ebbőlや aや
nézőpontbólや l{ttattaや aや tém{tや egyや évtizeddelや kor{bbanや Erwinや Panofsky╇や aや figur{lisや
síremlékekre╇や aや halottや {br{zol{s{raや koncentr{ló╇や nagyや hat{súや művében.24 Fontos 

újabbやösszefoglal{sやGerhardやSchmidt tipológiai tanulm{nya╇やvalamintやHansやKörner 
összefoglalóやkötete.25 

                                                           
19 Digesta ｱｱ╆やｷ╆やｲ╆やｵ╆╉やangolやfordít{sa╈やSCOTTやｱｹｳｲ╆や〉ｱｱ╆やｷ╆やｲ╆やｵ╆《 
20 Mainz, Rheinisches Landesmuseum: KOCH 2007. Abb. 24. 
21 KOCH 2007. Abb. 34. 
22 BORGWARDT 1939; FRANZIUS 1955. 
23 BAUCH 1976. 
24 PANOFSKY 1964. 
25 SCHMIDTやｱｹｹｰ╉やK5RNERやｱｹｹｷ╆ 
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Hangsúlyozniや kell, hogy a tipológia╇や illetveや azや ikonogr{fiaや és azや ikonológiaや
közéや nemや tehetőや egyenlőségjel╇や egyesや típusokや ugyanや hordozhattakや meghat{rozottや
jelentést╇や ezや azonbanや csakや lehetőség╇や kor{ntsemやmindenや típus esetébenや voltや így╆やAや
tipológiaや ｠ aや formaiや megold{sok╇や síremléktípusokや alapj{nや valóや rendszerezésや ｠ 

alapvetőenや aや nagysz{múや emlékanyagbanや valóや t{jékozód{sや hasznos segédeszköze, 
amelynek segítségévelや időnkéntや kronológiaiや ésや művészetiや összef(ggésekreや isや fényや
der(lhet. 

A nemcsakやemlékekben╇やdeやtípusokbanやisやigenやgazdagやeurópaiやemlékanyagnakや
ittや mégや v{zlatosや összefoglal{s{raや sincsや mód╆や Azや {ttekintésや csup{nや aや legal{bbisや
megmaradtや {llom{ny{banや azや európain{lや típusokbanや isや jóvalや szegényesebbや
magyarorsz{giや emlékanyagraや ésや aや Magyarorsz{gonや ismertや típusok bizonyos 

összef(ggéseireやkoncentr{l╆26 

Alapj{banや mindenesetreや négyや alaptípusや k(löníthetőや el╈や aや vízszintesenや
elhelyezettや sírlap╇や aや falisíremlék╇ aや térbenや szabadonや {llóや síremlék, valamint az 

epit{fium.27 

 

 

7.1. Sírkövek 

 

Aや jelenlegiやmagyarや szaknyelvbenやaや ╅sírkőをやkifejezésやmindenやkőやanyagú╇やegyやdarabや
alkottaや síremlékreや vonatkoztatható╇や ésや pontatlanabbや mindennapiや haszn{latbanや aや
temetőinkbenや jelenlegや meglehetősenや {ltal{nos╇や vízszintesや fedlapbólや ésや azや egyikや
végéreや {llítottや sztélébőlや össze{llított╇や vagyや csakや sztéleや alkotta emlékekre is 

alkalmazz{k╆や Aや szóösszetételや haszn{lata aや középkorraや nyúlikや vissza╈や azや egykori 
Epszőや 〉EpceuのEpzu《や telep(lésや 〉nevétや aや Kom{romや megyei Tokodtólや délnyugatiや
ir{nybanやfekvőやEbszőnyやpusztaやőrzi28《やhat{rleír{s{banやazやegyikやhat{rpontotやmintや╅╊や
adやSeyrkevや╊を adt{kやmegやabbanやazやｱｱｹｳ-banやkiadottやoklevélben╇やamelybenやIII╆やBélaや
kir{lyや felsoroltaや azokatや aや birtokokat╇や melyeketや anyja╇や Eufrozinaや kir{lynéや adottや aや
johannitaや ispot{lyosokや Martiriusや esztergomiや érsekや {ltalや alapítottや székesfehérv{riや
h{z{nak╆29 

Aやmagyarhozやhasonlóanやazやeurópaiやnyelvekbenやrendreやelőfordulやmindやaやsírkő╇や
mindや aや sírlapや jelentésűや kifejezés╆や Aや k(lföldiや szakirodalombanや szok{sや azや ókori 

eredetű╇や f(ggőlegesenや fel{llítottや faragv{ny (sztéle) jelentésűや sírkőnekや ésや aや
vízszintesenや aや sírや föléや helyezett╇や középkoriや ╅tal{lm{nyをや sírlapnakや egym{ssalや
{tfedésbenやnemやlévőやjelentésétやhangsúlyozni╆30 Ígyやazやújabbやnémetやnyelvűやepigr{fiaiや
szóhaszn{latや szerintや aや sírkőのGrabsteinや kifejezésや kiz{rólagや aや f(ggőlegesや sírt{bl{kや
jelöléséreやhaszn{latos╇やmíg aやtemplomやpadlój{banやvagyやaやtemetőやtalaj{nやfekvőやt{blaやaや

                                                           
26 Koraiやprób{lkoz{sok aやtémaやfeldolgoz{s{ra╈やL8VEIやｱｹｸｰ╆やｱｷｵ-ｱｷｹ╆╉やL8VEIやｱｹｸｱa╆ 
27 KRÄMERやｲｰｰｷ╆やｶｴ╆ 
28 GY5RFFYやｱｹｸｷ╆やII╆やｲｳｶ╆╉やvö╆やHORV[TH｠KELEMEN｠TORMAやｱｹｷｹ╆やｳｲｷ╆や〉ｲｲのｸ╆やsz╆やlelőhely《 
29 MOLや Dl╆や ｲｷ╆╉や ╅Seyrkerをや olvasat╈や FEJÉRや II╆や ｲｸｷ╆╉や ╅seijrkevを╈や KNAUZや ｱｸｷｴ╆や ｱｴｵ╆╉や ╅seyrや kevを╈や

SZAMOTA 1902｠ｱｹｰｶ╆やｸｴｷ╆╉や╅seyrkevを╈やGY5RFFYやｱｹｸｷ╆やII╆やｲｳｶ╆ 
30 PANOFSKY 1964. 47. 
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sírlapのGrabplatte╆31 Aやközépkoriやforr{sokやazonbanやilyenやmegk(lönböztetéstやbiztosanや
nem tettek, 1304-benやpéld{ul╇やamikorやaやnyilv{nvalóanやfekvőやt{bl{kkalやkapcsolatbanやaや
z(richiや jogkönyvbenや meghat{rozt{k╇や hogyや miや lehetや aや maxim{lisや méretűkや ｠ ╅Wieや
breitや undや wieや langや grabsteineや sinや s(llenをや ｠, aや sírkőや kifejezéstや alkalmazt{k.32 A 

terminológiaiや lehat{rol{sや ellenや szólや aや K{rp{t-medenceや középkoriや templomや kör(liや
temetőinekや tucatjaibanや régészetiや felt{r{sokや sor{nや előker(lt╇や durvaや megmunk{l{súや
vagyや ak{rや farag{sや nélk(liや kőtömbök╇や kőlapokや csoportjaや is33 (779-789, 793-806, 831, 

930-931╆や kép), amelyekや egyértelműenや aや síronや fek(dtek╇や aや ╅sírlapをや megjelölésselや
azonbanやmégsemやillethetők╇やjelölés(kreやegyed(lやaやsírkőやtűnikやmegfelelőnek╆ 

F(ggőlegesenや fel{llított╇や sztéleszerűや sírkőや aや középkoriや magyarorsz{giや
emlékanyagbanやmindenesetreやritk{n fordulやcsakやelő╆やBiztosanやebbeやaやkörbe csup{nやaや
nem túlやnagyやsz{mbanや fennmaradt (Buda, Sopron, Szakolca) zsidóやsírkőや tartozott34 

(96, 172-173, 196╆や kép《, ésや megform{l{sukや alapj{nや feltehetőや középkoriや készítése ésや
tal{nや f(ggőlegesや helyzete kétや keresztesや {br{júや t{bl{nakや aや Balaton-felvidékenや fekvőや
Pécselyenや 〉740╆や kép《や ésや Paloznakonや 〉559╆や kép). Ezekや aや faragv{nyokや azonbanや
bizonyosanや nemや templomokbanや {lltak╇や hanemや temetőkben╆や Magyarorsz{gや újkoriや
temetőinekやjelentősやrészében azやilyenやf(ggőleges╇やaやsírhantやvégéhezや{llított sírt{bl{k╇や
amelyekreやkétségtelen(lやhaszn{lhatóやaや╅sírkőをやmegnevezés╇やaやsíremlékekやtekintélyesや
h{nyad{t adt{kやnagyj{bólやaやｲｰ╆やsz{zadやközepéig (ｷｳｹ╆やkép). 

 

 

7.1.1. Sírlapok 
 

Aや K{rp{t-medenceや ter(leténや fennmaradtや középkoriや emlékanyagや túlnyomóや részétや
sírlapokやalkotj{k╇やésやaやtemplomi-kolostori temetkezésekhezやkapcsolódóanやeredetilegや
is ez lehetettやaやhelyzet╆やSírlap temetőbenやisやfedhetteやaやsírt╇やahogyやpéld{ulやaやn(rnbergiや
SzentやJ{nos- ésやaやSzentやRókus-temetőkやképétやm{igやisやaやsűrűnやegym{sやmelléやhelyezett╇や
{tlagosanや ｱｷｰxｷｰや cm-esや nagys{gú╇や ｱｶ╆や sz{zadiや sírkőlapokや hat{rozz{kや meg╇や aや
fel(let(könや feliratosや ésや címeresやbronzや t{bl{kkal╆35 Magyarorsz{gonやazonban aやkésőや
középkoriや v{rosiや temetőkや jellemzőや sírjele alighaや aや sírraや fektetettや sírlapや volt, de 

jelenlét(kkelやmindenképpenやlehetやsz{molni╆ KuntzやFrankやpozsonyiやpékmester 1505-

ben péld{ulや úgyや végrendelkezett╇や hogyや aや Szentや M{rton-pléb{niatemplom 

temetőjében sírj{raや aや faragottや címerévelや ékesや sírkövetや fektessenek 〉╅╊や daraufや ainや
grabstainやmitやmeinemやwappenや》╊『やwerdやzulegenや╊を).36 Néh{nyやBud{nやelőker(lt╇やaや
                                                           
31 KOHN 2005. 22. 
32 HÜPPIやｱｹｶｸ╆やｱｳｷ╆ 
33 Részletesebbや t{rgyal{sukatや ld╆や kor{bbanや aや ╅Temetőképや ésや temetőiや sírjelek╇や valamintや

rokonemlékekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
34 Részletesebbや t{rgyal{sukatや ld╆や kor{bbanや aや ╅Temetőképや ésや temetőiや sírjelek╇や valamintや

rokonemlékekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
35 DERWEIN 1931. 133-134.; ZAHN 1972. 
36 SZENDEや ｲｰｰｴ╆や ｲｸｹ╆╉や MAJOROSSYや ｲｰｰｶ╆や ｹｱ╆や 〉ｱｱｴ╆や jegyzet《╇や ｱｰｳ╇や ｱｰｹ╆╉や részletesebben ld. a 

╅Temetőképやésや temetőiやsírjelek╇やvalamintやrokonemlékekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműや
fejezetben. 
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V{rhegyやédesvíziやmészkövébőlやfaragott╇やcsup{nやvésettやvonalrajzú címerpajzsotやvagyや
mesterségjelvénytや{br{zolóやkőlapやisやazやegyh{ziやintézmények temetőibőlやsz{rmazhat, 
mérleg╇や mérlegesや pajzs╇ sugarasanや rot{lóや szersz{mokや {br{zol{s{valや {br{zolóや
sírkövek (827-ｸｳｰ╆やkép).37 

 Aや legtöbbや sírlapや azonbanや bizonyosanや a templomok (esetleg a kolostori 

kerengők《 belsejébenや fek(dtや eredetileg. Azや Európa-szerte helyenkéntや mégや maや isや
megtal{lható╇や a helyhi{nyや miattや aや padlótや aや középkorや végéreや m{rや szinteや
szőnyegszerűenや beborítóや ╅sírkő-burkolatokを 》szépや péld{jaや l{thatóや aや regensburgiや
székesegyh{zやkerengőjében╇やk(lönösenやazやannakやudvar{tやkettéやv{góやún╆やmortuarium-

folyosón38 (1219╆や kép)] aや legfontosabbやmagyarorsz{giや v{rosiや pléb{niatemplomokや ésや
koldulórendiや kolostortemplomokや esetébenや ugyanや feltételezhetők╇や deや nyomokban 

sem maradtak meg ｠ aやK{rp{t-medencébenやazやin situ helyzetben megőrződöttや(vagy 

ak{rや régészetiや felt{r{sや sor{nや úgyやmegtal{ltや ésや felszedett《や sírkövekや  önmagukbanや isや
egészenやkivételesnekやmondhatók╆ R{ckevénやaやkésőやgótikus╇やortodoxやszerbやtemplomや
pronaosz{nakやpadlój{ban╇やegyed(l{llóやmódon╇やaやfalやmenténやtucatnyiやsírlapやtal{lhatóや
(1191╆やkép《╆やAやrajtukやvalóや j{rk{l{sやkövetkeztébenやfarag{sやcsup{nやötやkövönやvezetőやki╇や
abbólや isや csakやh{romやmutatやvalóbanやértékelhetőや részleteket╆やEzやutóbbiakやdat{ltakや is╇や
egy 1522-ből╇やkettőやpedigやｱｵｲｵ-bőlやsz{rmazik (ｱｰｲ╇やｴｵｱ╆やkép).39 Régészetiやfelt{r{sやhíj{nや
nemや{llapíthatóやmeg╇やhogyやaやkőlapokやeredetiやhely(könやfekszenek-e╇やazやép(letやtöbbiや
részénekやnégyzetesや lapokbólや {llóやpadlózataやmindenesetreやkésőbbi╇やkétや sírlapやsark{tや
ugyanis ennek készítésekorやm{sodlagosanやlefaragt{k╇やésやaやkőlapokやésやaやsírlapokやköztiや
h{romszögűやmezőkやegyやrészétやcsakやtégl{valやtöltöttékやki╆やAやlőcseiや〉Levoča╇やSzlov{kia《や
Szent Jakab-templom Szentや György-k{poln{j{banや maや isや aや padlóbanや l{thatóや a 

k{polnaalapítóやGeorgius Eulenbachや〉くｱｳｹｲ《やsírköve40 (223-ｲｲｴ╆やkép) ésやegy ismeretlen 

ｱｵ╆や sz{zadi sírlapja41 (ｳｶｶ╆や kép). A budai domonkos kolostortemplom felt{rtや

                                                           
37 Aやmérlegesや darabok╈ MNMやｶｰ╆ｲｷｳ╆c╆╈や SCHULEKや ｱｸｷｴ╆や ｲｳｹ╆╉や BICZ2や ｲｰｰｲ╆や ｱｷｴ╆や 〉ｲｷ╆や jegyzet《╇や

ｱｷｶ╆や〉ｷｴ╆やjegyzet《╉やBTMやｴ╆╈やHORV[THやｱｹｳｲa╆やｸ╆や〉ｴ╆やsz╆《╉やHORV[THやｱｹｳｲc╆やｱｰｱ╇やｱｰｳ╉やképやaやｹｱ╆や
oldlalon╉や RADOCSAYや ｱｹｷｱ╆や ｴｶｴ╇や ｴｷｳ╆や 〉ｳｴ╆や sz╆《╉や L8VEI｠VARGA 1987. I. 340.; A 

szersz{m{br{zol{sosや darabや aや M{riaや Magdolan-templomや körzetébőlや 〉Horv{thや Henrikや
╅Életkerékや mesternekをや nevezte《╈や HORV[THや ｱｹｳｲa╆や ｱｳ╆や 〉ｶｸ╆や sz╆《╉や HORV[THや ｱｹｳｵ╆や ｱｸ╇や ｳｵ╆╉や
XVII╆やt{bla╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｸ╆や〉ｱｱ╆やsz╆《 

38 MADER 1933. 161-162, 170-ｱｹｶ╆╉やAbb╆やｹｱ╇やTafelやXXIII╉やnémetやvidékekenやezやannyiraやtermészetesや
lehetett╇や hogyや Matgaretheや Volckamerや 〉くｱｴｹｲ《や aや n(rnbergiや Sebalduskirche-bőlや aや bambergiや
Staatsgalerie-beや ker(ltや epit{fium{nや aやM{riaや koron{z{saや jelenetbenやM{riaや aや trónusや előttや kétや
sorbanや szorosanや egym{sやmelléや illesztett╇や keresztesや ésや címeresや {br{júや sírlapokやalkottaやpadlónや
térdel╈やWEILANDTやｲｰｰｷ╆やｳｳｰ╇やｵｹｷ-599.; Abb. 292 

39 Benedekや 〉くｱｵｲｲ《や sírköve╈や LUDAICSや ｱｸｶｱ╆や I╆や ｱ╆╉や R2MER╇や Jegyzőkönyvek XXII (1866) 129.; 

R2MER╇やR{ckeve╉や DERCSÉNYIや ｱｹｵｸ╆や II╆や ｲｵ╆╉や FENYVESIや ｱｹｸｶ╆や ｱｴｹ╆╉や Dinkoや 〉′《や Sartorや 〉くｱｵｲｵ《や
sírköve╈やR2MER╇やJegyzőkönyvek XXIIや〉ｱｸｶｶ《やｱｲｸ╆╉やCS[NYI｠LUXやｱｹｳｹ╆やｲｳｴ╆╉やDERCSÉNYIやｱｹｵｸ╆や
II. 25.; FENYVESI 1986. 141. (82. jegyzet), 149, 150.; VARGA｠L8VEIや ｱｹｹｰ｠92. 164. (119. 

jegyzet); MISKEI 2003. 71.; GOMBOSI｠L8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｵ-ｲｰｶ╆╉やｷ╆やkép╉やMiklósや〉くｱｵｲｵ《╈やR2MER╇や
R{ckeve╉やGEREVICHやｱｹｵｹ╆やｳｱｳ╆╉やｶ╆やkép╉やFENYVESIやｱｹｸｶ╆やｱｴｱ╆や〉ｸｲ╆やjegyzet《╇やｱｴｹ-ｱｵｰ╆╉やtov{bbiやkétや
erősenやkopott╇やcirillやbetűsやköriratúやlapやugyanott╈やR2MER╇やR{ckeve╆ 

40 MERKLAS 1864. IV-V╆╉やｱ╆やkép╉やHENSZLMANNやｱｸｷｸ╆やｱｲｶ╆╉やｷｰ╆やkép 
41 MERKLASやｱｸｶｴ╆やV╆やold╆╉やｲ╆やkép 
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szentélyébenや ｱｹｰｲ-benや ugyanや tucatnyiや teljesや vagyや legal{bbや féligや megmaradtや sírkőや
fek(dtやaやpadlóbanや〉556-557╆やkép), ez azonbanやm{rやnemやazやeredetiやközépkoriやegy(ttesや
volt, hanem m{sodlagosanや felhaszn{ltや lapokbólや {lló╇や törökや koriや burkolat╆42 A 

gyulafehérv{riや 〉Albaや Iulia╇や Rom{nia《や székesegyh{zや Szécsi-V{rday-k{poln{j{nakや
padlój{banやegym{sやmelléや illesztettやh{romやp(spökiやsírlaprólや 〉SzécsiやAndr{s╇やくｱｳｵｶ╉43 

2nodiやCudarや Imre╇や くｱｳｸｹ╉44 egyや ismeretlenや főpap45) isや biztosanや tudható╇やhogyやnem 

eredetiやhely(könやvannakや〉186, 1238-1239╆やkép).46 

A Nyugat-Európ{banや aやMerovingokや korszak{tólや aや ｱｳ╆や sz{zadigや sok hely(tt 
(franciaやésやnémetやter(leteken╇やde péld{ulやÉsztorsz{gban47 is) gyakori╇やaやholttestやl{ba 

feléや keskenyedőや trapézや alakotや mutatóや lapokや (1074, 1240-1241╆や kép) ｠ a forma a 

holttestや befoglalóや form{j{nakや megfelelőenや össze{csoltや koporsóや padlószintreや valóや
kivetítésénekや tekinthető48 ｠ magyarorsz{giや megléteや emlékekkelや alig igazolható╆ 
Igaz{nや erőteljesや form{banや egyed(l B{lintや 〉Valentinus) ｱｳ╆や sz{zadi╇や aや Buda-
margitszigetiやpremontreiや templombanや tal{lt╇や aや fejや felőliやoldalonやfélkörívesやz{ród{sú 

sírlapj{nやjelenikやmeg (ｲｵｰ╆やkép).49 EnyhénやtrapézやalakúやBertalanやpapやtereskeiやsírköveや
(ｲｴｷ╆や kép).50 Aや fejや feléや kisséや szélesedikや aや pilisiや ciszterciや kolostor k{ptalantermében 

előker(lt╇や figur{lisやsírlap (997-998╆やkép)╇やamelyetやTak{csやImreやkutat{saiやalapj{nやtal{nや
II╆や Andr{sや sógora╇や Robertや deや Courtenayや konstantin{polyiや latinや cs{sz{rや 〉くｱｲｲｸ《や
síremlékévelや azonosíthatunk╆51 Egerbenや aや v{rszékesegyh{zや déliや oldal{nや felt{rt╇や
kor{bbiや körtemplomや hajój{banや kelet-nyugatiや ir{nyú╇や kv{derfalazatú╇や belsejébenや
fejt{ml{sや sírや ker(ltや elő╇や amelynekや kétや darabbólや össze{llított╇や sim{raや faragott╇や
díszítetlenやfedlapja aやl{bやfeléやenyhénやkeskenyedik╆52 

A későiやközépkorやv{rosiや templomaiban╇やkoldulórendiやkolostoraibanやfeltehetőや
nagysz{múやtemetkezésやkövetkeztébenやegym{ssalやösszeérőやfedlapokやlegpraktikusabbや

                                                           
42 SZENDREI 1902; FORSTER 1905a. 
43 SZEREDAIやｱｷｹｱ╆や ｱｷ╆╉やDIVALDやｱｹｲｷ╆やｱｰｸ╆╉やｱｱｹ╆やkép╉やVERNEI-KRONBERGER 1939. 22-23, 24, 

ｲｵ╇やｲｸ╇やｳｱ╇やｵｱ╇やｶｵ╆や〉ｹｷ╇やｹｹ╆やjegyzet《╉やｸ╆やt{bla╉やDERCSÉNYIやｱｹｴｱ╆やｱｰｸ╇やｱｰｹ╆╉やXIVのｱ╆やkép╉やENTZやｱｹｵｸ╆や
ｱｳｸ╇やｱｶｸ╆╉やｱｷｸ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｴ╇やｳｴｰ╇やｵｹｲ╆╉やII╆やｱｸｰ╆やkép 

44 VERNEI-KRONBERGER 1939. 22, 24, 25, 65. (99, 105. jegyzet); 11.c-d╆や t{blaや 〉azや a-b-vel 

felcseréltやfelirattal‶《╉やENTZやｱｹｵｸ╆やｱｳｸ╇やｱｶｸ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 464, 466, 592. 
45 VERNEI-KRONBERGER 1939. 22, 24, 25, 65. (99, 105. jegyzet); 11.a-b╆やt{blaや〉aやc-d-velやfelcseréltや

felirattal‶《╉やENTZやｱｹｵｸ╆やｱｳｸ╇やｱｶｸ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 464, 592. 
46 KOV[CSやｱｹｹｶ╆やｱｲ╆╉やKOV[CSやｲｰｰｷ╆やｳｰ╆ 
47 LOIT 2002; LOIT, Katalog: Aやtrapézやalakú╇やfőlegやkeresztetや{br{zolóやsírkövekやÉsztorsz{gやnyugatiや

vidékeinや részbenや mégや aや ter(letや ｱｲ╆や sz{zadや közepétőlや megfoghatóや német-skandin{vや
kereskedelmiや kapcsolataival╇や jórésztや azonbanや m{rや aや kereszténységや ｱｳ╆や sz{zadiや felvételévelや
hozhatóやkapcsolatba╆やAやfennmaradtやközelやsz{zやkoraiやésztやsírkőやebbeやaやcsoportbaやtartozik╆ 

48 PANOFSKY 1964. 47. 
49 LUX 1942b. 305.; RADOCSAY 1971. 463, 466. (1. sz.) 
50 KOZ[Kやｱｹｷｵb╆やｱｴｱ╆╉やHÉJJやｱｹｷｶ╆やｲｵｶ╆ 
51 GEREVICH ｱｹｸｴ╆やｱｵ╇やｸｰ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｸｵ╆やｱｴｰ-ｱｴｱ╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｴ-126, 131-132. (7. 

sz╆《╉や ｷ╆や kép╉や TAK[CSや ｱｹｹｴdや 〉azや enyhénや trapézや formaや ésや ennekや franci{sや jellegeや említésével《╉や
JÉKELYやｱｹｹｸ╆やｱｳｱ╆╉やFig╆やｵ╉やTAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｱ-15, 17-18.; Abb. 1-ｲ╉やazやazonosít{stやnemやfogadja el: 

BENK8やｲｰｰｸ╆やｴｸｰ╇やｴｸｲ╆ 
52 KOZ[Kやｱｹｸｹ-1990. 333, 335.; FODOR 2001. 209. 
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form{jaや mindenképpenや azや emlékanyagotや jellemzőや téglalapや volt╇や derékszögűや
sarkokkal╆やEzeketやaやpadló kő- vagyやtéglaborít{s{ba is könnyenやbeやlehetettやilleszteni╆や
Aや szorosや illeszthetőségetや ésや azや esztétikailagや isや megkövetelhető╇や egyenesや éltや alkotóや
peremekやkialakít{s{tやegyar{ntやszolg{ltaやazやoldalfel(letekやgondosabbやmegmunk{l{sa╇や
aや felsőや peremhezや csatlakozóや s{vbanや laposvésővelや síkraや faragva╇や lejjebbや pedigや
fogasvésővelや megdolgozva╆ Ritkaや azや olyanや kőlap╇や amelynekや egyikや végeや félkörívesや
kialakít{sú╇やcsup{nやh{romやbudaiやdarabやemlíthető: egyやmégやｱｳ╆やsz{zadi╇やkeretelésやésや
feliratや nélk(liや sírkőや aや víziv{rosiや SzentやPéter-pléb{niatemplomból53 (ｸｴｱ╆や kép), B{lintや
m{rや említettや sírlapjaや aや margitszigetiや premontreiや templomból54 (ｲｵｰ╆や kép) ésや egy 

gótikusやmajuszkul{sや feliratや nyomaitやmutatóやdarabやaやbudaiやdomonkosやkolostorból55 

(1242╆や kép). Csúcsívbenや végződikや Vilmosや kanonokや laposや prizmaや metszetűや sírköveや
Esztergomban56 (243-ｲｴｴ╆や kép), laposや h{romszögや alakbanや Firenzeiや Benedekや fi{nakや
〉くｱｴｰｵ《や budaiや sírlapja57 (161-ｱｶｲ╆や kép). Aや hazaiや emlékanyagbanや azや Európaや m{sや
t{jaihozや képestや lényegesenや nagyobbやmértékben előforduló ｠ k(lönbözőや ar{nyúや｠ 

trapézやalakúやvégződés58 (4, 76, 95, 130, 149, 174, 202, 230, 254, 260, 297, 312-313, 394, 

413-416, 426-427, 495-496, 660, 993-994, 1243, 1392╆や kép) azやegyszerűや illeszthetőségetや
bonyolította╇や ésや azや ilyenや lapokや sírfedőkéntや valóや alkalmaz{saや legink{bb úgyや
képzelhetőや el╇や hogyや aや peremekや aや sírgödrönや túlnyúlva mégや aや trapézや sz{rain{lや isや
elfedtékやazや(reget╆ A formaやelterjedtségétやmutatja╇やhogyややmégやszarkof{g esetébenやisや
alkalmazt{k╇やahogyやaztやaやszékesfehérv{riやAnjou-kir{lyiやfedlap59 mutatja (ｵｲｱ╆やkép).  

Aや sírlapok többségeや kezdetben igen egyszerű kialakít{súや volt╆や A 12｠13. 

sz{zadbanや egy-╇や esetlegや két-h{romや p{rhuzamosや sorosや felirat húzódottや aや fejや felőliや
rövidや oldalon vagyや aや hosszoldalakkalや p{rhuzamosan: egyや prépostや veszprémiや
kőlapja60 (ｲｴｶ╆やkép), TereskénやMikusやisp{nやsírköve,61 Apolinarisやszékesfehérv{riやvörösや

                                                           
53 H╆やGYÜRKYやｱｹｷｱa╆やｲｲｹ╇やｲｳｱ╆╉やｱｸ╆やkép 
54 LUX 1942b. 305.; RADOCSAY 1971. 463, 466. (1. sz.) 
55 FORSTERや ｱｹｰｵa╆や ｱｵｴ╆╉や ÉBERや ｱｹｰｶa╆や ｲｰｸ╆╉やHORV[THやｱｹｳｲa╆や ｱｳ╆や 〉ｶｲ╆や sz╆《╉や RADOCSAYや ｱｹｷｱ╆や

469. (14. sz.) 
56 M[THESやｱｸｲｷ╆やｶｰ-ｶｱ╆や〉こ╆やｹｶ╆《╉やTab╆やIX╆やlit╆やA╆╉やMAROSIやｱｹｸｴb╆やｶｲ╇やｲｲｲ-223. (88. jegyzet); XIV/2. 

t╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｲ-124, 127-128. (14a, 15, 27. jegyzet), 130-ｱｳｱ╆や〉ｳ╆やsz╆《╉やｱ╇やｵ╆やkép╉やV[RADYや
2000b. 9-10, 11, 14, 15, 17, 32, 48-49. (7. sz╆《╉やｱｱのｲ╇やｲｹのｳ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｲ╇やｳｸ-ｳｹ╆╉やｵ╆や{braや 

57 SZENDREIやｱｹｰｲ╆やｴｰｰ╆╉やFORSTERやｱｹｰｵa╆やｱｵｴ╆╉やｱｳｱ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｹｰ-291. (Sz. 46. kat. sz.) 
58 Péld{ul╈やKass{nや〉Ko:ice╇やSzlov{kia╉やｴ╆やkép《╇やBud{nや〉ｷｶ╇やｱｳｰ╇やｱｴｹ╇やｲｳｰ╇やｱｳｹｲ╆やkép), Nagyszebenben 

(Sibiu, Rom{nia╉やaやｱｶ╆や sz{zadやm{sodikや feléből╉やｹｵ╆やkép《╇やTat{nや 〉ｲｰｲ╆やkép《╇やCserénybenや 〉Čerin╇や
Szlov{kia╉やｲｵｴ╆やkép《╇やPécsettや〉ｲｶｰ╆やkép《╇やFelsőgagyonや〉ｲｹｷ╆やkép), Segesden (312-ｳｱｳ╆やkép《╇やSerkénや
〉Širkovce╇や Szlov{kia╉や ｳｹｴ╆や kép《╇や Pannonhalm{nや 〉413-ｴｱｶ╆や kép《╇や Visegr{don (426-ｴｲｷ╆や kép《╇や
Siklósonや〉495-ｴｹｶ╆やkép), Szegeden (ｶｶｰ╆やkép《╇やFelsőt{rk{nyrólや〉ｱｲｴｳ╆やkép) [FODOR 1986. 39-40.; 

2-ｳ╆や kép╉やKOZ[K｠SEDLMAYR 1987. 24. (79. sz.); FODOR 1994. 169-ｱｷｰ╆╉や ｹ╆や {bra『╇や valamintや
ismeretlenやlelőhelyrőlや〉ｱｷｴ╆やkép) 

59 REISSENBERGER｠HENSZLMANNやｱｸｸｳ╆やｷｹ╆╉やｱｸ╆や{bra╉やDERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｵｶ╇やｹｸ╇やｹｹ-100, 101, 

ｱｲｴ╆や〉ｹｴ╆やsz╆《╉やｳｰ╇やｸｳ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｴ╇やｱｸｵ-187, 192, 193, 200-201. (107. kat. sz.), 202.; 32. 

t{bla╉やL8VEIやｱｹｹｴd╆やｲｷｵ-ｲｷｶ╆や〉a╆やtöredék《 
60 [D[Mやｱｹｱｲ╆やI╆やｱｲｵ-ｱｲｶ╇やｱｲｹ╆╉やT2THやｱｹｶｴ╆やｱｸｱ╆や〉ｴ╆ jegyzet《╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｷｳ╇やｷｸ╆╉やV[RADYや

ｲｰｰｰb╆やｷ╇やｳｰ╇やｶｵ╆や〉ｳｰ╆やsz╆《╉やｱｲのｱ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｲb╆やｵｲ╆ 
61 KOZ[Kやｱｹｷｵb╆やｱｴｱ╆╉やHÉJJやｱｹｷｶ╆やｲｵｶ╆ 
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m{rv{nyや lapja62 (ｲｴｵ╆や kép), B{lintや sírlapjaや aや Buda-margitszigetiや Szentや Mih{ly-

templomból63 〉ezenやm{rや keresztや isや tal{lható; ｲｵｰ╆や kép)╇や [brah{mや ferencesや szerzetesや
vörösやm{rv{nybólや faragottやpozsonyiや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《や sírköve64 (251-252. kép). 

K(lönlegesenや hosszú╇や maや nehezenや kivehetőや sírfeliratotや hordozや egyや ｱｲ╆や sz{zadiや
zalav{riやsírkő╇やaやfeliratやelőbbやkörbeやfutott╇やmajdやlegal{bbやharmincやsorralやfolytatódottやaや
belsőやmezőben╆65 

Kétや koraiや emlékenや hull{mind{sや szegélyや kereteliや aや sírlapot╆や Aや kor{bbi╇や egy 

elveszett, de rajziや felmérésekbőlや ismertや sírkőや 〉1244╆や kép《や aや Tóthや S{ndorや {ltalや
1070｠ｱｰｸｰや t{j{raやkeltezettやzalav{riやm{rv{nyfaragv{ny-csoporthozやkapcsolódik╇やésやaや
v{rszigetiやkolostorbólやsz{rmazik╆66 Igenやgondosやfarag{súやésやszínvonalasやrajzúやvolt╆やAや
hull{mos╇や levelesや indakeretenや bel(lや futó╇や klasszikusや betűform{l{súや köriratや [+ 

ANDREASや VITAMや RESOLVT〉I《Sや ╊や SVBや PONITVRや ISTIや ╊や O『や {ltalや közrefogottや
mezőjébenや összehurkoltや körmotívumokbanや aや négyや evangélista-szimbólumotや
{br{zolta╆や Egyや sokkalや provinci{lisabbや darabや Tereskén╇ mezőjébenや ötsoros 
BARTHOLOMEVS SACERDOS felirattal╇や azや unci{lisや betűkや szinteや teljesや hi{nya╇や aや
kereténや végigfutóや indadíszや ésや szalagfonatや alapj{nや aや ｱｲ╆や sz{zadや közepéről╇やm{sodikや
felébőlや sz{rmazhatや 〉ｲｴｷ╆や kép).67 Hasonló╇や félpalmett{kkalや díszített╇や hull{mosや indaや
kereteziや aや fiatalonや elhunytや Frethericusや levit{nakや aや m(nsteriや dómや kanonokiや
temetőjébenやtal{lt╇やｱｱｰｰやkör(liやsírlapj{t╇やbelsőやmezőjébenやhosszúやfelirattal╇68 valamint 

Reinhildis 1130｠ｱｱｳｵやkör(lやfaragott╇やtrapézやalakúやsírkövétやaやvesztf{liaiやRiesenbeck St. 

Calixtus-templom{ban╇69 azやelhunytatやésやlelkénekやmennybevitelétや{br{zoló╇やkörirattalや
övezettやmezőやkör(l╆やPalmett{k╇やerezettやind{kやk(lönbözőやmotívumainakやvégtelenítettや
soraiや borítj{kや aや quedlinburgiや St╆や Servatiusや h{romや ap{tnőjénekや aや ｱｲ╆や sz{zadや elejénや
stukkótechnik{valやkész(ltやsíremlékeinやaやfigur{lisやbelsőやmezőtやésやaやköriratotやkív(lrőlや
keretelőや s{vot╆70 Azや aquileiaiや dómbanや I╆や Pelegrinusや p{tri{rk{nakや aや ｱｲ╆や sz{zadや
m{sodikや felébőlや sz{rmazóや sírkövénや feliratosや középmezőtや veszや körbeや azや
indadíszes｠palmett{sや kerets{v╆71 Aや délnémetや vidékekや egynémelyや m{rや ｱｳ╆や sz{zadiや
sírkövénや körökbeや írottや prépostiや névfeliratokや sorozataitや fogjaや egybeや aや hull{mzó╇や
levelesや indadíszや {ltalや kitöltöttや kerets{v╈や Steingadenbenや egyや töredékenや Dietricusや
prépostや ésや Ulricusや prépostや 〉1245╆や kép), Ursbergben Cunrad von Lichtenauや 〉くｱｲ40) 

prépostや〉1246-1247╆やkép《やneveやolvasható╆やAやrom{nやstílusúやalkot{sokやvégsőやsoronやantikや
eredetre╇や szélesやkörbenやelterjedtや rómaiやpéld{kraやvezethetőkやvissza╇や ésやmintや ilyenek╇や

                                                           
62 Fejérv{rról╆やｲｲdikやSept╆やHTやIや〉ｱｸｰｶ《やｲｲｸ╆╉やKOLBAやｱｹｶｲ╆やｱｱｱ-ｱｱｶ╇やｱｲｱ╆╉やｴｸ╆や{bra╇やXVIIIのｱ-ｲ╆やkép 
63 LUX 1942b. 305.; RADOCSAY 1971. 463, 466. (1. sz.) 
64 Közöletlen╉やismeretétやJurajやŠedivy-nekやköszönhetem╆ 
65 T2THやｱｹｹｰb╆やｱｶｳ╆や〉ｱｶ╆やsz╆《 
66 K5HやTervt{r╇やltsz╆やｸｷｰｵ╉やT2THやｱｹｹｰb╆やｱｴｹ╇やｱｶｵ╆や〉J╆やtétel《╉やｷ╆やképや〉J《 
67 KOZ[Kやｱｹｷｵb╆やｱｴｱ╆や 
68 HOLZE-THIER 2005. 217.; Abb. 8 
69 PANOFSKY 1964. 59.; fig. 237; REUDENBACH 2006. 521, 523.; Abb. 9 
70 Pl. SCHUBERT 1987. 223. (1120/30-asやkeltezéssel《╉やｱｱ-ｱｳ╆やkép╉やREUDENBACHやｲｰｰｶ╆やｵｱｹ╆や〉ｱｱｰｰや

kör(liやkeltezéssel《╉やAbb╆やｶ 
71 LINDやｱｸｹｲ╆やｱｰ╆╉やVのｸ╆やt{bla 
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12｠13╆や sz{zadiや klassziciz{l{sや emlékei╆や Ígyや péld{ulや indaornamentik{valや kitöltöttや
kerets{vや alkotjaや egyや homokkőbőlや faragott╇や rómaiや szarkof{gや felsőや peremétや Trierbenや
(1248╆やkép).72 Rómaiやsírkövekやborosty{n-╇やlevél- vagyやszőlőind{sやkeretdíszeやelőfordulや
Pannóni{banや is (ｴｷｹ╆やkép)╇や ígyやegyやDunabogd{nybanやtal{ltやsírkőtöredéken╇やvalamintや
Aureliusや Constitutusや sírkövénや IntercisaのDunaújv{rosból╇73 tov{bb{や sírsztélékenや ésや
sírépítményekや kőelemeinや BrigetoのSzőnyből74╉や Iohannesや Fiorentinusや elképzeltや
életművénekや feldolgoz{saや sor{nや aや pannóniaiや péld{katや aquincumiakkalや bővítetteや
Gerevichや L{szló75 is. A Karoling renovatio alkot{sakéntや megjelent az indakeret I. 

Hadrianusや 〉くｷｹｵ《や p{paや síremlékénや isや aや rómaiや Szentや Péter-székesegyh{zや
előcsarnok{ban╇や Alkuinnakや Nagyや K{rolyや megbíz{s{bólや írott╇や terjedelmesや sírverseや
kör(lや 〉1249╆や kép).76 Aやmagyarorsz{giや faragv{nyok azや It{li{ban╇や Nyugat-Európ{banや
újraや ésやújra felfedezett antik-rómaiや előképekやhat{s{raや sz(letettやművekやdivatj{nakやaや
lecsapód{sakéntや értékelhető╇や semmiképpenや nemや aや pannóniaiや rómaiや emlékekや
közvetlenやm{sol{s{valや sz(letett╇や típusteremtőや alkot{snak╆やUgyanazや lehetettや aや típusや
Magyarorsz{graやker(lésénekやútja-módja╇やmintやazやantikiz{lóやkerets{vvalやékesített╇やｱｵ╆や
sz{zadやvégi╇やｱｶ╆やsz{zadやeleji╇やesztergomiやkészítésűやrenesz{nszやsírlapokやesetébenや〉66-

68, 132-133, 346-347, 351-ｳｵｲ╆や kép《╈や it{liaiや előképeikや megrendelőiや ésや alkotóiや
munk{lkodtakやaやrómaiやpéld{kやésやazやantikやmotívumkincsやösszegyűjtésén╉やaやpannóniaiや
kőfaragv{nyokやgyűjtése77 ugyanúgyやkövetőやjellegűやvolt╇やmintやazや╅olaszkoszorúをやésやaや
levélind{sやmotívumokやalkalmaz{sa╆78 

Aや sírkő{bra╇や amikorや a 12-ｱｳ╆や sz{zadbanや egyreや növekvő sz{mbanやmegjelent, 
legink{bbや kereszt╇や előbbや keretezetlen╇や majdや idővelや keretbeや foglaltや mezőben╆79 A 

kerets{vot a 1ｳ╆やsz{zadやelsőやnegyedétőlやkezdték kitölteniやaやkörirattal╇やmintやpéld{ulやaや
m{rや említett╇や pilisszentkeresztiや lovagiや sírkőnélや 〉997-998╆や kép), majdや aや sz{zadやutolsóや
negyedébenやm{rやBud{nや isや 〉17-ｲｱ╆や kép《╇や aやköriratosやkeret {ltal{noss{やazonban csak a 

ｱｴ╆や sz{zadbanや v{lt╆や Ezや aや köriratosや keretや az╇や amiや f(ggetlen(lや aや belsőや mezőや (resenや
maradó vagyや keresztes╇や címeres╇や alakosや {br{valや díszítettや fel(letétől╇や legink{bbや
jellemziや egészや Európaや keresztényや ╅elitjeinekをや templomiや sírlapjait╆ A M{ty{s-
Gradualeや egyik╇や körmenetetや {br{zolóや miniatúr{j{nや (843╆や kép) aや templomszentélyや
mögöttや {rk{dosや folyosóvalや övezettや temetőや földjétや síremlékekや pöttyözik╆や Aや

                                                           
72 AzやantikやTrierやészakiやtemetőjéből╇やaやSt╆やMaximinや{sat{s{ból╈やDom- undやDiözesanmuseum╇やltsz╆╈や

MAXIMIN EV 1978.113.  
73 SírkőやtöredékeやDunabogd{nybólやésやAureliusやConstitutusやsírköveやDunaújv{rosból╇やmindkettőや

MNM╈やERDÉLYIやｱｹｷｴ╆やｴｲ╇やｴｳ╆やkép╉やazやutóbbitやld╆やmég╈やRIU 5. 1991. 1183. sz.  
74 BORHY 2006. 62. (30. sz.), 83-84. (54. sz.), 128. (129. sz.) 
75 GEREVICH 1959. 331-332.; Abb. 38, 40 
76 GARDNER 1992. 60.; Fig. 16; FAVREAU 1997. 64-68.; Fig. 5 
77 Aやtém{banやalapvető╈やRITO2KNÉやｱｹｹｴa╆ 
78 Aや magyarorsz{giや renesz{nszや emlékek╇や ezenや bel(lや Iohannesや Fiorentinusや {ltalaや parttalann{や

bővítettや oeuvre-jeや esetébenや közvetlen(lや aや pannóniaiや rómaiや faragv{nyokや gyűjtésévelや
összekapcsolódóやm{sol{s{tやtételezte╈やGEREVICHやｱｹｵｹ╆やｳｳｳ-ｳｳｵ╆╉やazやantikiz{lóやmotívumokやésやaや
magyarorsz{giやrenesz{nszやsíremlékekやm{sやszemléletűやelemzései╈やMIK2やｱｹｸｳ╉やMIK2やｱｹｸ6. 

79 Aや folyamatや részletesebbや t{rgyal{s{tや ld╆や kor{bbanや ╅Aやmegv{lt{sや jeleや｠ keresztや aや síronをや címűや
fejezetben. 
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nyeregtetősや ╅koporsókövekをや aや flamandや mesterekや kifestetteや kódexや észak-francia 

sz{rmaz{siや helyéreや voltakや jellemzők╇や nemや aや közép-európaiや vidékekre╇や aや képenや
nagyobbやsz{mbanや{br{zoltやsírlapokやazonbanやugyanazokhozやazや{br{zol{siやtípusokhozや
tartoznak╇やmintやamelyekやaやhazaiやemlékanyagotやisやalkotj{k╈やnagyméretű╇やkeretezetlenや
kereszt╇や kerettelや övezettや (resやmező╇や aや keretenや bel(lや heraldikusや vagyや figur{lisや {braや
figyelhetőやmegやaやképecskén╆80  

Azや{ltal{nosやformaやidőnkéntやanakronisztikusanやvisszavetődhetettやaやm{sfélezerや
évvelや kor{bbiやmúltbaや ésや aや zsidóや Jeruzs{lemや eltérőや kultúrkörébeや is╈やHic sepultus est 

Lazarus köriratúやsírlapやalólやbukkanやelőやpéld{ulやaやKrisztusや{ltalやfelt{masztottやL{z{rやaz 
ｱｵｰｰや kör(lや kész(ltや ╅L{z{rや felt{maszt{saをや faliszőnyegenや aや zaragozaiや Laや Seoや
székesegyh{zやszőnyegmúzeum{banや〉1250╆やkép). Haやritk{nやis╇やdeやmégやaやkorabeliやzsidó 

sírkövekreや isや hat{ssalや voltakや aや keresztényや sírlap-típusok╈や azや Ibériai-félszigetenや
Faduena asszony toledóiや sírköveや aや zsidóや emlékanyagbanや aligや előforduló╇や téglalapや
alakú╇や eredetilegや aや teljesや sírtや betakaró╇や fekvőや sírlap╇や aや mezejétや egyed(l{llóや módonや
keretelő╇ igenやnagyやméretűや〉ｱｷやcm-es《やbetűkbőlや{llóやkörirattalや〉1251╆やkép).81 Aやsírlaponや
hossz{banやhúzódó╇やh{romsorosやhéberや feliratやugyancsakやkeresztényやelőképeketや idézや
R╆やSalamonやbenやAlbagalや le{nya╇やR╆やAbrahamやbarやMojsesやbenやSassonやfelesége╇やDona 

úrhölgyや〉くｱｳｴｹ《やtoledóiやsíremlékénや〉1252╆やkép).82 

Aや magyarorsz{giや emlékanyagbanや aや ｱｴ╆や sz{zadtólや leggyakoribb╇や köriratos-
keretesや sírlapokや mellettや néh{nyや emlékや mezőjébenや körや alakbanや futóや feliratokや
tal{lhatók╇や aや körlapや közepétや kitöltőや valamilyenや motívummal╆ Kass{nや 〉Ko:ice╇や
Szlov{kia《やaやSzentやErzsébet-templomやveleやegykorú╇やkeresztesや{br{júやsírköveiやközött 
k(lönlegesや{br{j{valや tűnikやkiやegyやaやköriratosやmezőbenやh{romやérintkező╇やugyancsakや
feliratosやkörtやfelt(ntető╇やerősenやrong{lt╇やaやrajtaやvalóやj{rk{l{stólやisやkopottやfel(letű sírkőや
(1253-1254╆や kép).83 Aや majuszkul{sや köriratbanや azや évsz{mや biztosanや olvashatóや vége 
〉╊CCLXII《や egyértelműenや ｱｳｶｲ-kéntや egészíthetőや ki╇や ut{naや azや OBIIT szóや ésや egyや
rövidített╇や aや szakirodalomや {ltal{nosや ╅Elisabetaをや olvasat{nakや elégや nehezenや
megfeleltethetőや névや következik╆や Aや felsőや körや belsejébenや félprofilbanや {br{zolt╇や
kendővelや〉′《やletakartやfejűや〉nő《alakやim{dkozóやkéztart{súやmellképe╇やaやközépsőやkörbenや
pedig címerpajzs l{tható╉ azやalsó vagyやeredetilegやisや(resやvolt╇やvagyやaやkőfel(letやezenやaや
részenやlegerősebbやkop{saやmiattやnemやl{tszikやm{rやrajtaやsemmi╆やAやkörökやkörirata a Te 

Deum isteniやirgalomértやkönyörgőやrészlete╆やAzやegészやfaragv{nyやegységes╇やegyやidőbenや
kész(ltやalkot{s╆やA hasonlóやkörmotívumúやtov{bbiやdarabokやkivételやnélk(lやtöredékekや｠ 

ezやmegítélés(ketや természetesenや nemや segíti╇や nemや tudniやpéld{ul╇や hogyやvolt-e a teljes 

lapotや övezőや keret(k╇や abbanや esetlegや tov{bbiや körirattalや｠╇やmindannyirólや elmondhatóや
azonban, hogy nagyj{bólや aや ｱｴ╆や sz{zadや utolsó╇ aや ｱｵ╆や sz{zadや elsőや negyedébőlや

                                                           
80 OSzKやCod╆やLat╆やｴｲｴ╆╇やfol╆やｵｰr╈やSOLTÉSZNÉやｱｹｸｰ╆やｷｸ-ｷｹ╆╇やképpel 
81 Lelőhelye╈やBéjarや 〉Salamanca《╇やaや toledóiやMuseoやdeやSantaやCruzやletétjeやaやtoledóiやSinagoga de El 

Tr{nsitoやki{llít{s{nや 〉ittや aや keltezése╈や ｱｳ╆や sz{zadやvége╇や ｱｴ╆や sz{zadやeleje╉やMIR2やｲｰｰｵ╆や ｷｳ-74. (48. 

sz╆《╇やｱｴ╆やsz{zadiやdat{l{ssal╆ 
82 AやtoledóiやMuseoやdeやSantaやCruzやletétjeやaやtoledóiやSinagogaやdeやElやTr{nsitoやki{llít{s{n╆ 
83 RÉCSEYやｱｸｹｶ╆やｸ╆╉やX╆やt{bla╉ MIHALIK 1897. 160-ｱｶｱ╆╉やFR8DEやｱｹｰｰ╆やｱ╆や{bra╉ WICK 1933. 96-97.; 

HAVLICE 1995. 122-123. (101. sz.) 
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sz{rmaznak╇や ésや amelyiknekや van╇や annakや minuszkul{sや aや felirata. A körmotívumúや
magyarorsz{giやsírkövekやközöttやanyaghaszn{lat{tやésやfarag{s{nakやfinoms{g{tやtekintveや
egyar{ntやaやlegigényesebbやegyやújabbやvisegr{diやlelet╇やamelynek vörösやm{rv{nyやlapj{n 

szekercefejbőlや{lló╇や azやelhunytや foglalkoz{s{raやutaló╇や rot{lóやmotívumotやveszやkörbeやaや
kisや méretű betűkkelや sűrűnや teleírtや körszalagや 〉ｴｵｲ╆や kép《╇や aや Lajosや kir{lyや {csmesteréreや
utalóや｠ alighanem az 1383-asやoklevélbenやszereplőやTam{sやkir{lyiや{csraやvonatkozóや｠ 

szöveggel.84 Egyやm{sik visegr{di╇やandezittuf{bólやfaragott darab85 (1255-1256╆やkép) körや
alakúや mezőjeや vonókést {br{zol╇や kör(lötteや azonbanや aや kétや koncentrikusや körvonalや
közrefogtaや s{vや (res╇や feliratや nélk(li╆ Bud{nや egyや minuszkul{sや betűtípusúや
mészkőtöredéken86 (1257╆やkép) sepultura petri olvasható╇ aやkörやközepénやcímerpajzsbanや
fejszétや emelő╇や könyökbenや hajlított karral. Egyや m{sik╇や hasonlóや anyagú╇ budai 

faragv{nyon87 viszontや nemや név╇や hanemや foh{szraや utalóや miserere ╊や feliratrészletや
tal{lhatóや aや keresztesや csal{djegyetや övezőや keretbenや 〉ｲｳｱ╆や kép) ｠ nemや kiz{rt╇や hogyや
eredetilegやennekやaやlapnakやkeretbenやfutóやkörirataやisやvolt. 

Aや címertや vagyや m{sや heraldikusや jelvénytや övezőや körszalaggalや jellemezhetőや
emlékekや köreや igenや nagyや sz{mú╇や döntőenや aや ｱｴ｠ｱｵ╆や sz{zadbanや alapvetőenや kerekや
form{tやésやilyenやfelépítéstやmutatóやpecséteknekやköszönhetően╆やAやmegbízókやpecsétj(ketや
esetenkéntやpéldakéntや {llíthatt{kやaやkőfaragóやeléや is╇やmindenképpenやennekや lehetőségeや
vetődhetやfelやaやkerekやt{rcs{jú╇やköriratosやboltozatiやz{rókövekやnemやtúlやt{gやcsoportj{nak 

esetében╆や Aや ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや felébenや emeltや almakerékiや 〉Mălîncrav╇や Rom{nia《や
templomや szentélyébenや aや csöbörsisakや fölöttや azや Apafiや csal{dや szőlőf(rtösや sisakdíszétや
{br{zolóや z{rókőや mindenや tekintetbenや egyや felnagyítottや pecsétや képétや ésや ar{nyaitや
mutatja, majuszkul{sや körirataや 〉+AN.AVTV.APPA《や isや ugyanúgyやkereszttelや kezdődik╇や
mintや aや gyűrűspecsétekや felirata╆88 Aや soproniや Szentや Mih{ly-templomban egy 

évsz{zaddalや későbbや nemや isや egyや hasonlóや z{rókőやmaradtや fenn╇や címerpajzsotや övező╇や
minuszkul{sやkörirattal╈や aや sekrestyeやboltozat{nやｱｴｸｲ-bőlや 〉╅lienhartや tragerやdieや ceitやkirchや
maisterや ｱｴｸｲを《╇や aや sekrestyeや fölöttiや emeletiや helyiségbenや egyや azや előbbihez teljesen 

hasonló╇や ｱｴｸｳ-asや évsz{mmal╇や aや karzatや északiや boltmezőjébenや pedigや ｱｴｸｹや t{j{rólや
〉╅wolfganや rauchや dieや zeitや kirchや maisterを).89 Székelykeresztúrや 〉Cristuruや Secuiesc╇や
Rom{nia《や rómaiや katolikusや templom{banや aや szentélypoligonや z{rókövénや nagyや rózs{tや
övezや aや szentélyépítésや ｱｴｵｸ-asや évsz{m{tや megadó╇や minuszkul{sや körirat╆90 〉K(lföldiや

                                                           
84 BUZ[Sやｲｰｰｷ╆やｵｱ╆╇やképやaやｴｸ╆やoldalon 
85 L8VEIやｱｹｹｱb╆やｹ╆や〉ｱｰ╆やsz╆《╉やｱｰ╆やkép 
86 HORV[THやｱｹｳｲa╆やｱｷ╆や〉ｱｰｲ╆やsz╆《╉やHORV[THやｱｹｳｵ╆やｳｸ╆╉やXIX╆やt{bla╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｳ╆や〉ｳ6. 

sz.) 
87 HORV[THやｱｹｳｵ╆や ｲｸ╇や ｳｶ-ｳｷ╆╉やXVIII╆や t{bla╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｳ-ｴｶｴ╇やｴｶｶ╇やｴｷｳ╆や 〉ｲ╆やésやｳｳ╆や sz╆《╉や

L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｴｵｹ╆╉やII╆やｶｲｶ╆やkép 
88 GOGĂLTAN｠SALLAYや ｲｰｰｲ╆や ｱｸｸ╆╉や Aや z{rókőや felirat{nakや aや szakirodalombanや élő╇や hib{sや

olvasata: Gen(tile) scutum Appa (ROTH 1912. 134.; ENTZ 1996. 54.; 60-ｶｱ╆やkép╉やFABINIやｱｹｹｹ╆や
183-185.; 271a-oやkép╉やFABINIやｲｰｰｲ╆やｲｷｱ-272.) 

89 CSATKAI 1956. 398.  
90 D[VID ｱｹｸｱ╆やｲｸｴ╆╉やｳｱｲ╆やkép 
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p{rhuzamkéntや péld{ulや aや regensburgiや székesegyh{zや kerengőjénekや z{róköveiや
említhetők╆91) 

B{rmennyireや szorosや analógi{nakや isや tűnhetや azonbanや aや sírlapokや kerekや
motívumaihozや aや köriratos╇や kerekや gyűrűspecsét╇や aや magyarorsz{giや sírkövekや
kapcsolatrendszereや közvetlen(l magyar{zhatóや aや síremlékfarag{sonや bel(lや maradóや
közép-európaiや péld{kkal╆や Kassa╇や Visegr{d╇や Budaや elősoroltや ｠ alighaや véletlen(lや
kiz{rólagやpolg{riやmegrendelőやsz{m{raやkész(ltや｠ emlékeinekやelőzményei a délnémetや
vidékekenや kereshetők╇や a hasonlóや körmotívumokatや hordozóや bajorや ésや sv{bや sírkövekや
azonbanやjóvalやkor{bbrólやeredeztethetők╇やésやkezdetbenやegyesやnemesi╇やmajdやkanonoki╇や
prépostiやkörökやjellemző╇やutóbbやaやpolg{rs{gtólやisや{tvettや{br{zol{siやtípusa volt. Az Inn 

mellettiやVornbachやｱｱ╆やsz{zadやvégeやfeléやalapítottやbencésやap{ts{g{nakやtemplom{banやazや
alapítókや ésや csal{djukやemlékétや többやｱｴ╆や sz{zadiや síremlékやőrziやmaや is╆92 Az egyik, egy 

mészkőt{blaや négyや feliratkörbenや aや csal{dや h{romや Ekbertや nevűや tagj{ra╇や valamintや azや
alapít{sbanや részesや Ulrichや vonや Windbergreや emlékeztetőや feliratotや hordoz╆ Kor{bbi╇や
mégや aや ｱｳ╆や sz{zadや elsőや felébőlや való Steingadenbenや egyやm{rや említettや töredékや 〉1245. 

kép《╇やDietricusや prépostや ésやUlricusや prépostや körökbeや írottや névfelirataival. Ursbergben 

Cunrad von Lichtenauや 〉くｱｲｴｰ《や prépostや neveや olvashatóや egyや sírlapや 〉1246-1247╆や kép) 

k(lönbözőや szerkesztésűや rozett{katや övezőや köreiや köz(lや aや legfelsőbenや ｠ aや tov{bbiや
h{rombanや aや kettősや körvonalや közétや aや domborúや betűsや köriratや későbbiや kialakít{saや
érdekébenや kimélyítetlenや s{vvalや kitöltve hagyt{k╇や aや körökや felhaszn{l{s{raや azonbanや
nemや ker(ltや sor╆や Azや augsburgiや székesegyh{zや kerengőjébenや egészや sorや ｱｴ╆や sz{zadi╇や aや
sz{zadや elejétőlや sorj{zóや sírkőや tal{lható╇や amelyeknekや ｱ╈ｳや ar{nyúや t{bl{inや {ltal{banや
h{rom╇や esetenkéntや csakや kettőや körmotívumや tal{lható╇や benn(kや többnyireや kanonokokや
mellképévelや vagyや im{dkozóや alakj{val╇や későbbや címerpajzs{valや is╇や keret(könや pedigや
sírfelirattal╆や Azや {br{zol{siや formaや aや temetkezésiや hellyelや valóや takarékoskod{sや
következménye╇や aや szűkや helyや ugyanisや semや azや egym{sや mellettiや eltemetést╇や semや a 

sz(kségesや sz{mú ön{lló╇や teljesや méretűや sírkőや elhelyezésétや nemや tetteや lehetővéや aや
nagysz{múやkanonokやrészére╆93 

Aや köriratosや sírlapokや mellett╇や haや lényegesenや kisebbや sz{mbanや is╇や helyenkéntや
feltűnikや egyや m{sfajtaや szerkesztésmód╈や aや többnyireや keretezetlenや t{bl{nや aや rövid 

oldalakkalやp{rhuzamosやsorokbólや{llóやfeliratやésやazやalattaやelhelyezettやcímer╇やritk{bbanや
emberiや figuraや alkottaや sírkő{bra╆94 Valój{banや ezや aや kor{bbiや típus╈や ｱｱ╆や sz{zadi╇や igaz╇や
keretbeやfoglaltやpéld{iやismertekやpéld{ulやHildesheimbenや〉232-ｲｳｴ╆やkép), ésやcsup{nやkevés 

feliratsorbólや {lló╇や egyébkéntや díszítetlenや emlékei jelentősや sz{mbanや fordulnakや előや
Ausztri{ban╇や péld{ulや Salzburgbanや (238-ｲｴｱ╆や kép《や ésや Zell am See-ben (ｱｲｵｸ╆や kép) a 
                                                           
91 Aや regensburgiや dómや kerengőjeや déliや sz{rny{nakや keletiや felétや oklevelesや adatや szerintや h{romや

építőmesterや jegyezte╇や egyik(kや címerrelや díszített╇や kereszttelや kezdődőや minuscul{sや körirattalや
övezettやz{róköveやmaやisやottやl{thatóや〉┏やmaysterやdietreychぉsemler′derぉstainmetz): LIEDKE 1982. 34., 

ｱ╆やkép╆やTov{bbiやhasonlóやz{rókövekやemlítése╇やaやfeliratokやközlésével╈やMADERやｱｹｳｳ╆やｱｶｴ╆  
92 Részletesebbenや ld╆や kor{bban╇や azや Aや っ╅memoriaをあや címűや fejezetや ╅Azや alapítókや emlékezeteをや

alfejezetében 
93 LIEDKE 1988. 62-63.; Abb. 71-74, 84, 88-91, 96-98, 103-105, 112-115, 117; a 15｠ｱｶ╆やsz{zadbanやisや

tov{bbélőやtípusraやpélda╈やLIEDKEやｱｹｸｶ╆やｹｸ╇やｱｲｱ-122.; Abb. 76; LIEDKE 1987. 66-68.; Abb. 56 
94 Azやilyenやemlékekやmégやszűkebbやkörű╇やelsőやbemutat{sa╈やL8VEI｠VARGA 1987. I. 696. 
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13｠ｱｴ╆や sz{zadban. A salzburgiakkal mutatや szorosや rokons{gotや [brah{mや ferencesや
szerzetes 13. sz{zadやvégénél╇やazやｱｳｰｰやkör(liやéveknélやvalószínűlegやnemやkésőbbi╇やvörösや
m{rv{nybólや faragott╇や alighanemや azや osztr{kや ter(letekrőlや isや sz{rmazó╇や pozsonyiや
〉Bratislava╇や Szlov{kia《や sírköve (251-ｲｵｲ╆や kép).95 Aや vésettや betűkや alkottaや feliratsorokや
alattや mélyítettや mezőbenや elhelyezettや címerや vagyや papokや esetébenや kehely╇や ritk{bbanや
domborművűやfiguraやalkottaやdíszítésやjellemziやaやkésőやközépkoriやausztriaiやsírlapokやegyや
tetemesや részét╇やmindやaやSalzburgやkörnyéki╇やmindやpedigやaやbécsiやműhelyekやalkot{sait, 
kisebbや részbenや pedigや bajororsz{giや sírlapokatや is (945, 1084, 1171, 1259-1263╆や kép96). 

Ezekkelやmindenや szempontbólや egyező╇や alighanemや ausztriaiや készítésűや sírlapokや egészや
soraや tal{lhatóや aや középkoriや Magyarorsz{gや északnyugatiや részében╈や Pozsonyban97 

〉Bratislava╇やSzlov{kia《や〉78-83, 364-365╆やkép), Bazinban98 〉Pezinok╇やSzlov{kia《や〉ｸｴ╆やkép), 

Sopronban99 (85-ｸｷ╆や kép《╆や Bud{n╇や aや Nagyboldogasszony-templombólや sz{rmazóや
sírkövekや közöttや azonbanや aや ｱｵ╆や sz{zadやm{sodikや felébenや egyや ezekétőlや eltérőや jellegűや
╅altípusをや figyelhetőや meg╇や amelyetや jóvalや keskenyebb╇や nyújtottや forma ésや aや
Magyarorsz{gonや{ltal{banや isやgyakori╇やmélyítettやs{vbanやdomborművűやbetűkkelや írottや
feliratsorokや jellemeznek╈や ilyenや egyや sírkőtöredékや aやMagyarやNemzetiやMúzeumban100 

(ｷｷ╆や kép), egyや tal{nや ｱｴｶｰ-asや évsz{mú╇や négerや fejesや címerや részletétやmutató╇や töredékesや
darab101 (3ｶｲ╆や kép), Leopold Daxや budaiや bíróや 〉くｱｴｸｱや ut{n《や töredékesや sírköve102 (139. 

                                                           
95 Közöletlen╉やismeretétやJurajやŠedivy-nekやköszönhetem╆ 
96 Az ｱｲｶｱ╆やkép HansやvonやNeubergや〉くｱｴｸｵ《やésやnővére╇やErzsébetや〉くｱｵｰｳ《やｱｵｰｵやkör(lやkész(lt╇やvörösや

m{rv{nyや sírkövétや {br{zoljaや Pöllauや egykoriや {gostonosや kanonokrendiや templom{ban╉や aや sírlapや
magyarorsz{giやvonatkoz{sa╇やhogyやErzsébetやSzentgyörgyiや ésやBaziniやKristófや feleségeやvolt╇やerreや
utalやrajtaやazやegym{sやmelléやhelyezettやNeuberg｠Szentgyörgyi-címerやis╆やIla B{lintやazや{ltalaやközöltや
csal{diや genealógi{banや kétや Szentgyörgyiや ésや Baziniや Kristófotや szerepeltetettや 〉I╆╈や ｱｴｹｳ｠1508; II.: 

くｱｵｴｳ《╇や ésやmindkettőnélや felt(ntetteやh{zast{rskéntやNeydperg╇や illetveやNeubergやErzsébetet╈や ILAや
ｱｹｲｷ╆や ｶｶ╆╉やAやkétや testvérや sírkövétや említiや 〉minthaやkettőや lenne《╈やDEHIOやｱｹｸｲ╆や ｳｶｷ╆╉や aや sírkőnekやaや
magyarやszakirodalombanやtudom{somやszerintやeddigやnemやközölt╇やfraktúrやír{súやfelirata╈やhie ligt 

begrabn der wolgeborn herr her hanns von neiperg vnd fraw elizabet sein swester die lecztn irs names 

des wolgeboren herrn hern Cristoffs grauen Zw sand georgn Vnd bosingn gemachl die gestorben ist dn 

Sannd warnaba tag m ccccc vnd im drittn Jar alls die stiffter des goczhaus mitsambt irn vatter mutter 

vnd anndern Irn geswistratn den allen got genadig Sey (a felirat alatt╇やaやkétやcímerやfölött╈やNeyperg     

SandやJorg〉e《nやVndやPössing) 
97 Gasparや 〉くｱｴｲｸ《や ésや Bartholomeusや 〉くｱｴｵｳ《や Scharrachや sírköveや aや Szentや M{rton-templomból╈や

KOSTKAやｱｹｷｶ╆やｱｹ╇やｶｹ╆╉やｵｱ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｶｹｶ╆╉やII╆やｱｶｹｰ╆やkép╉やFIALAやｱｹｹｹ╆やｶｶ╇やｶｷ-

68. (56. kat. sz╆《╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｹ╆╉やｲｷｷ╆やkép; MertやGaelsamや〉Gailsam╇やくｱｴｸｹ《╇やWilhelmやvonや
Wulkendorf╇やHansやOde╊や〉くｱｵｱｳ′《やsírkövei╈やL8VEIやｱｹｹｲ╆やｱｸ╆╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｹ╇やｱｳｱ-132.; Abb. 

4, 7; MAJOROSSY 2006. 107. (164. jegyzet is), 108. (169. jegyzet);  
98 Peter Storkut von Seedorfや〉くｱｵｲｲ《やsírköve╈やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｳｲ╆╉やAbb╆やｸ 
99 NathanやKranbergerや〉くｱｵｱｰ《やsírlapja╈やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｰ╇やｱｳｱ╆╉やAbb╆やｵ-6 
100 Egyやún╆やepit{fium-sírkőやtöredékeやaやNagyboldogasszony-templombólやaやMNM-ban╇やｱｵ╆やsz{zadや

m{sodikやfele╇やemlíti╈やL8VEI｠VARGA 1987. I. 696. 
101 RUPPやｱｸｶｸ╆やｱｰｹ╆╉やT2THやｱｹｶｴ╆やｱｸｰ╆╉やｹ╆やkép╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｳ╇やｴｸｱ╆や〉ｷｵ╆やsz╆《╉やｲ╆やkép 
102 RADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｶ╆や〉ｵｵ╆やsz╆《╉やL8VEI｠VARGA 1987. 696. 
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kép), valamint Nicolausや Dobringerや 〉くｱｴｶｲ《 lényegébenや épや sírlapja103 (ｱｴｰ╆や kép). 

Viszonylagやkeskeny╇やkeretezetlenやt{bl{jaやideやkapcsoljaやAlbertやszabóや〉くｱｵｰｸ《やm{rやnemや
minuszkul{s╇やhanemやkorai humanistaやkapit{lisやbetűtípusú╇やesztergomiやsírkövét104 is 

(ｴｵｰ╆やkép). Aやkeskenyやformaやkövetkeztébenやaやsírgödörやteljesやlefedéséreやnemやlehettekや
alkalmasak╇や viszontや ilyenや sírkövekbőlや többetや lehetettや elhelyezniや ugyanakkoraや
fel(leten╆や Haszn{latiや módjukraや csakや következtethet(nkや abból╇や hogyや aや Dobringer-
sírkőや egyesや részeinekや kop{saや aや rajtaや valóや j{rk{l{sbólや adódhatottや csak╇や ezや viszontや
m{sodlagosや elhelyezésや eredményeや isや lehetett╇や ugyanisや aやdélkeletiや kaputólやnyugatraや
egyや befalazottや ajtónyíl{sや lépcsőjeként╇や aや templomや belsőや szintjévelや egyezőや
magass{gbanや ker(ltや előや ｱｸｷｴ-ben.105 Aや típusや jelenlegや haszn{ltや elnevezéseや ｠ 

epit{fium-sírkőや｠ ak{rや abbólや isや következhetne╇や hogyや azや epit{fiumokhozやhasonlóanや
f(ggőlegesen╇やaや falhozや{llítvaやhelyezhettékやelやőketやeredetileg╇やazやelnevezésやazonban 

alighaや lehetや túls{gosanや régi╇や ésや ink{bbや csakや aや feliratsorokや elhelyezéseや alapj{nや
sz(lethetett╆や Ar{nyaibanや aや szokv{nyosや sírlapokhoz╇や felirat{banや ésや
szerkesztésmódj{banや aや budaiや sírkövekhezや hasonlít╇や azや utóbbiakn{lや azonbanや
lényegesenやkor{bbiやVad{sziやMiklósやszeretiやp(spök╇やgyőriやsegédp(spökや〉くｱｴｲｸ《やgyőriや
sírköve106 (ｴｳｰ╆や kép). Ornament{lisや kerets{vj{valや azや említettektőlや eltér╇や deや aや belsőや
mezőや felépítésébenや hasonlóや hozz{jukや egyや s{rospataki╇や németや sírfelirattalや ell{tott╇や aや
ｱｵ╆やsz{zadやvégénや〉ｱｴｹｶ′《やkész(ltやsírkő107 (ｹｴ╆やkép). 

Azや antikや eredetűや f(lesや t{bl{nや 〉tabula ansata《や vagyや csakや egyszerű╇や keretezettや
t(krönや elhelyezett╇や renesz{nszや kapit{lisや betűtípusúや felirattalや ésや fölötteや renesz{nszや
körvonalú╇やesetenkéntやkoszorúbaやfoglaltやcímerpajzzsalやdíszített╇やmindenやesetやtagozott 

vagy növénydíszesやkeretbeやfoglaltやújabbやsírkőtípusや[Bud{n╈や127-128, 132-133, 137╆やkép; 

Esztergomban: 346-347, 351-ｳｵｲ╆や kép╉や Csatk{n╈や 293-ｲｹｴ╆kép╉や Nagyv{radonや 〉Oradea╇や
Rom{nia《╈や ｳｵｳ╆や kép╉や Kass{nや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《╈や 181-ｱｸｵ╆や kép; Felsőelef{ntonや 〉Hornéや
Lefantovce╇や Szlov{kia《╈や 453-ｴｵｷ╆や kép; Nagykapornakon: 356-ｳｵｸ╆や kép╉や Ipolys{gonや
〉Sahy╇や Szlov{kia《╈や ｱｲｶｴ╆や kép)] biztosanや nemやazや ╅epit{fium-sírkövekをや lesz{rmazottja╇や
azonbanやpolg{riやkörökbenや isやgyorsや elterjedéseや éppenやBud{nや 〉150-151, 165-166, 169-

ｱｷｱ╇やｳｰｵ╆やkép) ésやpéld{ulやaやtőleやnemやt{voliやR{ckevénやisや〉ｱｰｲ╆やkép) arra utalhat, hogy a 

kor{bbiやtípusやkorszerűや{tértelmezésekéntやjelenhetettやmegやaやmegbízókやköreiben╆ 
 

 

7.1.2. Kriptafedlapok 

 

                                                           
103 L8VEIやｱｹｹｱd╆やｵｱ╆╉やｶ-ｷ╆やkép╉やaやsírkőről╈やSCHULEKやｱｸｷｴb╆やｲｳｱ╆╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｶｳ╇やｴｸｰ╆や〉ｷｲ╆や

ésやｷｳ╆やsz╆《╉やｱ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｶｹｶ╆╉やII╆やｱｶｸｸ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｶ-27, 34, 36.; 

ｳｸのｱ╆やkép 
104 HORV[THや ｱｹｸｰa╆や ｸｸ╇や ｸｹ╆╉や Matthias Corvinus 1982. 614, 615, 677, 681. (Kat.-Nr. 834, 

HORV[TH╇や I╆《╉や RAINERや ｱｹｹｴ╆や ｴｷｵ╆╉や ｵ╆kép╉や V[RADYや ｲｰｰｲb╆や ｶｱ╆╉や BERTÉNYIや ｲｰｰｳ╆や ｱｱｰ╇や ｱｳｳ╆や
(139. jegyzet); GOMBOSI｠L8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｵ-ｲｰｶ╆╉やｶ╆やkép 

105 SCHULEK 1874b. 231. 
106 K[ROLYやｱｷｴｷ╆やｱｰ╆╉やVARJUやｱｸｹｷa╆やｳｳｹ-ｳｴｰ╆╉やKOZ[K｠LEV[RDY｠SEDLMAYER 1972. 107. 
107 GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｲｲ╆╉やｴｵ╆やképや 
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Kétや ismertやmagyarorsz{gi fedlapや aや csontokやösszegyűjtéséreや szolg{lóや terekやnyíl{sait 

z{rhatt{kや leや egykor╆や Egyや aや budaiや Víziv{rosや középkoriや {gostonosや kolostor{nakや
ter(leténや tal{lt╇や {br{zol{sや nélk(liや faragv{nytや 〉203╆や kép《や körirataや [+ hic iacent ille 

g(e)n(er)acio[n]es qvi p(er) divina(m) gr(aci)am edvcti fvera(n)t p(er) serenissimu(m) rege(m) 

lodo(v)icv(m) 1455] alapj{nや aや néhaiや Lajosや kir{lyや idejénや éltや nemzedékeknekや emeltek╇や
feltehetőenや aや kolostorbanや folytや építkezésや alattや megbolygatottや ésや egy(véや temetettや
csontokや fölöttiや fedlapや gyan{nt╆や Aや feliratbanや olvasható évsz{mや ígyや nemや hal{loz{siや
évetや jelöl╇や hanemや mindenや bizonnyalや azや újratemetésnekや ésや aや kőlapや készítésénekや
évét╆108 

 Aや m{sikや leletや Szegeden╇や aや v{rtemplomや déliや fal{hozや ép(ltや ossz{riumや
betöltésébőlや ker(ltや elő╆109 Aや fejや felőliや oldalonや trapézや alakbanや lev{gott╇ vörösや
m{rv{nybólや faragottや lapや 〉660╆や kép) kereteltや mezőjébenや vésettや vonalasや {braや l{tható╈や
oldaltや forduló╇や l{baitや enyhénや behajlítva╇や egym{sonや {tvetveや tartóや férfialakや rövidや
tunik{ban╇や h{tulや csukly{val╇や harisny{sや l{bainや hegyesや orrúや cipővel╆や Derek{nや övや
r{erősítettやkisやerszénnyel╆や Im{dkoz{sraやemeltやkezeiやköz(lや ír{sszalagや indul╇やésやov{lisや
félívetや leírvaや aや fejやmögöttや érや véget╇や felirataや foh{sz╈やAve M[ari]a gratia pl[ena]. A lap 

fel(leténや aや l{bや felőliや részenや négyzetesや befarag{sや tal{lható╇や p{rjaや azや ír{sszalagや
közelében╇や aや maや hi{nyzóや fel(letenや lehetettや - aや kőlapや felemeléséreや szolg{ltak. A 

minuszkul{sや feliratや nemや lehetや régebbiや kb╆や ｱｳｶｰ-n{l╇や azや alakや viseleteや aや ｱｴ╆や sz{zadや
m{sodikやfeléreやjellemző╆110 

 Azや oldalnézetben╇や mintegyや lebegőnや {br{zolt╇や térdeplőや figur{hozや aligや akadや
hasonlóや aや hazaiや sírkőanyagban╆や Egyや budai╇や feltehetőenや aや Nagyboldogasszony-

templombólや sz{rmazó╇やgótikusやminuszkul{sやköriratúや töredéknekやaやképmezőやsark{tや
kitöltő╇や im{dkoz{sraやemelt╇やösszetett╇やdivatosやkesztyűbeやbújtatottやkezeiやképzelhetőkや
elや térdeplő╇や im{dkozóや figuraや maradv{nyakéntや ｠ egyや tov{bbi╇や kétや hegyesや cipőbeや
bújtatottや l{bfejetや {br{zolóや töredékや isや ugyanezenや sírlapや részénekや tartható╉や ehhezや azや
alakhoz azonban feltehetőenや nemや tartozottや ír{sszalagや 〉1265-1267╆や kép).111 A figura 

be{llít{saやhasonlóやIII╆やAlbertやosztr{kやhercegやtérdelőやképm{s{éhoz╇やaやst{jerorsz{giやSt╆や
Erhard in derや Breitenauや zar{ndok- ésや pléb{niatemplom{banや lévő╇や aや hercegetや kétや
feleségévelや egy(ttや {br{zoló╇や ｱｳｹｰや kör(lや kész(ltや (vegablakon╆112 Ugyancsak 

Nagyboldogasszony-templomiやleletやegyやbizonyosやBorb{laやvörösやm{rv{nybólやkész(lt╇や

                                                           
108 VÉGHや ｱｹｹｷa╆や ｱｰｳ╇や ｱｰｴ╆╉や VÉGHや ｱｹｹｸb╆や ｱｶ╆╉や Aや kőlapや felt{r{s{nakや részleteitや ld╆や kor{bbanや aや

╅Temetőképやésや temetőiやsírjelek╇やvalamintやrokonemlékekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműや
fejezetben. 

109 HORV[THや ｲｰｰｳ╉や Aや kőlapや felt{r{s{nakや részleteitや ld╆や kor{bbanや aや ╅Temetőképや ésや temetőiや
sírjelek╇やvalamintやrokonemlékekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 

110 Aやderékonやövvelやösszefogott╇やtérdやfölöttやvégződőやruha╇やaやl{bonやviseltやharisnyaやésやhegyesやcipő╇や
valamintや aや h{travetettや csuklyaや egyesや részeiや aや férfiakや zakó- ésやnadr{gやviseletéhezやvezetőや sok 

évsz{zadosや fejlődésや kezdetétや jelentik╆や Eや viseletnekや aや székesfehérv{riや Anjou-sírk{polnaや
figur{lisや töredékeivelや kapcsolatos╇や aや Képesや Krónik{tólや aや soproniや don{torや szoborigや terjedő╇や
k(lföldiや péld{katや isや felsorakoztatóや t{rgyal{saや 〉azや övreや erősítettや erszényreや isや vonatkozóや
péld{kkal《╈やL8VEIやｲｰｰｴa╆やｷｶ-78╆╇やvö╆やTHIELやｱｹｸｲ╆やｱｲｵ-126. 

111 Aやkezeketや{br{zolóやtöredék╈やMNG╇やltsz╆やｵｸ╆ｴ╆M╇やaやl{bfejeketや{br{zoló╈やBTM╇やltsz╆やｲｵｵ╆ｲｵ╆ 
112 Gotik 2000. 428-429. (182. sz., OBERHAIDACHER, E.); Taf. 113 
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aや fejや felőliや oldalonや aや szegediや kőhözや hasonlóanや trapézや alakbanや végződő╇や gótikusや
majuszkul{sや felirataや szerintや valamivelや kor{bbiや sírlapj{nakや részlete╇や aや hajzatや ésや azや
ír{sszalagや aszimmetrikusや elhelyezésébőlや következőenや alighanemや szinténや
oldalnézetbenや {br{zoltや figur{valや 〉230╆や kép).113 Aや szalagや kétsoros felirata ugyancsak 

foh{sz╈や MISER[ERE MEI] DEUS SECV(N)D[VM MA]GNAM. A feliratos 

mondatszalagやsemやigaz{nやgyakoriやaやsíremlékeken╈やegyやm{sikやtöredékesやbudaiやlaponや
(116╆や kép) miserere mei ╊ olvashatóや azや {lló╇や szembenézetűや figuraや előttや {tlósanや
kacskaringózóやszalagやelején╆114 Kass{nや〉Ko:ice╇やSzlov{kia《やErzsébetや〉′╉やくｱｳｶｲ《やfentebbや
m{rやemlített╇やh{romやkörbőlやszerkesztettや{br{jú sírkövénや〉1253-1254╆やkép《やl{thatóやegyや
félprofilbanや {br{zolt╇や kendővelや 〉′《や letakartや fejűや 〉nő《alakや im{dkozóや kéztart{súや
mellképe╇やaやsírkőやbelsőやmezőjébeやírtやh{romやkörやkereténやvégigfutóやfoh{sszal╆115 

 Aや szegediや emberalakや igaziや magyarorsz{giや p{rhuzamaiや aや korや falképeinや
tal{lhatók╇や elsősorbanや aや don{torfigur{kや körében╇116 illetveや Johannesや Aquil{nakや aや
don{torképekや{br{zol{saitやut{nzóや╅önarcképeinを╆やAzやőや1378-banやfestettやvelemériやésや
1392-esや évsz{múや m{rtonhelyiや 〉Martjanci╇や Szlovénia《や képm{saや aや nevétや megörökítőや
ír{sszalaggalや ésや l{bain{lや aや művészcímerrelや aや szegediや {br{zol{shozや hasonlóanや
ugyancsakやaやh{ttérや síkjaやelőttや lebegや 〉1268╆や kép《╇やmígやErazmusやm{rtonhelyi pléb{nosや
feliratszalagosやfigur{jaやvalósやépítészetiやtérbenやtérdel╆117 M{rtonhelyenやaやdiadalívやhajóや
felőliや oldal{nや aや Köpenyesや M{riaや mellettiや p(spökszentや l{b{n{lや egyや tov{bbi╇や vil{giや
öltözetűやdon{torやtérdel╇やkezeiやköz(lやír{sszalagやkígyózikやhosszanやfelfelé╇やh{ta mögöttや
aや figur{valや közelや azonosや méretűや címerpajzsaや l{thatóや 〉1269╆や kép).118 B{ntorny{nや
〉Turni:če╇や Szlovénia《や aや Madonn{hozや foh{szkodóや don{torok╇や azや Alsólendvaiや B{nfiや
csal{dや tagjaiや térdeltekや ír{sszalagokatや tartvaやazやｱｳｸｳ-banやkész(lt╇やｱｹｲｸ-banやmegtal{ltや
ésや aztや követőenや elや isや pusztultや falképrészleten╆119 Aや liptóiや Szmrecs{nyや 〉Smrečany╇や
Szlov{kia《や pléb{niatemplom{nakや déliや kaputimpanonj{banや aや Madonnaや előttや
zs{molyonや térdeplő╇や ír{sszalagotや tartóや don{torや viseleteや isや hasonlóや aや szegediや

                                                           
113 BTM╇や ltsz╆や ｲｴｵ╆╉やHORV[THやｱｹｳｲa╆や ｲｹ╆や 〉ｲｴｵ╆や sz╆《╉やHORV[THやｱｹｳｲc╆や ｱｱｹ╇やképや a 128. oldalon; 

HORV[THやｱｹｳｸ╆やｲｶ╇やｷｵ╆╉やXLV╆やt{bla╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やｴｶｵ╇やｵｹｱ╆╉やｶｳｶ╆やkép 
114 A BTM-benやtal{lhatóやsírkövönやaやlengyelやPobógやcímernemzetségやcímereやl{tható╈やL8VEIやｱｹｸｷb╆や

294-295. (Sz. 50. kat. sz.); A miserere ╊や foh{szや tov{bbiや péld{itや ésや bibliaiや zsolt{rhelyétや ld╆や
kor{bbanや╅AzやÉletやKönyveや｠ sírjelやésやfeliratをやcíműやfejezetben╆ 

115 RÉCSEYやｱｸｹｶ╆やｸ╆╉やX╆やt{bla╉ MIHALIK 1897. 160-ｱｶｱ╆╉やFR8DEやｱｹｰｰ╆やｱ╆や{bra╉ WICK 1933. 96-97.; 

HAVLICE 1995. 122-123. (101. sz.) 
116 A 14｠ｱｵ╆や sz{zadiや don{torokや magyarorsz{giや {br{zol{sairólや v{zlatosや összefoglal{s╈や

Magyarorsz{giやművészet 1987. 119-ｱｲｱ╆や 〉MAROSIやE╆《╉やaやｱｴ╆やsz{zadbanやfeltűnőやegyöntetűséggelや
többnyireやcsukly{sやfegyverköpenytやviselőやférfiやdon{torokrólやmég╈やMAROSIやｱｹｸｴa╆やｵｳｱ-532. 

117 RADOCSAYや ｱｹｵｴ╆や LXXXV╆や t{bla╉や BOGYAYや ｱｹｶｷ╆ 55-ｵｹ╆╉や ｷ╆や t{bla╉やMAROSIや ｱｹｸｹa╆や ｴｰ-ｴｱ╆や ésや
Johannes Aquila 1989. 8., valamint 97., illetve 99-ｱｰｰ╆や kép╉や IVANČEVIĆ｠CEVC｠HORVAT 

ｱｹｸｴ╆やｶｲ╆やkép╉やBALAŽICやｱｹｹｳ-ｹｴ╆やｸｰ╇やｸｷ╆╉やｱ╇やｳ╆やkép╉やGotik in Slowenien 1995. 235-237. (Kat.-Nr. 

ｱｲｸ╇やBALAŽIC╇やJ╆《 
118 Johannes Aquila ｱｹｸｹ╆や ｱｲｷ╆や kép╇や vö╆╈や Gróhや Istv{nや akverelljeや ｱｹｰｳ-ból╇や K5Hや Tervt{rや Fや ｳｵｸ╆╉や aや

don{torfigur{tや említi╈や BALAŽICや ｱｹｹｳ-ｹｴ╆や ｹｲ╆╉や Aや m{rtonhelyiや falképekや ikonogr{fiaiや leír{saや
sor{nや nemや említiや aや figur{t╈や PROKOPPや ｱｹｸｳ╆や ｱｶｵ-ｱｶｶ╆╉や azや {br{zol{srólや részletesen╈や
GOMBOSI｠L8VEIやｲｰｰｷ╆ 

119 BOGYAY 1986. 151.; 2-ｴ╆やkép 
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figur{éhoz╆120 Aや felvidékiや Nagylibercseや 〉Ľuborec╇や Szlov{kia《や templom{nakや
diadalívénや aや déliや k{v{nや kétや térdeplőや don{tort╇や egyや férfitや ésや egyや nőalakotや
oldalnézetben╇や deや fej(ketや aや nézőや feléや fordítvaや {br{zoló╇や ｱｴ╆や sz{zadや végiや falképenや aや
kezekや fölöttや indulóや ésや aや figur{kや fölöttや {tlósanや emelkedő╇や hull{mosや ír{sszalagokや
l{thatók╆121 

 Azや {br{zol{siや típusや régótaや jelenや voltや m{rや aや t{gabbや közép-európaiや ter(leten╆や
Figyelemreやméltóやpéld{iやaやPřemyslやII╆やOttok{rやcsehやkir{lyやle{nya╇やKunigundaやap{tnőや
sz{m{raや kész(ltや pasionaleや ｱｳｱｳや t{j{nや festett╇や dedik{ciósや címlapképén aや szövegや
szerzőjének╇やKoldaやzやKoldicやdomonkosやszerzetesnekやésやaやkódexやkészítőjének╇やBene:や
kanonoknakや Kunigundaや előttや térdeplőや képm{sai╆122 Aや klosterneuburgiや {gostonosや
kanonokrendi kolostorban a Verduni-olt{rや ｱｳｳｰや kör(lや kész(ltや h{toldaliや
képciklus{nakや Keresztrefeszítésや jeleneténや aや don{torや Istv{nや prépostや térdelや
ír{sszalagj{valや aや keresztや l{b{n{l╆123 Aや n(rnbergiや Kl{ra-kolostorや ｱｳｵｰのｱｳｶｰや t{j{nや
kész(ltや sz{rnyasolt{r{nakや Szentや Kl{raや im{j{tや {br{zolóや t{bl{j{nや aや szentや im{dkozó╇や
ír{sszalagotや tartóや alakjaや aや típusや reprezentatívや emléke╆124 Aや térdeplő╇や kezeiketや
im{dkozóやhelyzetbenやmagasbaやemelő╇やegybenやír{sszalagotやtartóやdon{tor- vagy szent 

figur{kや ausztriaiや ésや krainaiや falképekenや isや gyakoriakや aや középkorや folyam{n╆125 Az 

{br{zol{siや típusや aや festettや epit{fiumokや kedveltや részletévéや v{ltや m{rや aや ｱｴ╆や sz{zad 

közepétől╆や Friedrichや vonや Hirschlackや 〉┏ｱｳｵｰ《や N(rnbergbenや kész(lt╇や heilsbronniや

                                                           
120 Magyarorsz{giやművészet ｱｹｸｷ╆やI╆やｱｱｹ╇やｴｷｹ╆╉やII╆やｲｴｱ╆やkép 
121 Huszkaや Józsefやakvarellje╇や ｱｹｰｱ╇やNéprajziやMúzeum╇やBudapest╈やHuszka 2006. 71. (100. kat. sz.); 

GERECZEやｱｸｹｹ╆やｳｰｹ╆╉やRADOCSAYやｱｹｵｴ╆やｱｸｲ╆╉やDVOŘ[KOV[｠KR[SA｠STEJSKAL 1978. 124.; 

PROKOPP 1983. 169. 
122 Pr{ga╇やSt{tníやknihovnaやČSRやXIVやAやｱｷ╇やFol╆やｱb╈やURB[NKOV[-STEJSKAL 1975. 
123 Gotik ｲｰｰｰ╆やｵｳｶ╆や〉ｲｷｴ╆やsz╆╇やTRATTNER╇やI╆《╉やｲ╆やképやaやｴｶｸ╆やoldalon╇やｱｵ╆やképやaやｲｶ╆やoldalon 
124 Nagy-Britannia╇やmag{ngyűjtemény╈やKrone 2005. 512-513. (Kat.-Nr. 459d, KEMPERDICK, D.) 
125 St{jerorsz{giや péld{k╈や pl╆や térdeplőや nőiや szent╇や ｱｴ╆や sz{zadや elsőや negyede╇や Lanzenkirchen╇や

pléb{niatemplomや 〉LANCや ｱｹｸｳ╆や ｱｴｵ-ｱｴｶ╆╉や ｲｳｲ╆や kép《╉や don{tor╇や ｱｳｴｰや kör(l╇や Leobendorf╇や
pléb{niatemplomや〉uo╆やｱｴｸ-ｱｵｰ╆╉やｲｴｱ╆やkép《╉やdon{tor╇やｱｴｲｰ kör(l╇やDross╇やv{rk{polnaや〉uo╆やｷｳ╆╉やｱｲｳ╆や
kép《╉やdon{torやKatharinaやvonやWilthausenやepit{fium{nや〉FranziskusやvonやJudenburgやműve《╇やｱｳｷｷ╇や
Murau╇やpléb{niatemplomや〉LANCやｲｰｰｲ╆やTextbandやｲｸｵ╇やｲｸｷ╆╉やTafelbandやｳｷｴ╆やkép《╉やKarintia╈やpl╆や
don{torやSpittalやa╆やd╆やDrauやpléb{niatemplom{nakやelpusztultやfalképén╇やｱｴ╆やsz{zadやm{sodikやfeleや
》LEITNERやｱｹｸｲ╆やｱｶ╆や〉ｲｷ╆やsz╆《╉やAbb╆やｱｶ『╉やGurk╇やszékesegyh{z╇やaやdéliやkereszthajóやdéliやfal{nやlévő╇や
ｱｳｹｰやkör(lやkész(ltやún╆や╅Altherrenfreskoを╇やaやKrisztusやtrónusaやelőttや térdeplő╇やkilencgyermekesや
don{torcsal{dや 〉VANやDERやKALLEN-DEUERや ｱｹｹｵ╆や ｴｳ╆《╉や don{torや aや Rangersdorfbólや sz{rmazóや
sz{rnyasolt{ron╇や ｱｴｲｲ╇や Klagenfurt╇や Diözesanmuseumや 》LEITNERや ｱｹｸｲ╆や ｲｱ╆や 〉ｴｱ╆や sz╆《╉や Abb╆や ｲｳ『╉や
don{torや aやmillstattiや pléb{niatemplomや sekrestyéjében╇や ｱｴｲｰのｳｰやkör(lや 》LEITNERやｱｹｸｲ╆や ｲｶ╆や 〉ｴｹ╆や
sz.《╉やAbb╆やｲｹ『╉やaやmaiやSzlovéniaやter(letén╈やpl╆やPtujskaやGora╇やaやpléb{niatemplomやSzentやKereszt-
k{poln{ja╇や egyh{ziや don{torや kétや {br{zol{s{val╇や ｱｴｲｴ-ｱｴｲｶや közöttや
》IVANČEVIĆ｠CEVC｠HORVATやｱｹｸｴ╆やｶｷ╆やkép╉やGotik in Slowenien 1995. 249-250. (Kat.-Nr. 138, 

BESOLD╇や A╆《『╉や kétや ír{sszalagや nélk(li╇や deや aや viseletbenや aや szegediや {br{zol{sや igenや közeliや
p{rhuzam{tや jelentő╇や délnémetや előzményekkelや ésや ausztriaiや p{rhuzamokkalや jellemezhető╇や
magasdomborművűやdon{torfiguraや〉HermannやésやUlrich╇やCiliやgrófjai《やjelenikやmegやaやceljeiやM{riaや
mennybemenetele- 〉egykoriやminorita《や templomや ｱｳｶｰや kör(lや kész(ltや sekrestyetimpanonj{ban╈や
IVANČEVIĆ｠CEVC｠HORVATやｱｹｸｴ╆や ｳｷ╆や kép╉やGotik in Slowenien 1995. 152-153. (Kat.-Nr. 64, 

WLATTNIG, R.). 
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epit{fium{nや aや F{jdalmasや Krisztusや előttや térdepelや azや ap{t,126 Ulrich Reichenecker 

〉┏ｱｴｱｰ《や st{jerorsz{giや epit{fiumképén pedig aや térdelveや im{dkozó╇や p{ncélosや lovagotや
Szentや Bertalanや ésや Szentや Györgyや mutatjaや beや aや Madonn{nak127. Aや w(rttembergiや
Creglingenや evangélikus Herrgottskapelle-jébenや azや ｱｳｹｰや ésや ｱｴｰｰや kör(lや kész(ltや
(vegablakokやtekergőやír{sszalagotやtartó╇やtérdeplőやférfiやésやnőiやdon{torfigur{iやisやebbeやaや
körbeや tartoznak╆128 Aや lengyelorsz{giや Ruszczaや templom{banやVirzbanthaや deや Braniceや
krakkóiや asztalnokmesterや 〉┏ｱｴｲｵ《や sírlapj{nや felhajtottや sisakrostélyú╇やp{ncélosや férfialakや
térdepelや im{dkozóや kéztart{ssal╆129 Azや elhunytや im{dkozóや tart{sú╇や térdeplőや
{br{zol{s{nakやigaziやvir{gkoraやaやrenesz{nszやepit{fiumt{bl{k készítésénekやidejéreやesik 

(903-ｹｰｴ╆やkép)╆やAzや{br{zol{siやtípusnakやaやsíremlék-ikonogr{fi{banやhosszúやidőnや{tやvalóや
tov{bbéléséreや jóや példaや aや felvidékiやK(rtや temetőjénekや régebbiや keresztje╇や aや ｱｸ╆や sz{zadや
végén╇や ｱｹ╆や sz{zadや elejénや eredetilegや tal{nや sírkőnekや kész(ltや talapzat{nや aや térdeiや előttや
nyitottやkönyvbőlやkaringbenやtérdelveやim{dkozóやpapiやfigur{val╆130 

 Azや ossz{riumokや nyíl{saitや lez{róや kőlapokhozや hasonlóや kriptafedlapraや isや
említhetőkや későや középkoriや péld{k╈や Somogyv{rottや aや Kupav{rや közepén╇や azや egykoriや
bencésやap{ts{gやter(leténやsírokkalやegy(ttやtal{ltakやr{やｱｸｵｲ-benやarraやaやkétやdarabraやtörött╇や
aや felemeléséreやszolg{lóやvasやgyűrűkkelや isやell{tott╇やvörösやm{rv{nyやfedlapra (ｴｲｵ╆やkép), 

amelyet a mAgister JohAnnes de zAthA cAno(n)icus Alben(sis) decAnus de belAuAr et 

plebAnus Ac notArius huiu[s c]onuentus fecit fie[ri] Anno domin[i] 1524 feliratや alapj{nや
ZathaiやJ{nosやfehérv{riやkanonok╇やbélav{riやdék{n╇やsomogyv{riやpléb{nosやésやaやsomogyiや
kolostorや jegyzőjeや készíttetettや nyilv{nや nemや csup{nや saj{t╇や deや egybenや szerzetest{rsaiや
temetkezésiや helyekéntや is╆131 Felirata ｠ Hic est sepultura nobilium De Labatlan Anno 

dominnii (!) Milesimo Quadrin gentesimo ｠ alapj{nやnemやegyetlenやszemély╇やhanemやegészや
csal{dや kritafedlapj{nakや sz{nhatt{kや aや t{rsadalmiや felemelkedésétや aや korや divatj{nakや
megfelelő╇や reprezentatívや vörösや m{rv{nyや sírkővelや isや jelezniや óhajtóや L{batlaniakや
emlékkövétや (404-ｴｰｵ╆や kép) Karv{nや 〉Kravanyや nadや Dunajom╇や Szlov{kia《╇や amelynekや
felirat{banやcsakやazやévsz{mやelejétやfaragt{kやkiやkészítésekor╇やｱｴｶｰ｠ｷｰやt{j{n╆132 

 CsehyやVajdaや Istv{nや aや szil{gycsehiや 〉Cehuや Silvaniei╉や Rom{nia《やmaや reform{tusや
templombanやkészíttetettやkriptafedlapotや(319-ｳｲｰ╆やkép) aやｱｶ╆やsz{zadやlegelejénや｠ felirata: 

HOC OP(US) FECIT FIERI EGREGIVS DOMINVS ST(E)PH(A)NVS WAYDA DE 

CHECHY ANNO INT(ER?) INCA(RNATIONEM?) 15o.o ｠╇やamelyenやaやkétやrövidやoldalや
közelébenやlévőやcsaplyukakbanやegykorやaやkőlapやfelemeléséreやszolg{lóやgyűrűkやlehettekや
becsapolva.133 
                                                           
126 Heilsbronn╇やM{riaやésやJakabやむ egykoriやciszterciやap{ts{giやむ templom╈やH5RSCHやｲｰｰｶ. 74.; II.39. 

kép 
127 Graz╇やSteiermärkischesやLandesmuseumやJoanneum╇やAlteやGalerie╈やDie Ritter 1990. 230. (Kat.-Nr. 

V╆やｹ《╉やXXXIX╆やt{bla 
128 DR5Sやｲｰｰｲ╆やｲｲ-23. (30. sz.); Abb. 24, 26-27 
129 MROZOWSKI 1994. 224-ｲｲｵ╆や〉Iやｱｰｶ╆やsz╆《╉やｱｰｶ╆やkép 
130 LISZKA 1995. 52, 53.; 33. kép 
131 GERECZE 1897. 148, 149-150.; 9-ｱｰ╆やkép╉やBÉKEFIやｱｹｰｷ╆やｱｱｰ╇やｲｰｸ-209.; 81-ｸｲ╆やkép╉やBAKAYやｱｹｸｹ╆や

117, 118-ｱｱｹ╆╉やｴｵ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｳ-14, 33, 57-ｵｸ╆や〉ｲｳ╆やsz╆《╉やｱｶのｲ╇やｳｵのｱ╆やkép 
132 ORB[Nやｱｸｶｹ╉やL8VEI｠VARGA 1987. 591, 695. 
133 BUNYITAY 1887. 39.; BALOGH 1943╆やｸｱ╇やｲｰｲ╇やｲｸｵ╇やｳｵｶ╇やｳｷｷ╆╉やｵｸ╆やkép 
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Bunyitayや Vinceや leír{saや szerintや Kusalyonや 〉Coseiu╇や Rom{nia《や azや egykoriや
ferences╇やjelenlegやreform{tusやtemplomや╅déliやajtaj{nやbel(l╇やaやföldönやterjedelmesやkőlapや
fekszik╇や melyenや ír{sや vagyや czimerや nincs╇や deや egykoriや vaskarik{inakや kerekや nyomaiや
nyilv{nや mutatj{k╇や hogyや sírboltや vanや alatta╆や Kőv{ryや L{szlóや szeréntや aや Jakchiakや
sírboltjaを╆134 》Nemや biztosや azonban╇や hogyや aや kőlapや középkoriや volt╆や Bunyitaynakや
egyébkéntや m{rや tudom{saや voltや arról╇や hogyや aや kusalyiや Jakcsokや legal{bbや részbenや
Hadadonや〉Hodod╇やRom{nia《やtemetkeztek╆135] 

 

 

7.1.3. Kisméretűやt{bl{kやésやtégl{k  
 

M{rkや p(spökや 〉くｱｲｶｲ《やHIC REQVIESCIT EP(ISCOPU)S MARCVS BONE MEMORIE 

MILL(ESIM)O CC LXII felirattalや ell{tott╇や téglalapや alakú╇や kisméretűや 〉ｲｶ╇ｲxｳｰ╇ｵxｶ-7,2 

cm), szegediやsírt{bl{j{hoz136 (ｲｵｵ╆やkép《やhasonlóanやnagys{gú╇やtöbbnyireやkeretelt╇やnégy-

hat-nyolcやhossz{banやp{rhuzamosanやfutóやsorralやfeliratozottやsírkőやaやfranciaやter(letekenや
többや helyrőlや isや említhető╇や ígyや Vitalisや szerzetesや 〉くｱｰｹｷ《や kisや sírt{bl{jaや 〉Poitiers; 
szövegébenや aや BONE MEMORIE jelzővel), Vilmos toulouse-iや prépostや 〉くｱｲｳｰ《や
emlékköveや 〉Toulouse《╇や Bernardaや úrhölgy╇や Gaucelmusやmilesや deや Villalongaや feleségeや
〉くｱｲｸｰ《や sírköveや 〉Espira-de-l‒Agly《.137 Ezや tal{nや aや magyarorsz{giや emlékanyagbanや
mag{banや{llóや szegediや lapやkapcsolataira is utalhat. Azやaugsburgiやdómやkerengőjénekや
fal{banや aや szentélyigazgatókや 〉socius chori《や délnémetや ter(letekenや k(lönlegesnekや
sz{mítóやemlékt{bla-egy(tteseや lényegesenやkésőbbiやaやszegediやfaragv{nyn{l╇やdeやahhozや
hasonlóanや néh{nyや p{rhuzamosや sorや alkottaや feliratukや {ltal{banや egyed(liや dísz(ketや
jelenti.138 Aや baseliや Predigerkirchébenや azや egyikや szerzetes╇や Frater Bartholomeus 

Felhammer 〉┏ｱｵｰｵ《や tégl{nyや alakúや sírköveや mindenbenや szab{lyosや ｠ kétや vésettや vonalや
alkottaや keretébenやköriratや fut╇や belsőやmezőjétや hegyesやvégűやv{ndorbotや töltiや ki ｠, csak 

éppenやméreteiやszokatlanulやkicsik╈やｵｰ╇ｵxｳｴやcm╆ 
Aや kisや kőt{bl{kや egyfajta╇や deや mégや kisebbや méretűや analógi{itや jelentikや a 

padlóburkolatbaや belefoglalt╇や sírfelirattalや ell{tott ｠ viszonylagや könnyenや ésや olcsónや
elő{llíthatóや ｠ tégl{k╇や amelyekや azonbanや aや kőt{bl{kkalや ellentétbenや keretや nélk(liek╆や
Eredetileg valószínűlegやsokkalやgyakoribbak voltak aやközépkorban╇やmintやahogyやarraやaや
fennmaradtや emlékanyagや következtetniや enged╆や Aや ｱｲ╆や sz{zadや végéről╇や aや ｱｳ╆や sz{zadや
elejérőlや sz{rmazhatや egyや falazótéglaや méretűや 〉ｱｴxｲｸxｵ╇ｵや cm《╇や m{rや aや kiégetésや ut{nや
bevésett-bekarcolt╇やnégysorosやversesやfeliratotやhordozóやtéglaやNagyteremi{rólや〉Teremiaや
Mare╇や Rom{nia《╆139 Aやbizereiや 〉Maroscsicsér╇やCicer╇やRom{nia《や bencésや ap{ts{gや romjaiや

                                                           
134 BUNYITAY 1887. 21. 
135 BUNYITAY 1887. 18.; PETRI 1901. 607-ｶｰｸ╆╉やEM8DIやｱｹｹｶc╆やｶｱ╆╉やｶ-ｷ╆やkép 
136 TROGMAYER 1992. 145-146.; TROGMAYER 1994. 9-ｱｰ╆╉や V[RADYや ｱｹｹｹb╆や ｷｷ╇や ｸｲ╆╉やCsongr{d 

ｲｰｰｰ╆やｵｳｹ╇やｵｴｰ╆╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｶ-17, 33.; 33/ｱ╆やkép 
137 FAVREAU 1997. 74-76.; Fig. 9; 80-81.; Fig. 13; 160.; Fig. 31 
138 LIEDKE 1988. 53.; Abb. 55-61 
139 HAMPELや ｱｹｰｶ╆や ｸｱ╆╉や ｲ╆や kép╉や Magyarや művelődéstörténetや ｱ╇ ｱｹｳｹ╆や ｶｲｸ╆╇や képや aや ｳｸｶ╆や oldalon╉や

V[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｴ-ｱｵ╇やｳｲ╆╉やｲｹのｲ╆やkép 



 415 

között╇や egyやsírbólやker(ltや előやegyやazやelőbbivelやnagyj{bólやegykorúやésやhasonlóやméretűや
〉kb╆や ｱｶ╇ｵxｲｹや cm《や falazótégla╇や amelynekや fel(leteや aや rajtaや valóや j{r{stólや erősenや kopott╉や
eredetilegや alighanemや h{romsoros╇や vésett-karcoltや felirataや maや m{rや csakや töredékesenや
vehetőやki╆140 

Aや sírfelirattalや jelöltや tégla nemや kiz{rólagや magyarorsz{giや jelenség╇や egy 11. 

sz{zadbólや való╇や toledóiや darabや péld{ul igenや szépenや vésett╇や hatsorosや héberや feliratotや
hordoz (369. kép).141 Cilleiや 〉II╆《や Hermannや 〉く1435《や sírj{tや aや maや szlovéniaiや Pleterje 
(Pletriach) karthauzi kolostor{banや aや díszesや téglapadlóban négysoros╇や még égetésや
előtt azや agyagbaや préselt╇や Hermann(us) Comes Cilie fundator hui(us) dom(us) feliratúや
téglaや jelölhetteや aや sírや helyét.142 Tégl{raや karcoltや sírfeliratokや azonbanや m{rや jóvalや
kor{bbról╇やaやrómaiakやidőszak{bólやisやismertek╇やh{romやókeresztényやsírfeliratotやisやtéglaや
hordozやpéld{ul Pannoni{bólや｠ van╇やamelyiketやkiégetésやut{n╇やésやakad╇やamelyetやmégやazや
égetésや előttや feliratoztak╆や [ltal{banや jellemzőや r{jukや aや gyakorlatlanabbや kézreや utaló╇や
egyenetlenやbetűír{s╆143 

Aや kisméretűや t{bl{k╇や feliratosや tégl{k╇や egybenや pedigや aや templomok╇や kolostorokや
fal{raやvésettやsírfeliratokや(726-ｷｳｵ╆やkép) olyanやsírokやjelöléséreやszolg{lhattak╇やamelyeketや
nemや falaztakや kör(l╇や mi{ltalや nemや isや igenや lehettekや alkalmasakや súlyosや fedlapokや
megtart{s{ra╆やAやveszprémvölgyiやciszterciやkolostortemplomやｱｵ╆やsz{zadiやap{casírjain{lや
péld{ulや megfigyelték╇や hogyや azや öntöttや mészhabarcspadlóや megbont{s{valや le{sottや
sírgödröketや aや temetésや ut{nや egyszerűenや újrakenték╆144 A pilisi ciszterci kolostor 

k{ptalantermébenやisやnégyやsírraやaやmint{sやrajzúやtéglapadlóやr{futott╆145 

 

 

7.1.4. Prizmaszerűenやélszedettやsírkövek  

 

Legink{bb ｱｲ╆や sz{zadや véginek╇や ｱｳ╆や sz{zadinakや tűnnekや azokや aや sírkövek╇や amelyeketや
körbeやfutó╇やegyenesやvagyやhomorúanやíveltやélszedésやtagol╆やTal{nやaやlegkor{bbiやazやaやｱｶｰや
cmや hosszúや darab╇や amelyetや aや feltehetőenや mégや aや ｱｱ╆や sz{zadbanや alapítottや pankotaiや
〉Pinkota╇やRom{nia《やbencésやap{ts{giやtemplomやromjaiやköz(lやaやｱｹ╆やsz{zadやvégénやírtakやésや
rajzoltakや le╆や Feliratmaradv{nyaiや alapj{nや ak{rや mégや ｱｲ╆や sz{zadiや ap{tiや sírhozや
tartozhatott╆や Alacsony╇や f(ggőlegesや oldalaや körbenや szélesや homorlattalや kapcsolódottや aや
felsőやvízszintesやfel(lethez╉やazやutóbbitやkétやmélyítettやh{tterű╇やaやlapやhossz{banやfutóやs{vや
töltötteや ki╇や aや felsőや s{vbanや felirattal╇や azや alsóbanや egym{sbaや fonódóや körökkelや 〉1270. 

kép).146 

                                                           
140 Adrian Andrei Rusu lelete 2003-ban. 
141 AやtoledóiやMuseoやdeやSantaやCruzやletétjeやaやtoledóiやSinagogaやdeやElやTr{nsitoやki{llít{s{n╆ 
142 PREDOVNIK 1999. 68, 69. (135. kat. sz.) 
143 HORV[THやｱｹｹｷ╆やｱｱｲ╆ 
144 FÜL5P｠KOPP[NYやｲｰｰｲ╆やｳｳ╆ 
145 TAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｵ╆╉やAbb╆やｳ 
146 K5Hや Tervt{r╇や Kや ｷｰｰｱや 〉ｱｸｸｳのｱｸｸｴや kör(l╇や egyや rajzsorozatや V╆や t{bl{ja《╉や M[RKIや ｱｸｹｲ╆や ｴｴｴ╆╉や

HEITELNÉやｲｰｰｰ╆やｵｹｸ╇やｵｹｹ╆╉やｱｰ╆やképや 
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Lényegébenや ugyanilyen╇や homorlatosや élszedésselや szerkesztett Rachelや ésや fia╇や
Henrikや feliratosや egriや sírköve147 (248-249. kép) feltehetőenや aや ｱｳ╆や sz{zadや harmadikや
negyedéből╇や valamintや kétや hasonlóや megmunk{l{sú╇や deや azや élszedéstőlや eltekintveや
teljesenやsimaや faragv{nyやugyancsakやazやegriやv{rszékesegyh{zやkörnyezetéből148 (1271-

1274╆や kép). Azやelső╇や enyhénや töredékesやdarabやsemやvoltやｱｳｶやcm-nél hosszabb╇やaやm{sikや
kettőやmégやennélやisやjóvalやrövidebbや〉ｹｲやésやｷｶやcm《╇やésやmindh{romやmeglehetősenやkeskenyや
〉ｵｰ╇やｴｳ╇やｳｸやcm《╆やEgyやhasonlóや faragv{nyや｠ ez a leghosszabb (162x49 cm) ｠ tal{lhatóや
Abas{ronや is╇や aや rómaiや katolikusや templomや északiや homlokzat{nakや f(lkéjeや előtt (1275. 

kép).149 Ezekや aや darabokや aや M{traや helyi andezittuf{j{bólや kész(ltek╆や Ugyancsakや
meglehetősenや keskenyや ésや nemや túls{gosanや hosszúや 〉ｱｴｶxｴｹxｱｴ-14,5 cm) egy a zirci 

ciszterciや monostorbanや tal{lt╇や esetlegや ｱｲ╆や sz{zadや végi╇や deや ink{bbや ｱｳ╆や sz{zadi╇や
vonalrajzúや kereszttelや díszítettや sírkő150 (980-981╆や kép《╇や amelynekや élszedéseや azonbanや
sokkalや szélesebb╇や mi{ltalや azや egészや formaや m{rや azや ún╆や koporsókövekや ar{nyaihozや
közelít╆やAやkereszttalpやfeléやesőや〉aやl{bやfelőli《やrövidやoldal{nやazonbanやnincsやélszedés╇やittやaや
kőlapやaやhosszoldalakraやmerőlegesやsíkbanやvégződik╆やMindやélszedését╇やmindやazやegyikや
rövidやoldalやmerőlegesやfel(letétやtekintveやhasonlóやhozz{╇やdeやszélesebbや〉ｱｰｹxｶｲxｱｳやcm《╇や
╅sírlapszerűbbをや aや kolostorや egyや újonnanや tal{lt╇や keresztesや {br{júや sírköve151 (978-979. 

kép《╆や Aや kor{bbiや ésや azや újや leletekや közöttや kétや tov{bbi╇や hasonlóや lapや töredékeiや isや
megtal{lhatók╆や Mígや aや régrőlや ismertや sírkőや Balaton-felvidékiや vörösや homokkőbőlや
faragott╇や azやújや leletekや ésや aや segítség(kkelや azonosítottや régebbiや töredékやZircやkörnyéki╇や
rózsaszínesや tömöttやmészkőbőlや｠ nyilv{nやhelybenや isやkész(ltek╆やAzやutóbbiakや fel(leteや
semや csiszolt╇や pedigや azや anyagや eztや lehetővéや tetteや volna╇や hanemや fogasvésővelや síkraや
faragott ｠ a keresztes darabonやebbeやaやfel(letbeやmélyítettékやazやegyszerűや{braやvonalait╆ 
Elképzelhető╇や hogyや azや alsóや vég(könや merőlegesenや befejezett╇や k(lönbenや élszedettや
sírkövekやvagyやfalやmellett╇やf(ggőlegesやhelyzetbenや{lltak╇やvagyやfekvőやhelyzet(kやeseténや
isやezzelやaやvég(kkelやfalsíkhozやkapcsolódtak╆ 

Aや csiszolatlan╇や vésőzöttや fel(letűや zirciや sírkövekhezや hasonlóや megmunk{l{siや
technikaやésやhasonlóanやszélesやélszedésやtűnikやfelやnéh{nyやugyancsakやtömöttやmészkőbőlや
〉╅vörösや m{rv{nyを《や kész(ltや esztergomiや faragv{nyonや 〉1276╆や kép), amelyek egy 

részénekや csiszolatlan╇や aや vésőや nyomaitや mutatóや ╅borzoltをや fel(letétや feldolgozójuk╇や
Tak{csや Imreやaやbefejezetlenségreやutalóや jelkéntやértékelte.152 Aやzirciや leletekや fényébenやaや
befejezetlenségや feltételezésérőlや alighanemや lemondhatunk╇や ésや aや prizmaszerűや
sírkőtípushozやesetenkéntやkapcsolódó╇やsaj{tosやfel(letkezelésiやtechnik{rólやbeszélhet(nkや
ink{bb╆や Nemや valamennyiや ilyenや form{júや esztergomiや sírkőや mutatや azonban durva 

fel(leteket╈や h{romや finomanや vésettや betűkkelや feliratozott sírkőや fel(leteや gondosan 

                                                           
147 CSEMEGI 1934. 26-ｲｷ╆╉やLÉN[RTやｱｹｸｲ╆やｹｳ╉やLÉN[RTやｱｹｸｷ╆やｴｴｵ╆╉やｱｲ╆やképや 
148 Aやkétやfaragv{nyraやHavasiやKrisztinaやfigyeltやfel╈やHAVASIやｲｰｰｳ╆やｱｴｰ╆や〉ｸｰ╆やjegyzet《 
149 IsmeretétやHavasiやKrisztin{nakやköszönhetem╆ 
150 VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｱｲ╆╉や ｲ╆b╆や kép╉や HÜMPFNERや ｱｹｶｴ╆や ｱｱｹ╇や ｱｳｶ╇や ｱｳｸ╆╉や ｳｲ-ｳｳ╆や kép╉や

T2THやｱｹｷｶ╆やｴｷ╆やsz╆╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╆╉やｲのj╆やkép 
151 Szendeや L{szlóや közöletlenや lelete╉や ismeretéértや neki╇や valamintや Bodóや Bal{zsnakや ésや Bércziや

Bern{tnakやtartozomやköszönettel╆ 
152 TAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｴ╇やｱｳｱ╆や〉ｴ-ｶ╆やsz╆《╉やｶ╆やkép 
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csiszolt, e nélk(lやaやbetűkやkifarag{sa nemや isや lettやvolnaや lehetséges╆やKöz(l(kやcsakやegyや
ép╇やVilmosやkanonoknakやｱｸｲｳやőszénやaやBakócz-k{polnaやalapoz{s{nakやfelbont{sakor╇やaz 

alapfalakや anyag{banや előbukkantや sírköve153 (243-ｲｴｴ╆や kép) ｠ aや zirciや faragv{nyokkalや
ellentétbenやeztや teljesenやkörbeやvesziや azやélszedés╇やamelyやigenやlapos╇や tov{bb{ széles is, 

ebben a faragv{nyやaやzirciekhezや{llやközelebb╇やviszontやhomorúanやíveltやis╇やezやviszont az 

egri ésやpankotaiやdarabokhozやközelíti╆ Aやmintegyやtucatnyiやesztergomiやsírkőやésやtöredékや
egyや részeや aや V{rhegyen╇や m{sikや részeや aや v{rや alattや fekvőや v{rosや középkoriや egyh{ziや
ép(leteinekやaやkörzetébenやbukkantやnapvil{gra╆ 

A pankotai, esztergomi, zirci, egri faragv{nyokやegyやszélesebbやkörben elterjedt 

divatotや helyiや ízűや eltérésekkel╇や helyiや kőanyagokbólや kielégítőや műhelyekや
tevékenységéreや utalnak╆や Azや esztergomiや műhelyや t{volabbiや helyszínekreや isや sz{llítottや
munk{iból╇や aや prizmaszerűや formaやvörösやm{rv{nyや töredékekenやmegtal{lhatóや aやpilisi 

ciszterci monostorban154 〉azや egyikや töredékや ívesや végződéseや azや esztergomiや Vilmos-
sírkőhözや hasonlóや eredetiや form{raや utalhat《╇や aや vértesszentkeresztiや ap{ts{gban155 ésや aや
Csongr{dやközelébenやfekvőやEllésmonostorやegykoriやép(letegy(ttesében156 is. 

Aや sírkőtípusや viszonylagや hosszúや kedveltségéreや lehetや következtetniや egyや vörösや
m{rv{nyや anyagú╇や laposや ╅prizm{sをや töredékbőlや ｠ felsőや síkjaや aや rézsűsや fel(letekkelや
csiszolt╇やmígや azや aljlapや vésőzött╇や csiszolatlanや síkや｠╇や amelyや aや ｱｳ╆や sz{zadやközepeやut{nや
alapítottや egykoriやbudaiや ferencesやkolostorやSzentや J{nos-templom{nakや ter(leténやker(ltや
elő (1277-1278╆やkép).157 

 

 

7.2. ╅Authentikaを-t{bl{csk{k 
 

AragóniaiやKonstanciaやmagyarやkir{lynéや〉くｱｲｲｲ《╇やImreやkir{lyやözvegyeやutóbbやII╆やFrigyesや
német-rómaiや cs{sz{rや feleségeや lett╇や akiや aや cs{sz{rnétやhal{laやut{nやaや szicíliaiやuralkodókや
temetkezésiやhelyén╇やaやpalermóiやdómbanやtemettetteやel╆やAやsírtやalkotó╇ újraやfelhaszn{lt╇や
vad{szatotや {br{zoló╇や domborművesや rómaiや m{rv{nyszarkof{got (1279-1280╆や kép) 

1491-ben, majd 1781-benやfelnyitott{k╉やaやm{sodikやalkalommalやaやbenneやtal{ltやt{rgyakat 

kiemelték╇やésやaやszékesegyh{zやkincst{r{banやhelyeztékやel╆158 A leletekやközöttやegyやｱｲやcmや
{tmérőjű╇やez(stbőlやkész(lt╇やkerekやmellkorongonや(1281╆やkép) hosszúやfeliratやazonosítjaやaや
sírbanや eltemetettや halottat╈や HOC EST CORPVS D(OMI)NE CO(N)STA(N)CIE 

ILLVSTRIS ROMANOR(VM) IMPERATRICIS SE(M)P(ER) AVGVSTE ET REGINE 

SICIL(IE) VXORIS D(OMI)NI I(M)P(ER)ATORIS FREDERICI ET FILIE REGIS 
                                                           
153 M[THESやｱｸｲｷ╆やｶｰ-ｶｱ╆や〉こ╆やｹｶ╆《╉やTab╆やIX╆やlit╆やA╆╉やMAROSIやｱｹｸｴb╆やｶｲ╇やｲｲｲ-223. (88. jegyzet); XIV/2. 

t╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｲ-124, 127-128. (14a, 15, 27. jegyzet), 130-ｱｳｱ╆や〉ｳ╆やsz╆《╉やｱ╇やｵ╆やkép╉やV[RADYや
2000b. 9-10, 11, 14, 15, 17, 32, 48-ｴｹ╆や〉ｷ╆やsz╆《╉やｱｱのｲ╇やｲｹのｳ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｲ╇やｳｸ-ｳｹ╆╉やｵ╆や{braや 

154 L8VEIやｱｹｹｲ╆やｲｰ╆や〉ｳｵ╆やjegyzet《╉やALTMANN｠L8VEIやｲｰｰｴ╆やｱｴ╆ 
155 KOZ[Kやｱｹｷｰa╆やｷｷ╆╉やMEZ8SINÉやｱｹｹｳ╆やｷｰ╆ 
156 P[VAIやÉ╆やkéziratosや{sat{siやkőjegyzéke╉やL8VEIやｱｹｹｵb╆やｲｴｹ╆╉やBOZ2KI 1998. 42-43, 49. (kat. sz. 

ｲｵ╆《╉やBOZ2KIやｲｰｰｰ╆やｲｳｴ╆╉やALTMANN｠L8VEIやｲｰｰｴ╆やｱｴ╆╉やaやkőanyagvizsg{latやigazoltaやaやkőanyagや
gerecseiやeredetét╈やPINTÉRやetやal╆やｲｰｰｱ╆やｶｲ╇やｶｵ╇やｶｸ╆ 

157 ALTMANN｠L8VEIやｲｰｰｴ╆やｱｴ╆や〉ｲ╆やsz╆《╉やｱｵ╆やkép 
158 WEHLIやｱｹｹｸ╆╉やGLADIJやｲｰｰｸ╆ 
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ARAGONV(M) OBIIT AVT(EM) ANNO D(OMI)NICE INCARNACIO(N)IS 

MILL(ESIM)O CoC XoXIIo XXIIIo IVNII oX INDIC(TIONE) IN CIVITATE CATANIE.159 

A korong, ez(stや anyag{valや ésや körや form{j{val╇や kiemelkedőや igényű, de 

kor{ntsemや egyetlen péld{nyaや t{rgytípus{nak╆や Aや hasonlóや emlékekや túlnyomóや részeや
négyzetesや form{jú╇や akadや keresztetや form{zóや is (ｹｷｴ╆や kép), de a korong alak sem 

egyed(l{lló╈や aや dijoniや Saintや Bénigneや sírjaや fölöttや aや ｶ╆や sz{zadbanや emeltや ap{ts{gbanや aや
szentやsírjakéntやrégiやhagyom{nyや{ltalやújraやésやújraやhitelesítettやszarkof{gbólやker(ltやelőやazや
egyikや hitelesítésや sor{nや odaや helyezettや ólomkorong╇や keretébenや ésや aや mezőjétや kitöltőや
keresztbenや olvashatóや felirattal╈や HIC REQVIESCIT CORP(VS) BENIGNI 

PR(ES)BI(TERI) ET MARTYRIS.160 Az uralkodók╇や főpapok╇や m{sや előkelőkや sírj{baや
rejtett ilyesfajta feliratosや fémt{bl{kや 〉╅Grabauthentikを《や neveや eredetilegや azや illetékesや
egyh{ziや vezetőkや {ltalや azや ereklyékや hitelességéről╇や gondosや vizsg{latukrólや ésや azや
eredetiség(krőlや ki{llítottや igazol{sraや vonatkozottや 〉╅authentikumを╇や ╅literaeや
authenticaeを╇や╅Authentikを《╆161 Aやsírbaやhelyezettやólom╇やbronz╇やritk{nやez(stやt{bl{csk{kや
aや sírkövek╇や síremlékekや hordoztaや feliratokや pusztul{saや ut{nや isや végsőや bizonyítékkéntや
szolg{ltakや azや elhunytや kilétéreや vonatkozóan╉162 céljukや természetesenや nemや aやmodernや
{sat{sokや igazolóや anyag{nakや biztosít{saや volt╇や sokkalや ink{bbや aや templomokや {tépítéseや
sor{nやveszélybeやker(ltやsírやésやez{ltalやaやliturgikusやemlékezetやmegőrzésénekやelősegítése╇や
esetlegや aや reméltや szentté avat{sや sor{nや felnyitottや sírbanや fekvőや maradv{nyokや biztosや
azonosíthatós{ga╆163 Freisingiや Ottóや leír{saや szerintや III╆や Lotharや német-rómaiや cs{sz{rや
〉くｱｱｳｲ《や sírj{baや azértや helyeztekや feliratosや ólomt{bl{t╇や nehogyや azや elfeledésや legyenや azや
elhunytや oszt{lyrésze╈や ╅╊や actusque eius, ut nulla possent aboleri oblivione, in 

plumbeisや laminisや descriptiや iuxtaや eumや recondunturや ╊を╆や Aや königslutteriや
kolostortemplombanや lévőや sírbólや idővelや előや isや ker(ltや aや t{bl{cska╆164 Feltehetőenや aや
Konstanciaや kir{lynéやpalermóiや síremlékénやolvasható╇や utólagosan kész(lt╇や renesz{nszや
kapit{lisや betűtípusúや évsz{motや ésや feliratot (1280╆や kép) is az 1491-ben felnyitott 

szarkof{gbanや tal{lt╇や egyébkéntや teljesenや eltérőや betűtípusú korongonや tal{ltや adatokraや
alapozt{k; a szövegや ｠ ╅Szicíliaや kir{lynéja voltam, Konstancia, cs{sz{rné╇や itt 

nyugszomや most╇や Frigyes╇や aや feleségedをや 〉SICANIE REGINA FVI CONSTANTIA 

CONIVNX AVGVSTA HIC HABITO NVNC FEDERICE TVA) ｠ szokatlanulやszemélyesや
megfogalmaz{saやisやaやrenesz{nszやszelleméreやl{tszikやutalni╆165 

                                                           
159 WEHLI 1998. 12╆╉やｳ╆やkép╉やMEIERやｲｰｰｲ╆やAbb╆やｱｵｵ╉やGLADIJやｲｰｰｸ╆やｳｵｷ╆や〉Kat╆-Nr. IV.3) 
160 SaintやBénigne é╆やn╆やｳ╆ 
161 Authentik ｱｸｸｲ╉やaやközépkorbólやismertやeurópaiやpéld{kやszéleskörűや{ttekintése╈やMEIERやｲｰｰｲ╆やｱｶｷ-

211. 
162 WISCHERMANN 1980. 14. 
163 Néh{nyや péld{j{t╇や ígyや Leuderichや brémaiや p(spökや 〉くｸｴｵ《や ésや Liemarや Hamburg-brémaiや érsekや

〉くｱｱｰｱ《や fémlemezét╇やvalamintやaやBernwardやhildesheimiやp(spökや〉くｱｰｲｲ《やsírl{d{j{nakやaやfedővelや
eltakartやpereménやfutóや feliratotや részletesebbenや ld╆や feljebb╇や╅AzやÉletやKönyveや｠ sírjelやésや feliratをや
címűやfejezetben╆ 

164 Braunschweig, Herzog-Anton-Ulrich Museum: SCHRAMM｠MÜTHERICHや ｱｹｶｲ╆や ｱｷｹ╆や 〉Nr╆や
ｱｷｰ《╇やkép╈やｴｰｶ╆ 

165 WEHLI 1998. 11, 12.; 2-ｳ╆やkép 
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A bruggei Miasszonyunk-templomban (Onze Lieve Vrouwekerk) Nicolaus de 

Petraやprépostや〉くｱｳｳｸ《╇やGuidoやflandriaiやgrófやtan{csadójaやfémt{bl{j{nやaやhosszúやfeliratotや
szokatlanulや szép╇や szab{lyosや gótikusやmajuszkul{kkalや form{lt{kやmegや 〉1282╆や kép). Az 

authentika-t{bl{kや{llít{s{nakやszok{saやKözép-Európaやkeletiやrészénやsemやvolt ismeretlen: 

Mórやkrakkóiやp(spökや〉くｱｱｱｸ《やhosszúやfeliratotやhordozó╇やｲｹxｴｳやcmやméretűやólomt{bl{jaや
a Wawel-székesegyh{zbanや lévőや sírj{bólや ker(ltや elő (1283╆や kép).166 Aやhalottや kiléténekや
saj{tosや bizonyítékakéntや helyezhettekや magyarorsz{giや főpapokや sírj{baや isや p{paiや
ólombull{kkalやmegpecsételtやokleveleketや｠ aやpergamenやugyanやelpusztult╇やdeやazやólomや
megmaradt╇や ésや aや p{p{kや hivatalviselésénekや azや eltemetettや adataivalや valóや összevetéseや
segíthetやazやeltemetettやazonosít{s{ban╆やDörögdiやII╆やMiklósやegriやp(spökや〉くｱｳｶｱ《やsírj{tやazや
segítettや azonosítani╇や hogyや aや gödörbenや aや főpapや kor{raや keltezhetőや h{romや p{paiや
ólombull{tや 〉XXII╆や J{nos╇や VI╆や Kelemen╇や VI╆や Ince《や t{rtakや fel╆167 Aや pécsiや székesegyh{zや
altemplom{banやII╆やP{lやp{paや〉ｱｴｶｴ｠1471) egy a sírgödörbenやtal{lt ólombull{jaやalapj{nや
tarthatóやaやsírやJanus Pannoniusやpécsiやp(spökや〉くｱｴｷｲ《やsírhelyének.168 

Saj{tosや módonや aや holttestetや befogadó╇や faragottや szarkof{gokや isや egyfajtaや
╅authentikaを-v{やv{lhattak╇やhaやfelirataikatやeleveやelrejtésreやvagyやegyenesenやeltemetésreや
sz{nt{k╆やBernwardやhildesheimiやp(spökやneveやszarkof{gj{nakやk(lsejénやnem╇やcsup{nやaや
l{d{nakや azや egykorや azや elhunytや fejétや övezőや felsőや pereménや jelenikや megや ｠ 

BERNVVARDVS EP(ISCOPV)S SERVVS SERVORVM XPI 〉╅Bernwardや p(spök╇や
Krisztusや szolg{inakや szolg{jaを《や ｠╇や aholや csup{nや aや fedélや elt{volít{s{t╇や vagyisや aや sírや
felnyit{s{tや követőenや lehetettや elolvasni╇169 hasonlóanや aや középkorや m{sや főpapjaiや ésや
előkelőiやsírj{bólやismert╇やfeliratosやkisやt{bl{khoz╆ Ebbenやhasonlít I╆やHenrikやnémetやkir{lyや
feleségének╇や Matild{nakや 〉くｹｶｸ《や aや quedlinburgiや St╆や Servatius-templomban lévőや
szarkof{gj{hoz╇や amelynekや félhengeresや fedelénや laposや domborművűや hordozhatóや
keresztetや faragtakやki╇や aや nevétや ésやhal{l{nakやnapj{tや tartalmazóや felirattal╇や b{rや azや teljesや
egészébenやaやföldやal{やker(lt╇やésやnemやvoltやl{tható╆170 

Prayや Györgyや hírad{saや szerintや egyや eredetilegや II╆や Ul{szlóや kir{lyや 〉くｱｵｱｶ《や
székesfehérv{riや sírj{hozや erősített╇や ércbőlや 〉bronzbólや vagyや rézből《や készítettや t{bl{tや
〉╅tabulaやaereaを《やaやcs{sz{riakやaやv{rostやelfoglalóや törökやelőlやBécsbeやsz{llítottak╇やaholやaや
cs{sz{riや könyvt{rbanや helyeztékや aztや el╆や Prayや lejegyezteや aや t{blaや felirat{t╈や ANNO 

DOMINI 1.5.1.6. XIII. MENSIS MARCII. IN CASTRO BVDENSI. HORA VII. POST 

MERIDIEM OBIIT SERENISSIMVS WLADISLAUS. CASIMIRI II. POLONIE REGIS 

FILIVS. HVNGARIAE BOHEMIE DALMACIE CROACIE REX. VIXIT ANNIS LVIII. 

DIES XIII. ET REGNAVIT IN HUNGARIA AN(N)IS VIGI(N)TI QVI(N)Q(VE) 

ME(N)SIBVS V. DIEB(VS) XXIIII. In BOHEMIA AN(N)IS XLV. MEN(SIS) VI. 

DIEB(VS) XXIIII. IN LADVLA SECV(N)DA CONSORS EIVS AN(N)A. Aや fémlapや

                                                           
166 Sztuka Polska ｱｹｷｱ╆やｱ╆やｲｷｸ╆╉やｱｰｰｰ╆やkép╉やPERZANOWSKAやｲｰｰｲ╆やｵｱ-52. (I 2. sz.) 
167 KOZ[Kやｱｹｷｹ╆や ｵ╇や ｶ-ｸ╆や sz{mozatlanや oldal╉やKOZ[Kやｱｹｸｰ╆や ｶ╆や kép╉ KOZ[Kやｱｹｸｱ╆や ｹ╆╉や ｲｰ-ｲｱ╆や kép╉や

HAVASI 2003. 125. (31. jegyzet) 
168 K[RP[TIやｱｹｹｸa╆やｴｱ╆╉やK[RP[TIやｱｹｹｸb╆やｲｳ╆╉やBOROSやｲｰｰｰ╆やｹｱ╇やｹｴ-95.; BOROS 2006. 26. 
169 KAHSNITZ 1993. 384.; Abb. 196; WULF 2003. 1. Abb. 19; 2. 195-197. (11. sz.) 
170 SCHUBERT｠LOBBEDEY 2001. 389.; Abb. 9 
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h{toldal{nやMARTINVSやくやDEやPRVSSIAやくやFV〉N《DIT szövegやjelölteやaやkészítőt╆171 Azótaや
a darab elveszett.172 Biztosanや nemや tudható╇や hogyや aや síremlékや k(lsőや díszítéséhezや
tartozott-e╇や vagyや aや fentieknekや megfelelőや ╅authentikaをや volt╇や aや leír{sや ésや aや h{tlapや
feliratoz{saやalapj{n╇やvalamintやaやszomszédos╇やkir{lynéiやkoporsóraやvalóやutal{sやalapj{nや
azやutóbbiやvalószínűbb╇やviszontやaやmégやépやsíremlékやalólやaやsírbólやkiszedniやegyやt{bl{tやaや
v{rosや ｱｵｴｳ╆や éviや elsőや elfoglal{saや előtt173 nemや igaz{nや életszerűや helyzet╆や Eztや követőenや
mégやｱｵｴｳ-banやaや szult{nやmegbízottjaや feltöretteや ésやkiraboltaやaや sírokat, majd 1568-ban 

szult{niや parancsraや t{volított{kや elや aや mégや meglévőや síremlékeket174 ｠ ha szabadon 

l{thatóやlettやvolna╇やalighaやhagyt{kやvolnaやaやhelyénやazや╅újrahasznosíthatóをやfémt{bl{t╆やAや
v{rosや ｱｶｰｱ-esや visszafoglal{s{tや követően╇や aや törökökや {ltaliや ｱｶｰｲ╆や éviや újraや elfoglal{saや
előttやvanやadatやaやmégやfellelhetőやkir{lysírokやcs{sz{riakや{ltaliやfeldúl{s{ról╇175 aやfémt{blaや
tal{nや ekkorや ker(lhetettや napvil{gra╆ P{rdarabjaや lehetettや azや aや m{raや elpusztult╇や
címerpajzsや alakú╇や ｱｷや sorosや felirattalや jelöltや ólomt{bla╇や amelyや I╆や Miksaや cs{sz{rnak 

〉くｱｵｱｹ《やaやbécsújhelyiやv{rやSzentやGyörgy-templom{ban lévőやsírj{bólやker(ltやelő╆176 

Aや székesfehérv{riや fémt{bl{nakや nemや aや sírban╇や hanemや aや síremlékenや vagyや
epit{fiumszerűenや aや templombanやm{sholや valóや elhelyezéseやmindenesetreや ugyancsak 

nemや {llnaや teljesenや példaや nélk(l aや K{rp{t-medencében╆や Kismartonbanや 〉Eisenstadt╇や
Ausztria《やaやｱｹ╆やsz{zadやvégeやfeléやtal{lt{kやmegやaやrómaiやkatolikusやpléb{niatemplomや〉maや
székesegyh{z《や fal{n╇や aや festésrétegektőlや teljesenや elfedveや Veitや vonや F(rstや kismartoniや
v{rnagyや〉くｱｵｱｵ《やｳｷ╇ｵxｵｵやcmやméretű╇やｷ-8 mm vastagやónやepit{fium-t{bl{j{tや〉91-92╆やkép), 

amely aや Habsburgや fennhatós{gや alattや {llóや nyugatiや hat{rszélenや nyilv{nvalóanや azや
ausztriaiやművészetiやkörnyezetbeやilleszkedett. 

Aや nagyméretűや kript{kbanや elhelyezett╇や aや síremléketや isや helyettesítő╇や díszesや
fémkoporsókやújkoriやdivatjaやaやK{rolyiやcsal{dやkaplonyiや〉Căpleni╇やRom{nia《やkript{j{banや
saj{tosやmódonやkapcsolódikやaやfémや╅authentikaを-t{bl{kやhagyom{ny{hoz╆やAやkoporsókや
tetején╇やfelnyithatóやkisやfémajtókやalólやfeliratosやfémt{bl{csk{kやésやazやelhunytakやrézlapraや
festettやportréiやemelhetőkやkiや〉1284-1289╆やkép). 

 

 

                                                           
171 PRAY 1767. 390. 
172 Prayやnyom{nやközölteやaやszövegetやaやTudom{nyosやGyűjtemény╈やSzékesやFejérv{r 1818. 47-48., majd 

magyarやfordít{sban╈やPOLG[Rやｱｹｳｶ╆やｲｷ╆╉やIPOLYIやｱｸｶｳa╆やｶｹ╆や〉ｱｸｷｳ╇やｱｸｸｹ╆やｲｰｱ╆《╇やmajdやnyom{banや
PASTEINERやｱｸｸｵ╆やｳｷｴ╆やm{rやazや╅ércやsírszoborをや〉‶《やpusztul{s{rólやsz{moltやbe╆やBécsbenやazやudvariや
könyvt{rbanやmaやisやmeglévőやsírkőrőlや〉‶《やtud╈やHANK2やｱｹｸｷ╆やｲｰ╇やｱｳｹ╆ 

173 Eztや feltételezteや POLG[Rや ｱｹｳｶ╆や ｲｷ╆╇や aや Székesや Fejérv{r 1818. 48.-ra hivatkozva, ahol azonban a 

nyilv{nvalóanやtévesやｱｵｵｳ-asやévsz{mやszerepel╆ 
174 DERCSÉNYI 1943. 62-63. 
175 DERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｶｳ╆ 
176 KOHN 1998. 119-111. (Nr. 163.) 
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7.3. Falisíremlékek 
 

Aや felsőörsiや egykoriや préposts{giや templomや toronyalj{nakや kv{derfalazat{banや azや
alapoz{sや ésや aや falazatや emeléseや sor{n félkörívesや f(lkesírtや 〉arcosolium《や alakítottakや ki╇や
amelyや azや eredetilegや féligや aや padlószintや föléや emelkedőや sírや föléや borult (1114╆や kép). A 

toronyaljや felettiや k{polnaや felszenteléséreや ｱｲｴｴや előttや ker(ltや sor╇や deや valószínűlegや ｱｲｳｵや
ut{n╇や amikorや aや templomalapítóや Miskeや isp{nや mégや életbenや voltや ｠ feltehetőenや őtや
temettékや aや reprezentatívや f(lkesírba╆177 Aや sírf(lkeや ésや néh{nyや nyomや alapj{nやmagaや aや
toronyalj is festve volt eredetileg.178 

A falisíremlékekや alaptípus{tや jelentőや f(lkesírokや rómaiや eredetreや vezethetőkや
vissza. Aや ｱｲ╆や sz{zadや ésや ｱｳ╆や sz{zadや elejeや Rómaや v{rosiや síremlékművészeteや azや antikや
hagyom{nyや egyfajtaや felélesztésénekや voltや aや korszaka╆や Aや katakomb{kや egyや részénekや
későや antikや arcosoliumait mozaikképekkelや díszítették╇や ésや többや katakombaや korabeliや
haszn{lat{raや vonatkozóanや isや ismertekや bizonyítékok╆や Aや középkoriや f(lkesírokや
közvetlenや antikや előképeiや azonbanや nemや igazolhatók╇や divatoss{や v{l{suk viszont 

kétségkív(lや ennekや aや korszaknakや azや eredménye╆や Nemcsakや Róm{ban voltや így, de 

francia╇や ibériai╇や németや ter(letekenや is╈や ilyenや típusúや III╆や Begoや ap{tや 〉くｱｱｰｷ《や síremlékeや
Conques-ban, a Sainte-Foyやkerengőjében╉やMartinやRodriguezやp(spökéや〉くｱｲｴｲ《やaやleóniや
székesegyh{zban╉やAlfanusや p{paiや kamar{sや baldachinosや faliや síremlékeや aや rómaiや Santaや
Mariaや inやCosmedinやportikusz{ban╉や aやp{paiや leg{tusや Ivoやbíborosや 〉くｱｱｴｲ《やésやAdalberoや
érsekや〉くｱｱｵｲ《やfalやelőttiやf(lkeépítményeiやaやｱｲ╆やsz{zadやközepeやt{j{ról, valamint Udo von 

Nellenburg 〉くｱｰｷｸ《╇や Egilbertや vonや Ortenburgや 〉くｱｱｰｱ《や ésや Brunoや vonや Brettenや 〉くｱｱｲｴ《や
érsekekやaやfentemlítettやkétやsíremlékやtípus{tやkövető╇やjóvalやkésőbbiやh{rmasやsíremléke a 

ｱｲ╆や sz{zadやm{sodikや felébőlや 〉alépítmény《や ésや azや ｱｲｳｰや kör(liや évekbőlや 〉felépítmény《 a 

trieriや székesegyh{zban (1290-1293╆や kép).179 Ezenや emlékekや egyや része╇や péld{ulや
valamennyiや Trierbenや lévő╇や jelentősや mértékbenや k(lönbözikや azonbanや aや felsőörsiや
péld{tól╈やamígやazやutóbbiやazやép(lettelやegyszerreやkész(lt╇やaやfalazatbanやkiképzettやvalódiや
f(lke╇やamelynekやaやm{rやj{rószintやalattiやrészeやalkotjaやmag{tやaやsírgödröt╇やaddigやTrierbenや
aや meglévőや templomfalや előttや egyや laposや előépítményや alkotjaや aや síremléket╇や egyや
szarkof{gszerűや alépítményや homlokoldal{val╇や ennekや kétや végéreや helyezettや egy-egy 

oszloppal╇や illetveや oszlopp{rral╇や valamintや azや oszlopokon nyugvó╇や díszesや ívezettel╇や
efölöttや pedigや vízszintesや p{rk{nyzattal╆や Aや f(lkeや h{tfal{tや ígyや aや falsíkや adja╇や csekélyや
mélységétやpedigやmagaや azや építmény╆や 〉Aや sírt ugyancsakやnemやaや falbanやalakított{kやki╇や
hanemやelőtte vagyやközelében aやpadlóやalatt╆180) Aやsíremlékekhezやmaやcsakやleír{sokbólや
ismert╇やrészbenやrézt{bl{kraやvésett╇やhosszúやsírversekやisやkapcsolódtak╆ 

Beriszlóや Péterや horv{t-szlavónや ésや boszniaiや b{n╇や veszprémiや p(spökや 〉く1520) 

sírhelyérőlや annakやm{rや aや törökökや {ltalや ｱｵｵｲ-benやkiraboltや {llapot{banや sz{molやbeや egyや
Bornemisszaや P{l erdélyiや 〉kor{bbanや veszprémi《やp(spöknekや szóló╇や ｱｵｵｳ｠ｱｵｵｷやközöttや
                                                           
177 ERDEI｠T2THやｱｹｶｶ╆やｵ-ｶ╆╉やT2THやｱｹｸｰ╆やｲｶ╆や〉ｱｶ╆やjegyzet《╉やｶ╆やkép 
178 TóthやS{ndorやmegfigyelése╇やvö╆やT2THやｱｹｷｴ╆やｱｴｰ-141. (410. jegyzet) 
179 GARDNER 1992. 23-31.; Figs. 2-3, 6-ｸ╉や Trierrőlや részletesebben: 

HEINZ｠ROTHBRUST｠SCHMID 2004. 18, 37-40.; Abb. 3, 8-9 
180 HEINZ｠ROTHBRUST｠SCHMID 2004. 37. 
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íródottや levéltöredék.181 Eszerintや egyや falf(lkébenや temettékや elや aや székesegyh{zや egyや
boltozottや mellékterébenや 〉k{poln{j{ban《╇や aや sírや felettや m{rv{nybólや vagyや aや
magyarorsz{giや szóhaszn{latbanやm{rv{nynakや sz{mítóやanyagbólや faragottやkőlapやvolt╇や
rajtaやinfulaや〉╅koffyomを《やalattやaやp(spökやcímereやésやaやsírfeliratやkapottやhelyet╈や╅Ngdnakhや
azや koporsóや felölや azthや irhatom╇や hogyや azや Calastromban╇やmelyや azやVarbaや vagyonや egyや
Sekrestye Zabasu bolth vagyon, az Beryzlo Peter temetese abban az boltban vagyon, 

deや azや melyや helyenや azや testeや fekiöth╇や azthや aや Törökekや felbontattakhや volth╇や mostや isや
felbontwaやvagyon╇やchakやazやkewfalbaやwaloやboltozathやwagyonやéppen╇やmerthやugyanやazや
kewfalbaや raktakや volthや beや azや koporsoyath╇や azや koporsoや felöthや egyやmarwan köwethや
raktakhやbeやazやkewfalban╇やesやarraやazやewやczymerethやvagtagkhやbe╇やesやazやczymerやfelöthや
egyや koffyomoth╆や Aや czymerや alathや yllenや Irasや vagyonや ╊を. Beriszlóや Péterや címeresや
kövénekや töredékeや ｱｹｷｲ-ben ker(ltや előや aや veszprémiや v{rban╇や ésや b{rや teljesや
bizonyoss{ggalや nemや kapcsolhatóや azや említettや sírhelyhez╇や aや leír{sbanや fennmaradtや
felirattalやegészítettékやki╆182 

Aや falisíremlékekや ésや aや templomや terébenや szabadonや {llóや síremlékekや
tulajdons{gaitやötvözikやaやfalやeléや{llított, baldachinosやsíremlékek╆やAやfranciaやter(letekenや
aや ｱｲ╆や sz{zadtólや kialakuló ésや főlegや ott╇や valamint az Appenin-félszigetenや gyorsanや
elterjedő gótikusや forma (1294-1295╆や kép) legl{tv{nyosabb, keresztboltozatos 

baldachinokkalや ép(lt╇や aや kir{lyiや csal{dや tagjainakや emlékétや szolg{ló monument{lisや
péld{iや N{polyや templomaibanや {llnak╆や Kiemelkedőや kvalit{saitや ésや ar{nyosや felépítésétや
tekintveや azや emlékcsoportや klasszikus╇や aや v{rosbanや sokや évtizedenや {tや hat{stや kifejtőや
alkot{saやMagyarorsz{giやM{riaやkir{lynéや 〉くｱｳｲｳ《やTinoやdiやCamainoや sienaiや szobr{szや ésや
Gagliardoや Primarioや n{polyiや építészや {ltalや ｱｳｲｵ｠1326-banや emeltや síremlékeや aや Santaや
Mariaや Donnareginaや egykoriや klarisszaや kolostortemplom{banや 〉1209-1213╆や kép).183 A 

kir{lynéや fi{nak╇や BölcsやRóbertや kir{lynakや 〉くｱｳｴｳ《や aやn{polyiや S╆やChiaraやCorpusやChristi-
k{poln{j{ban╇や közvetlen(lや aや templomや főolt{raや mögöttiや falや eléや Giovanniや ésや Pacioや
Bertiniや {ltalや építettや baldachinosや síremlékeや azや uralkodóiや csal{dや síremlék-

reprezent{ciój{nakや aや csúcspontja╇や mindや méreteit╇や mindや ikonogr{fiaiや programj{nakや
összetettや volt{tや tekintve╆184 Aや sorozatや utolsó╇や monumentalit{s{banや túlhajtott, a 

templomtérやvégfal{nakやteljesやszélességétやegyや{rk{dsornyiやmélységbenやelfoglalóやésやaや
kétや oldalfalraや isや beforduló╇や h{romや szintjévelや aや boltozatotや ostromlóや alkot{saや L{szlóや
n{polyiや kir{lyや 〉くｱｴｱｴ《╇や magyarorsz{gi trónkövetelőや síremlékeや aや Sanや Giovanniや aや
Carbonara templomban.185 

                                                           
181 EgykorやNemzetiやMúzeum╇やTörzsanyagやｱｵｴｹ╇や jelenlegやaやMOL-ban╉やközli╈やERDÉLYIやｱｹｱｳ╆やｱｷｳ-

ｱｷｴ╆╉やNAGYB[KAYやｱｹｷｹ╆やｱｱｸ╆╉やｹ-ｱｰ╆や{bra 
182 NAGYB[KAYや ｱｹｷｷ╆や ｲｳｳ-ｲｴｲ╆╉やNAGYB[KAY 1978. 113-132.; 1-ｳ╇や ｱｱ╆や {bra╉やKOPP[NYやｱｹｸｴ╆や

198-200, 216, 229. (50. jegyzet); 9.a-b╆やkép 
183 FRAKN2Iやｱｹｰｵ╉やVALENTINERやｱｹｳｵ╆やｱｰｰ-108, 158, 159.; 44-ｵｴ╆やt{bla╉やBAUCHやｱｹｷｶ╆やｱｷｱ╇やｱｸｲ╆╉や

ｲｸｸ╆やkép╉やENDERLEINやｱｹｹｷ╆やｸｹ-98, 191-ｱｹｳ╆╉やL8VEIやｱｹｹｸc╆やｱｸ-23.; 1-ｳ╆やkép; MICHALSKY 2000. 

117-121, 289-297. (Kat. Nr. 22); Abb. 20-27 
184 BAUCH 1976. 183-tól╉やENDERLEINやｱｹｹｷ╆やｱｶｷ-188.; MICHALSKY 2000. 325-341. (Kat. Nr. 33); 

Abb. 55-63 
185 L8VEIやｱｹｹｸc╆やｳｷ-46.; 13-ｱｶ╆やkép 
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Úgyや tűnik╇や hogyや a n{polyiや Anjou-k baldachinosや síremlékeiや nemや maradtak 

hat{stalanokや aや magyarorsz{giや rokons{gや körébenや sem╆や Aや székesfehérv{riや kir{lyiや
bazilika északiや mellékhajój{banや ｱｹｶｹ-benや Kralov{nszky Al{nや egyや közvetlen(lや aや
hajófalhozや ép(lt╇や h{rmasや temetkezéstや tartalmazó╇や többや periódusbanや kialakított╇や
nagyméretű sírtや t{rtや fel (1296╆や kép)╇や benneや aや v{rosbólや ésや aや préposts{gや ter(letérőlや
részbenやm{rやaやｱｹ╆やsz{zadやelejeやóta ismert╇やvörösやm{rv{nybólやfaragottやarchitektonikus 

töredékekhezや (1297-1301╆や kép) kapcsolhatóや kisebbや szil{nkokkal╆や Ennekや alapj{nや
megalapozottnakや tűnhetettや aや forr{sokbólや ismert╇や Szentや Katalinnakや szenteltや Anjou-

sírk{poln{nakやaやtemplomやészakiやoldal{raやvalóやlokaliz{l{sa╆186 Aやｱｴ╆やsz{zadやharmadikや
negyedéreやkeltezhető╇やaやvörösやm{rv{nyやmellettやegyやazonosやprofilúや ívtöredékや (1302-

1303╆や kép) alapj{nや részbenや fehérや m{rv{nybólや kész(ltや síremlékや Szak{lや Ernőや
rekonstrukciósや elemzése szerint egy erősenや tagoltや sarokpillérekenや nyugvó╇や fel(lや
{rk{díves╇や monument{lisや sírbaldachinnakや bizonyult (1304╆や kép).187 Azや elrendezésenや
alapj{banやazや semやv{ltoztat╇やhogyやa baldachin rekonstrukciój{baやSzak{lやErnőや{ltalやa 

pillérközöketや alulやkitöltő╇や ívsorosやmellvédや l{bazatakéntや╅beépítettをや töredéketや 〉1298. 

kép) ésや egyや mérművesや ívdarabot Buz{sや Gergelyや újabbanや aや baldachinや sarokpilléreiや
közéや szervesenや beép(lő╇や {rk{dsorosや tumba-oldallap elemeikéntや hat{roztaや meg.188 

Egyや hasonlóや l{bazatiや elemやújabbanや isや előker(ltや 〉1305╆や kép).189 Aや sírbanや tal{ltや kisebbや
töredékekやközöttやm{rv{nyberak{sraやutalóやfaragv{nyokやisやvannak╇やtal{nやaやbaldachintや
koron{zóや vimpergaや díszítéséhezや tartoztak╆190 Aや falや eléや {llítottや sírbaldachinや ésや aや
berak{sosや díszítésmódや egyar{ntや it{liai-n{polyiや jellegzetesség╆や Székesfehérv{riや
megvalósít{sukや azonbanや m{rや nemや azや it{liaiや stílusbanや ésや technik{valや történt╈や aや
részletekや sokkalや ink{bbや kapcsolódnakや azや északabbi╇や alapvetőenや aや délnémetや
művészetiや környezethez╇や hasonlóanや aや ｱｴ╆や sz{zadや harmadikや negyedénekや többや m{sや
magyarorsz{gi╇や főlegや vörösや m{rv{nyや síremlékéhez (129-130, 158, 267-269, 417-422, 

495-499╆やkép).191 

Azやｱｹｸｲ╆やévi╇やszékesfehérv{riや I╆やLajos-ki{llít{sやkatalógus{banやmégやösszef(ggőや
egy(tteskéntや t{rgyal{stや nyertや Anjouや síremléktöredékek192 tov{bbiや elemei╇や kétや
szarkof{g-fedlapや ésや egyや oldallap (521-522, 524-ｵｲｵ╇や ｵｲｷ╆や kép) ｠ egyetlen struccot 

{br{zolóや Anjou-sisakdíszesや t{blaや (1306╆や kép) kivételévelや ｠ a templomや déliや
mellékhajój{hozやkív(lrőlやhozz{ép(lt╇やgótikusやsírk{polnaや (1296, 1307-1308╆やkép) Biczóや
Piroska {ltalや 2002-ben befejezettや felt{r{sa193 sor{nや aや sírgödrökbenや tal{lt╇や vagy 

törésfel(lettelやilleszkedő╇やvagyやazonosやprofiloz{súやkisebbやdarabokや(ｵｲｳ╇やｵｲｶ╇やｵｲｸ╆やkép) 

                                                           
186 KRALOV[NSZKY ｱｹｸｲ╉やBICZ2やｲｰｰｴb╆ 
187 SZAK[Lやｱｹｸｲ╉やBUZ[Sやｲｰｰｴa. 
188 BUZ[Sやｲｰｰｴa╆やｴｱ-42.; 95-ｹｸ╇やｱｰｴ╇やｱｰｶ╆やkép 
189 Aや töredékや aや Malom-csatorn{bólや ker(ltや elő╇や aや Sörh{ziや malomや közelében╆や Biczóや Piroska╇や

MentényiやKl{raやésやBartosやGyörgyやlelete╇やismeretéértやnekikやtartozomやköszönettel╆ 
190 BUZ[Sやｲｰｰｴa╆やｴｴ╆ 
191 L8VEI 1982. 186-187.; BUZ[Sやｲｰｰｴa╆やｴｴ╆ 
192 L8VEI 1982. 
193 BICZ2やｲｰｰｴc╆ 
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segítségével, alighanemや végérvényesen╇や ehhezや azや objektumhozや kapcsolódónakや
bizonyultak. 

Azやebbenやaやk{poln{banやlévőやegyikやsírやugyancsakやközvetlen(lやaやfalhozやsimult╆や
Feltehetőenやehhezやtartozottやazやaやkir{lyalakosやtöredék194 (521-ｵｲｳ╆やkép《╇やamelyやazやalsóや
fel(leténやkörbefutó╇やazやalattaや lévőやkőelemreや felfekvőやhoronyやésやazやélszedettやszegélyや
alapj{nや egyや szarkof{gや fedlapjaや volt╆や Azや újabbanや előker(ltや darabokや közöttや egyikや
oldallapj{nakや sarkaや isや azonosíthatónakや tűnikや 〉1309╆や kép《╆や Egyや sarokl{bazatや aや
nyolcszögやhatや oldal{valや (1310╆や kép) ugyancsakや ehhezや aや síremlékhezやköthető╇や ésやegy 

hozz{や tartozó╇や nyolcszögűや oszlopや töredékére195 (1311-1312╆や kép) is aや közelbenや
bukkantak r{╇やvagyisやezやaや síremlékや isや baldachinosやvolt╆やSzerkezeteやazonbanやeltértやaや
n{polyiやsírbaldachinokétól╇やazoknakやt{maszaiやugyanisや｠ hasonlóanやaやszékesfehérv{riや
északiや mellékhajóや síremlékéhezや｠ közvetlen(lや aや padlótólや indultak╇や mígや aや k{polnaや
kir{lyiや síremlékénや aや szarkof{gのtumbaや pereménや {lltakや aや lényegesenや karcsúbbや
t{maszok╆196 Ezや aや szerkezetや egyや kisや közép-európaiや síremlékcsoportや saj{tja╈ ide 

tartozikやaやSzentやK{lm{nやtiszteletéreやIV╆やRudolfやosztr{kやhercegや{ltalやｱｳｶｲ-ben a melki 

kolostorbanや {llíttatott╇や későbbや elpusztultや ésや csup{nや ｱｸ╆や sz{zadiや metszet{br{zol{sや
fenntartottaやereklyesíremlék╇やmag{nakやRudolfnakやésやfeleségének╇やKatalinnakやmindenや
bizonnyalや mégや aや hercegや életében╇や azや ｱｳｶｵや előttiや évekbenや elkészítettや kenot{fiumaや
(1318-1320╆やkép) aやbécsiやStephansdombanや〉aやkarcsúやoszlopoknakやm{rやcsakやaやfelfekvésiや
helyeit mutatja, maga a baldachin elpusztult), valamint az 1370-ben elhunyt Nagy 

K{zmérやlengyelやkir{lyやsíremlékeやaやkrakkóiやWawelbenや〉1313-1317╆やkép) ｠ aやtípusやkoraiや
emlékénekやtűnikやmégやSzentやHedvigやelpusztult╇やcsakや{br{zol{sokrólやismertやsíremlékeや
aやsziléziaiやTrzebnic{ban╆197 

Aやkir{lyalakosやfehérv{riやfedlappalやkapcsolatbanやmindösszeやkétやuralkodóやjöhet 

sz{mít{sba╇や azや ｱｳｴｲ-benや elhunytや I╆や K{roly╇や akinekや sírj{tや ｱｳｴｹ-benや feltörtékや ésや
valamikorや eztや követőenや tal{nや újや síremlékkelや díszíthették╇や valamintや I╆や Lajosや 〉くｱｳｸｲ《╆や
Mindkettej(ketや Székesfehérv{ronや temettékや el╆やNagyやLajosrólや azや isや tudható╇や hogyや aや
kir{lyiや bazilikaや oldal{baや {ltalaや építtetettや k{poln{banや voltや aや sírja╆や K(k(lleiや J{nosや
szerintや╅╊やsepultusやestや inやurbeやAlbaや regaliや inやcapella╇やquamやipseや inや latereやecclesiaeや
beataeや virginisや collegiataeや construxitを╆198 Aやk{polnaや sz{m{raや ｱｳｷｱ-ben XI. Benedek 

p{paやbúcsútやengedélyezett╉やoklevelébőlやaやSzentやKatalinやtitulusonやkív(lやazやisやkider(l╇や
hogyや azや alapítóや ésや azや építtetőや egyar{ntや Lajosや kir{lyや volt╇や akiや ideや isや kív{ntや

                                                           
194 REISSENBERGER｠HENSZLMANNやｱｸｸｳ╆やｷｹ╆╉やｱｸ╆や{bra╉やDERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｵｶ╇やｹｸ╇やｹｹ-100, 101, 

ｱｲｴ╆や〉ｹｴ╆やsz╆《╉やｳｰ╇やｸｳ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｴ╇やｱｸｵ-187, 192, 193, 200-201. (107. kat. sz.), 202.; 32. 

t{bla╉やL8VEIやｱｹｹｴd╆やｲｷｵ-2ｷｶ╆や〉a╆やtöredék《 
195 VERESS｠SIKL2SIやｱｹｹｰ╆やｲｲｰ╆╉やL8VEIやｲｰｰｴa╆やｸｰ╆ 
196 L8VEIやｲｰｰｴa╆やｸｰ-ｸｱ╆╉やｱｴｵ╆やkép 
197 ZYKAN 1952; VNIEŻYŃSKA-STOLOT 1972; VNIEŻYŃSKA-STOLOT 1978; Die Parler 1978. 2. 

419-421. (FEUCHTMÜLLER, R.); KACZMAREK｠WITKOWSKI 1993. 15-19.; 3-ｵ╆やkép╉やDAHM 

ｲｰｰｰa╉やaやkrakkóiやsíremlékrőlやújabban╈やSADRAEIやｲｰｰｱ╉やSigismundus 2006. 107-109. (1.28 kat. sz., 

ROZNOWSKA-SADRAEI╇や A╆《╉や aや krakkóiや baldachinosや síremlékekrőlや összefoglalóan╈や
WALCZAK 2008. 

198 SCHWANDTNER 1746. I. 198.; ENGEL 1987a. 623. 
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temetkezni.199 A Szent Katalin-titulusra 1458-bólや isや ismertや adat╈や ╅╊や rectorや capelleや
Ludovici regis ad honorem Sancte Katherine virginis et martyris ad latus eiusdem 

ecclesieや Albensisや fondateや ╊を╆200 Ezや azや alapít{sや teh{tや feltételezhetőenや ｱｳｷｰや kör(lや
történhetett╇や tal{nや összef(ggésbenや azや uralkodóや Katalinや l{ny{nakや sz(letésévelや ésや
névad{s{val╉や aztや nyilv{nや nemや tudhatt{kや előre╇や hogyや aや kisl{nyや nyolcや évesや kor{banや
megや fogやhalni╆やAやkir{lyやsíremlékeやteh{tや legkor{bbanやekkort{jtやkész(lhetettやel╆やｱｳｸｵ-

ben╇や Kisや K{rolyや koron{z{sakorやm{rやmindenképpenや készや volt╇や legal{bbisや Thuróczyや
J{nosやkrónik{jaやszerintやazやeseményenやjelenやlévőやErzsébetやkir{lynéやésやM{riaやkir{lynő 

Lajosやkir{lyやsírk{poln{j{ban╇や╅amikorやmegpillantj{kやaやkegyesやkir{lyやm{rv{nyszobr{t╇や
szív(kやcsaknemやmeghasad╇やésやaやhidegやkövetや{tölelveやsok{igやcsókolgatj{kやaやszomorúや
képm{st╇や aや vörösや m{rv{nytや el{rasztj{k könnyeikや z{por{valを.201 A Szent Katalin-

k{polnaやtemplomonやbel(liやelhelyezkedésévelやkapcsolatbanやazやír{sosやforr{sokやalapj{nや
kor{bbanやnemやlehetettやbiztosanやdönteniやazやészakiやésやaやdéliやoldalやközött╆202 Az 1969-

benや azや északiや mellékhajóbanや felt{rtや sírbanや tal{lt╇や aや kor{bbanや m{rや ismertや vörös 

m{rv{nyや architektonikusや síremléktöredékekhezや kapcsolhatóや darabokや alapj{nや aや
problémaやmegoldódniやl{tszott╇やésやKralov{nszkyやAl{nやmegalapozottanやlokaliz{lhattaや
azや északiや oldalraや azや Anjou-sírk{poln{t╆203 Aやmostや előker(ltや leletekや nemや csup{nや｠ 

ahogyや arrólや m{rや voltや szóや ｠ aや Nagyや Lajosや koriや vörösや m{rv{nyや síremléktöredékekや
eddigや összetartozónakや véltや egy(ttesétや ╅v{gt{kを kétや k(lön{llóや részre╇や deや egyesや
kor{bbiや véleményeknekや megfelelőenや visszahelyeztékや aや Katalin-k{poln{tや aや bazilikaや
déliやoldal{ra╇やpontosanやmegやisやhat{rozvaやottaniやhelyét╆やAやk{poln{banやh{romやsírgödörや
ker(ltや elő╇や deや valószínűlegや csakや kétや síremlék╇や ésや haや azや egyikや kisや sírgödrötや Katalinや
hercegnőや sírjakéntや azonosíthatjuk╇やmégやmindigや kétや falazottや sírやmaradや｠ teh{tや ak{rや
mindやaやkétやAnjou-kir{lytやeltemethettékやezenやaやhelyen╆やAやvalószínűbbやmégisやaz╇やhogyや
ittやcsakやNagyやLajostやtemettékやelや｠ ebbenやazやesetbenやövéやaやbaldachinos╇やkir{lyalakosや
síremlékや｠╇やésやazやészakiやmellékhajóやreprezentatív╇やaやvörösやésやfehérやkőanyagやegy(ttesや
haszn{lat{nakや p{rhuzamaitや ismerveや legink{bbや uralkodóiや összef(ggésbenや
elképzelhetőや sírbaldachinj{tや kapcsoljukや I╆や K{rolyhoz╆や Ennekや azや alkot{snakや aや
formavil{gaや tal{nや jobbanや megや isや engediや azや egy-kétや évtizeddelや kor{bbiや keltezést╆や
〉Valój{banや mégや egyや lehetőségや isや felvethető╇や deや ezや végképpや aや tal{lgat{sokや körébeや
tartozik╈や tudom{somや szerintや nincsや semmilyenや adatや arról╇や hogyや holや temettékや elや azや
1354-benや elhunytや Istv{nや herceget╇や I╆や Lajosや öccsét╇や akiや hal{laや előttや mégや aや trónや
örökösénekやsz{mított╇やmivelやb{tyj{nakやakkorやmégやnemやvoltやgyermekeや｠ aやfehérv{riや
préposts{giやtemplombanやvalóやeltemetéseやmindenesetreやnemやelképzelhetetlen╆《 

                                                           
199 MREV ｱｸｹｹ╆やｲｰｴ╆や〉CCXXXVIII╆やsz╆╉やkelte╈やｱｳｷｱ╆やm{jusやｱｴ╆《 
200 MOL Dl. 106549., ld. ÉRSZEGI 1971. 230.; KRALOV[NSZKY ｱｹｸｲ╆や ｱｷｲ╆や 〉ｱ╆や jegyzet《╉やｱｴｵｸやésや

ｱｴｶｵや közöttや S{rköziや Györgyや kanonok╇や ｱｴｷｴ-benや ésや későbbや isや Nagylucsiや Orb{nや voltや aや Szentや
Katalin-k{polnaや igazgatója╇や ｱｴｶｴ｠ｱｴｶｶや közöttや Nagyfalusiや P{lや de{kや aや Szentや Katalin-olt{rや
igazgatója╈やK5BL5S 1994. 272, 273, 306, 364. 

201 THÚR2CZY 1980. 290-291.  
202 Aやvélekedésekやösszefoglal{sa╈やKRALOV[NSZKY 1982. 165-166. 
203 KRALOV[NSZKY 1982. 166-172. 
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Baldachinosや falisíremlékや nemや csup{nや ép(letbelsőbeや ker(lhetett╇や haや a k(lsőや
templomhomlokzatokhozや kapcsolódóや péld{kや nemや isや tekinthetőkやmindennaposnak. 

A bécsiやStephanskircheやdéliやoldal{n, a Singertor mellett egyや t{mpillérやszögletébenやa 

ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや felében ker(ltや sorや azや {llítólagos lovagköltőやNeithart Fuchs204 

újratemetéséreやésやsíremlékénekやemelésére╇やegyesやvéleményekやszerintやm{rやｱｳｶｰやkör(l╇ 
azや újや hosszh{zや nemや sokkalや kor{bbanや kezdettや építkezéséhezや kapcsolódóan╇や m{sokや
szerint csak az 1390-esや években.205 Aや lajtamészkőbőlや faragottや domborművekkelや ésや
halottiや szoborralや ékesített╇や vörösや m{rv{nyや fedlappalや lez{rtや tumbaや föléや aや falsarokや
kv{derfalazat{banや elhelyezettや konzolokonや ésや kétや karcsú╇や vörösや m{rv{nyや oszlopon 

nyugvó╇や kétや bord{sや keresztboltozatや alkotta╇や csúcsívesや {rk{dokkalや nyitottや baldachinや
borul (1321-1322╆やkép). 

Aやsiklósiやegykoriや{gostonosやkanonokrendiやtemplomやszentélyében╇やazやészakiやfalや
l{bazatiや részénekや festésénや bíborvörösや h{ttérや előttや kétや fehérや kiskutyaや tűnikや szembeや
(1323╆やkép).206 A fehérやszegélyűやképmezőやkeletやfeléやveleやnagyj{bólやegyezőやmagass{gú╇や
aやszentélyz{radékやsaroktörésénやkicsivelやtúlhaladó╇ festetlen ésやeredetilegやvakolatlan, 

ｳｲｰやcmやhosszú fel(letbenやfolytatódik╇やamelyやkör(lやaやfelhajlóやvakolatszélやaztやmutatja╇や
hogyやittやvalamilyenやtartósanやaやfalやeléやhelyezettやvagyやink{bb építettやberendezésiやdarabや
{llt╆や Felmer(lhetや egyや falazottや (lőpadや lehetősége╇や deや nemや lehetや kiz{rni╇や hogyや egyや
magasítottやsíremlékや｠ pontosabbanやkenot{fium╇やmivelやezenやaやhelyenやnemやvoltやsírやaや
földbenや ｠ helyeや voltや itt╆や Ann{lや isや ink{bbや lehetや ezzelや sz{molni╇や mivelや aや szentélyや
bolygatott feltöltésiやrétegébőlやker(ltやelőやaやl{zadókや{ltalやlekaszaboltやésやaやtemplombanや
soha el nem temetett Garaiや 〉I╆《やMiklósやn{dorや 〉くｱｳｸｶ《やbefejezetlen(l╇や feliratozatlanulや
hagyott╇や figur{lisや sírköve207 (495-ｴｹｹ╆や kép)╉や aや szentélybenや ugyanや kétや falazott╇や deや
kiraboltや sírtや isや felt{rtak╇や deやmiértや alakítottakやvolnaやkiや sírtや aやmaradv{nyokやnélk(lや｠ 

valószínűbb╇やhogyやaやsírlapotやemlékműkéntやhelyeztékやelやvalahol╇やpéld{ulやéppenやegyやaや
falやmellé falazott talapzaton.208 

 

 

                                                           
204 Azや előbbや aや bajorや hercegiや udvarban╇や majdや Harciasや Frigyesや bécsiや környezetébenや működőや

Neidhart von Reuenthal minne-költőや 〉くｱｲｴｶや előtt《や életérőlや besz{moló╇や ehhezや műveitや isや
felhaszn{ló╇やversesやtréfagyűjteményやkész(ltやaやｱｵ╆やsz{zadやvégénやismeretlenやszerzőtől╇やNeidhartや
Fuchsやnévやalatt╈やVil{girodalmiやLexikonやｹ╆やFőszerk╆やKIR[LYやI╆やBp╆やｱｹｸｴ╆やｱｵｳ-154. (VARGA J. S. 

ésやVIZKELETYやA╆やszócikkei《╆やAzやírottや forr{sokやelemzéseやalapj{nやRichardやPergerやviszontやarraや
jutott╇や hogyや egyやVígやOttóや osztr{kや hercegや 〉くｱｳｳｹ《や udvar{banや élt╇や Bécsbenやh{zatや isや tulajdonlóや
Neidhartや Fuchsや lovagや 〉valószínűlegや くｱｳｳｴ《や nagyや népszerűségreや tettや szertや aや bécsiや lakoss{gや
körébenやisやaやsz{zやévvelやkor{bbanやéltやNeidhartやvonやReuenthalやtréf{inakやfel- ésや{tdolgoz{s{val╈や
PERGER 2000. A 2000-benや aや síremlék restaur{l{saや kapcs{nや felnyitottや sírbanや kétや férfiや
csontv{z{nakやmaradv{nyaitやt{rt{kやfel╇やamelyekやtermészettudom{nyosやvizsg{lataやalapj{nやmindや
NeidhartやvonやReuenthal╇やmindやpedigやNeidhartやFuchsや ittや lehetettやeltemetve╈やGROJSCHMIDTや
2000; BLASCHITZ 2000. 

205 ZYKAN 1981. 240.; DAHM 2000b. 
206 Felvetiやaやfuner{risやkapcsolatやlehetőségét╈やJÉKELYやｱｹｹｸ╆やｱｳｷ╆╉やFig╆やｱｲ 
207 G╆やS[NDORやｱｹｸｸ╆やｹｹ╆╉やL8VEIやｱｹｹｴe╆やｲｷｶ-ｲｷｸ╆╉やMAROSIやｱｹｹｸ╆やｱｰｱ╆╉やJÉKELYやｱｹｹｸ╆ 
208 L8VEIやｱｹｹｵa╆やｱｸｹ-ｱｹｰ╇やｱｹｸ╆╉やｱｵ╆やkép 
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7.4. Aやtérbenやszabadonや{lló╇やmegemeltやsíremlékek 
 

 

Martonyiや p{losや kolostortemplom{nakや szentélyében╇や aや déliや falや keletiや szakasz{nakや
(lőf(lkéjeや előttや törtkőbőlや falazott sírtや t{rtakや fel nemrég, amelynek oldalfalait 

kivakolt{k╆や ｳｰ｠40 cm-relや azや egykoriや padlóや föléや magasodott╆や Benneや bolygatottや
csontv{zmaradv{nyokraやésやazやelpusztultやkoporsóやvasal{sairaやbukkantak╇やvagyisやnemや
aやföldやalattiやsírgödörやfölöttiやtumba volt, hanem maga aやsíremlékkelやösszef(ggőやsír╆209 

 

 

7.4.1. Szarkof{gok ésやtumb{k 
 

Aやrómaiやfelfog{sやszerintやaやhalottやaやsírj{banや‒él‒やésや‒lakik‒や｠ aやsírbanやteh{tやh{romや
dologや kapcsolódottや össze╈や aや hal{lや ut{niや tov{bbélés╇や azや életや mag{banや aや sírban╇や
valamintや aや testiや maradv{nyokや megőrzése╆210 Aや keresztényekや sz{m{raや kezdetbenや
lényegtelenや sírや aや ｲ╆や sz{zadや végétőlや kezdettや fontoss{や v{lni╇や ésや aや sírtや sz{mosや
ókeresztényやsírfeliratやisや╅örökやh{zを-nakやtitul{lta╆211 Ennekやaやrómaiやfelfog{snakやaやképiや
megjelenítésétやszolg{lt{kやmindやaやföldやalattやkiképzett╇やnyeregtetősやtéglasírok╇やmindやazや
esetenkéntや egyenesenや cseréptetősや fedéstや ut{nzóや farag{súや tetővelや lez{rtや
kőszarkof{gokや 》ilyenや szarkof{gotや haszn{ltakや felやm{sodlagosanやKonstanciaやmagyarや
kir{lynéや 〉くｱｲｲｲ《や m{rや említett╇や palermóiや síremlékeként212; 1279-1280. kép], mint a 

domus aeterna╇やaやhalottやtesténekやörökやnyughelyetやadóやh{zやmegjelenítései╆213 Az egyik 

töredékénや l{thatóや nyomokや alapj{nや cseréptetőtや imit{lt aや székesfehérv{riや Istv{n-

szarkof{gや későbbや {tfaragottや tetejeや 〉539-ｵｴｰ╆や kép) is.214 Aや cseréptető-motívumotや
időnkéntや alkalmazt{kや aや középkorや időszakaibanや is╇や péld{ul egy ma Poitiers 

múzeum{banやőrzött╇ középkoriや╅h{zやalakúを╇や laposやnyeregtetősやsírkőtömbやfel(letéreや
pikkelyesや cserépsorokatや faragtak╆や Aや h{zや alakúや ereklyetartókや megform{l{saや
h{tterébenやisやeffajtaやgondolatokやhúzódtakやmeg╈やaやszentekやcsontmaradv{nyainakやörökや
őrzőhelyé(lや sz{nt{kや őketや készíttetőik╆や Koraiや péld{ikや Franciaorsz{gbanや kőbőlや
kész(ltekや ésや viszonylagや kisやméretűekや voltak╇や ígyや egy 53 cmや hosszú╇や oldal{nや or{nsや
figur{valや díszített péld{nyや aや ｱｱ╆や sz{zadやközepérőlや St╆やAndréやdeやMirebeauや 》Vienne『や
ap{ts{g{bólや ker(lt múzeumba.215 Egy a champagne-i Montier-la-Celleや ap{ts{gbólや
sz{rmazó╇や aや ｱｱ╆や sz{zadや közepén╇や m{sodikや felébenや készített╇や fémlapokkalや borítottや
ereklyetartóやl{dikaや{rk{dosやoldalfalú╇やcseréppelやfedettやnyeregtetejűやh{zatやimit{l╆216 

                                                           
209 CABELLO｠L[SZL2｠SIMON 2003. 87. 
210 STOMMEL 1ｹｵｹ╆やｱｱｰ╆╇やhivatkozikやr{╈やANGENENDTやｲｰｰｰ╆ 
211 ANGENENDT 2000. 16. 
212 WEHLI 1998. 11, 12.; 2-ｳ╆やkép 
213 MENZELやｱｹｵｲ╉やHUD[K｠NAGY 2005. 9. 
214 T2THやｲｰｰｷc╆やｱｱｳ╆╉やｱｴ╆b《やkép 
215 Poitiers╇やmuséeやSainte-Croix: France romane 2005. 138-139. (92. kat. sz., GABORIT, J.-R.) 
216 Troyes╇やszékesegyh{ziやkincst{r╈やFrance romane 2005. 140-141. (94. kat. sz., GABORIT-CHOPIN, 

D.) 
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Rómaiや szarkof{gや középkoriや újrafelhaszn{l{s{raや utalhatや aや budaiや egykoriや
ferencesや templomや felt{r{sa sor{nや tal{ltや rómaiや szarkof{g (ｲｱｹ╆や kép), mivel azonban 

belsejébenやcsakやújabbやbetöltésやvolt╇や{tfarag{sやnyomaitやpedigやnemやmutatja╇やígy semmi 

biztosatや nemや lehetや aや haszn{lat természetével kapcsolatbanや {llítani ｠ sem azt nem 

lehetや eldönteni╇や volt-eやközeやaや templombanやeltemetettや III╆やAndr{sや 〉くｱｳｰｱ《やkir{lyhoz╇や
semやazt╇やhogyやaや j{rószintやalattやvagyやfölöttや{llított{k-e felやeredetileg╇やb{rやazや{tfarag{sや
ésや b{rmiféleや m{sodlagosや jelzésや teljesや hi{nyaや ink{bbや földや alatti╇や koporsókéntや valóや
felhaszn{l{s{tやvalószínűsíti.217 Aやfehérv{riやszarkof{got218 viszontや{tfarag{saや(541-552. 

kép) biztosanやközépkoriや temetkezéshezやkapcsolja╇やésやaやdíszesやmegmunk{l{s, egyben 

annakや egyikや oldaliや teljesや hi{nya arra is utal, hogy alighaや földや alattiや haszn{latra 
sz{nt{kや｠ térbenや{llva╇やl{thatóanやhelyezhettékやel╆ 

Rómaiや szarkof{gokや reprezentatívや módonや történtや újrafelhaszn{l{s{raや
kor{ntsemやcsakやaやpalermóiやésやaやszékesfehérv{riやpéldaやemlíthető╇やaやszok{sやuralkodóiや
ésやmégや ink{bbやp{paiや körökbenや egy{ltal{nやnemや sz{mítottや ritkas{gnak╆やAzやAlpoktólや
északraや Nagyや K{rolyや cs{sz{rや 〉くｸｱｴ《や aacheniや ╅Proserpinaを-szarkof{gjaや ésや J{mborや
Lajosや cs{sz{rnakや 〉くｸｴｰ《や aや zsidókや Vörös-tengeriや {tkelésétや {br{zoló╇や metz-i (Saint-

Arnoul《や szarkof{gjaや aや legismertebbek.219 Rómaiや szarkof{gbólや alakított{kや kiや II. 

Damasusや p{paや 〉くｱｰｴｸ《や rómaiや 〉Sanや Lorenzoや fuoriや leや mure《や ésや IV╆や Hadri{nや p{paや
〉くｱｱｵｹ《やvörösやgr{nitやvatik{niやsíremlékétやis╇やII╆やIncétや〉くｱｱｴｳ《やHadrianusやcs{sz{rやazótaや
nyomtalanulやelpusztultやporfírやszarkof{gj{ba╇やIV╆やAnaszt{ziuszやp{p{tや〉くｱｱｵｴ《やpedigやaz 

ugyancsakや porfírや ún╆や Szentや Ilona-szarkof{gbaや temették╆220 A normann II. Roger 

szicíliaiや kir{lyや 〉くｱｱｵｴ《や II╆や Inceや p{p{valや valóや elkeseredettや k(zdelmeや ésや vetélkedéseや
vezethetettや aや porfírban valóや temetkezésや antikや cs{sz{riや szok{s{tや aや szarkof{gokや
újrafelhaszn{l{s{valや felújítóや p{paiや törekvésekや szicíliaiや követéséreや ｠ 1145-ben kelt 

kir{lyiや oklevélや szólや kétや porfírや síremlékや fel{llít{s{rólや Cefalùや székesegyh{z{ban╉や aや
síremlékeketや utóbbや {thelyeztékや aや palermóiや székesegyh{zba╇や ésや újabbakkalや isや
kiegészítették╇や ígyやaやHohenstaufやcs{sz{rok╇やVI╆やHenrikや 〉くｱｱｹｷ《やésや II╆やFrigyesや 〉くｱｲ50) 

porfíroszlopokや tartottaやbaldachinやalattや fel{llítottや szarkof{gokbanやnyugosznak (1324-

                                                           
217 ALTMANNやｱｹｷｳ╆やｸｲ╆╉やｳ╇やｵ╆やkép 
218 Azや eleinteや teljesや egészébenや rómainak╇や Henszlmannや {ltalや ókereszténynekや tartottや

〉HENSZLMANNやｱｸｶｴ╆やｱｲｳ╆《やszarkof{gやközépkoriやvolt{t VarjúやElemérやismerteやfelやｱｹｳｰ-ban╇やésや
őやkapcsoltaやaやsírl{d{tやSzentやIstv{nhozや〉VARJUやｱｹｳｰ《╆やRómaiやeredetétやésや{tfaragottやvolt{tやNagyや
Emeseやismerteやfelや〉NAGYやｱｹｵｴ《╆やKésőbbやkötöttékやGézaやfejedelemhezや〉KRALOV[NSZKY 1967. 

ｹｰ╆《や ésや Szentや Imréhezや 〉NAGYや ｱｹｷｲ《や is╆や [tfarag{s{nakや ésや felhaszn{l{s{nakや idejétや azや I╆や Istv{nや
〉くｱｰｳｸ《やtemetéseやkör(liやévekrőlやTóthやS{ndorやhelyezteや{tやaやszenttéやavat{sや〉ｱｰｸｳ《やt{j{raや〉aやveleや
rokons{gotや mutatóや zalav{riや faragv{nyokや kronológi{j{nakや {tértékeléséhezや kapcsolódóan╈や
T2THやｱｹｹｴa《╆やLegújabbanやTóthやEndreやmegkérdőjelezteやｱｱ╆やsz{zadiやsz{rmaz{s{t╇やésやvalamelyikや
ｱｲ╆や sz{zadiや kir{lyiや temetkezéshezや kapcsoltaや 〉T2THや ｲｰｰｷc《╆や Lelőhelyénekや problémakörétや
legutóbbや Bubry{kや Orsolyaや j{rtaや kör(lや 〉BUBRY[Kや ｲｰｰｷ《╆や Részletesや leír{s{tや ésや
tudom{nytörténeténekやösszefoglal{s{tやTóthやS{ndorやkészítetteやelや〉T2THやｲｰｰｷb《╆ 

219 ERLANDE-BRANDENBURG 1975. 150-151. (47. sz.), illetve 151-ｱｵｲ╆や 〉ｵｱ╆や sz╆《╉や ｳｲ╇や ｳｴ╆や kép╉や
K5RNERやｱｹｹｷ╆やｸｲ-83.; Abb. 63; Paderborn 1999a. 2. 758-766. (Kat.-Nr. X.41-42, SCHMIDT, T.-

M.) 
220 PANOFSKY 1964. 48.; GARDNER 1992. 28, 55-ｵｶ╆╉やFigs╆やｹ╇やｱｱ╉やK5RNERやｱｹｹｷ╆やｷｹ-80.; Abb. 61 
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1325╆やkép).221 A péld{kやsorol{saやfőlegやIt{li{banやlenneやfolytatható.222 Aやközépkorやésやaや
koraiや renesz{nszや időszak{banや m{sodlagosanや felhaszn{ltや ésや síremlékkéntや l{thatóや
helyzetbenや fel{llítottのbeépített223 szarkof{gokや sz{mbavételeや sor{nや összegyűjtöttや ｱｲｰや
péld{bólや ｱｰｵや it{liai╇や ésや aや ｱｵや tov{bbiやpéldaや isや többségébenやｱｱ╆や sz{zadやelőttiや 〉mintやazや
említettやaacheniやésやmetziやcs{sz{riやsíremlékek《╆224 

Rómaiやfaragv{nyokやnyersanyagkéntやvalóやfelhaszn{l{s{raやlehetやpéldaやI╆やAndr{sや
tihanyiや síremléke╇や legal{bbisやTóthやEndreやszerintやh{toldal{nakや fényképeやszarkof{graや
emlékeztetőや megmunk{l{stや mutat╆225 Rómaiや faragv{nyや sírfedőként╇や mintegyや
terméskőや tömbötや helyettesítőや módonや valóや alkalmaz{s{raや péld{tや jelentや aや visegr{di 
V{rkert falusiやtemplomやkör(liやtemetője, ahol valószínűlegやsírjelkéntやalkalmaztakやkétや
rómaiやkoriやkőfaragv{nyt╇やegyやsírkőやtöredékétやésやegy csaknemやteljesenやépやolt{rkövet╇や
amelyeket aやsírokraや fektetveや t{rt felやKovalovszkyやJúlia.226 UgyancsakやVisegr{don╇ a 

Sibrik-dombや isp{niや v{r{nakや közelében fekvő╇ aや ｱｱ╆や sz{zadや m{sodikや felébenや emeltや
esperesiや templomや temetőjének egyikや leggazdagabbや sírjaや fölöttや egyや hossz{banや kettéや
hasítottや rómaiや oszlopや egyikや darabj{tや helyeztékや elや sírkőや gyan{nt (ｷｷｸ╆や kép).227 Az 

utóbbiや ╅ötletをや nemや egyed(l{lló╈や aや ｱｱ｠ｱｲ╆や sz{zadbanや hossz{banや r{vésett╇や kétsorosや
héberやfelirattalやsírkővéやalakított╇やrómaiやoszlopdobやker(ltやelőやToledóbanや〉1326╆やkép).228 

Aや m{sikや magyarorsz{giや középkoriや szarkof{gや Csan{donや 〉Cenad╇や Rom{nia《や
Szentや Gellértや p(spökや egykoriや sírhelyekéntや élや aや köztudatban╇や ésや valóbanや ｱｱ╆や
sz{zadinakや isや tarthatóや 〉1031-1035╆や kép).229 Azや egyszerű╇や meglehetősenや alacsony kőや
l{daやmindkétやhosszoldal{nakやközepéreやkőrak{sbólやnövő╇やkiszélesedőやsz{rvégződésű, 

domborművűや latin keresztet faragtak, de csak az egyik oldalonや fejezték azt be. Az 

{ltal{ban hasonlóanや keresztekkelや ésや m{sや keresztényや szimbólumokkalや díszített╇や a 

csan{din{l azonbanや díszesebbや ésや kvalit{sosabb╇や ókeresztényや ésや koraや középkoriや
szarkof{gokや hagyom{nyaや Ravenn{banや ésや környékén mégや aや ｸ╆や sz{zadbanや isや élt, a 

                                                           
221 GARDNERやｱｹｹｲ╆やｵｶ╆╉やK5RNERやｱｹｹｷ╆やｸｰ-ｸｱ╆╉やAbb╆やｶｲ╉やAやpalermóiやporfír-síremlékekről╈やDEÉRや

1959; VARGA 1993. 
222 Tov{bbiやp{paiやésやbíborosiやsírokhozやfelhaszn{ltやrómaiやszarkof{gokról╈やGARDNERやｱｹｹｲ. 28, 44, 

55-56, 64-ｶｸ╆╉やFigs╆やｱｰ╇やｲｲ╇やｴｱ╉やld╆やmég╈やT2THやｲｰｰｷc╆やｱｱｳ-114. 
223 Aや földや alattや koporsókéntやhaszn{ltや emlékekや szakirodalmiや sz{mbavételérőlや nincsや tudom{som╇や

azonbanやaやföldやfelettiやpéld{khozやképestやföldrajziやszempontbólやbizonyosanやkiterjedtebbやvolt╉やaz 

Alpoktólや északraや fekvő╇や ｱｱ｠ｱｳ╆や sz{zadiや péld{iや ígyや megtal{lhatókや aや rómaiや szarkof{gokbanや
igencsakや gazdagや Trierben╇や Udoや vonや Nellenburgや 〉くｱｰｷｸ《╇や Egilbertや vonや Ortenburgや 〉くｱｱｰｱ《╇や
BrunoやvonやBrettenや 〉くｱｱｲｴ《╇やGottfriedや 〉くｱｱｲｸ《╇やTheoderichやvonやWiedや 〉くｱｲｴｲ《や ésやHeinrich von 

Vinstingenや〉くｱｲｸｶ《やérsekekやtemetkezéseinél╈やHEINZ｠ROTHBRUST｠SCHMID 2004. 37, 39, 41.   

224 K5RNERや ｱｹｹｷ╆や ｸｴ╆╇や hivatkozik╈や RAGUSA╇や I╆╇や Theや Re-Use and Public Exhibition of Roman 

Sarcophagy in the Middle Ages and Early Renaissance. New York 1951. 
225 T2TH 2007c. 113. 
226 KOVALOVSZKY 1995. 74. 
227 SZ8KEやM╆╇やVisegr{d-V{rkert╇やM╆N╆Bankや(d(lő╆やFőesperesiや templomやkutat{sa╆や[sat{siやnaplóや

ｱｹｷｸ╇やM{ty{sやKir{lyやMúzeum╈やｱｷｹ╆やsz╆やsírや》ismeretéértやköszönettelやtartozomやSzőkeやM{ty{snak『╉や
SZ8KEやｱｹｷｹ╆やｱｰｵ╆╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｵ╇やｲ06. 

228 AやtoledóiやMuseoやdeやSantaやCruzやletétjeやaやtoledóiやSinagogaやdeやElやTr{nsitoやki{llít{s{n╆ 
229 HENSZLMANN 1871b. 31-ｳｴ╆╉やD[VIDやｱｹｷｴ╆や ｲｲ-ｲｳ╆╉や ｳ╆やkép╉やTHEODORESCUやｱｹｷｶ╆や ｱｰｶ-107.; 

Figs 109-ｱｱｰ╉やBENK8やｲｰｰｵa╉やBENK8やｲｰｰｵb╆ 
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dalm{tや tengerpartonや pedigや mégや hosszabbや ideig követhetőや tov{bb╆や A csan{diや
faragv{ny, {br{zol{s{tやtekintve╇やennekやaやhagyom{nynakやegyszerű╇やaやszékesfehérv{riや
pedigやigencsakやdíszes╇やegyar{ntやmeglehetősenやkésőiやpéld{ja╆ 

Aやhalottakやelégetésénekやszok{s{rólやaやｲ╆やsz{zadbanやazやelhunytakやeltemetésére 
{tv{ltóや rómaiakや ettőlや kezdveや gyorsanや növekvőや sz{mbanや készítettや szarkof{gjai ésや aや
típusnakやaやkora középkorbanやkisebbやsz{mbanやfaragottやújabbやemlékei ｠ ésやezやaやkétやｱｱ╆や
sz{zadiや magyarorsz{giや faragv{ny esetébenや isや feltehetőや ｠ aや holttestや közvetlenや
befogad{s{raや kész(ltek╆や Azや egyetlenや kőtömbbőlや kifaragottや sírl{daや antikや típusaや
Európaやnyugatiやfelébenやaやközépkorやkésőiやsz{zadaibanやm{rやnemやvoltやélőやhagyom{ny╇や
Biz{ncbanや azonbanや aや dr{gaや szarkof{gや aや birodalomや végéigや megmaradtや aや
reprezentatívや síremléktípusnak (1327╆や kép). Aやdíszítetlen╇や egyszerűやdarabokやmind a 

római╇やmindやaやkoraやközépkoriやidőszakbanやaやföldやal{やker(ltekやazやelhunyttal╇やésやföléj(kや
síremléketや{llítottak╇やdeやaやsokszorやdomborművekkelやdíszített╇やfeliratozottやpéld{nyokや
aや felszínenやelhelyezve╇やegybenやsíremlékkéntや isやszolg{lva fogadt{kやbeやaやholttestet. A 

Meroving-korや {ltal{banや csakや p{rhuzamosや vésetekや vonalasや rendszerévelや díszítettや
kőkoporsóiや felvettékやaや l{bやfeléやkeskenyedőやkoporsóやform{j{t╇やésやaやföldやal{やker(ltek╆や
Ebbenや azや értelembenや aや szarkof{gbanや valóや eltemetésや szok{saや teljesen a 11｠12. 

sz{zadraやsemやhaltやkiやNyugat-Európ{ban╇やdeやmégやaやfarag{sokkalやdíszített╇やfeliratozottや
szarkof{gokやisやföldやal{やker(ltekやpéld{ulやHildesheimben╆230 Helyenkéntやazonbanやm{rや
a Meroving-korszakbanや isや felmer(ltや aや földbeや temetettや szarkof{gや fölöttや aや sírや l{thatóや
jelöléseや｠ Jouarre-banや péld{ulや egyや újabb╇やm{rや (resや szarkof{gotや helyeztekや aや sírbanや
lévőやfölé╆やEzやaやsíremlékやnemやtemetkezésやnélk(liやkenot{fiumや〉cenotaphium) volt, hiszen 

mag{hozや aや sírhozや kapcsolódottや ｠ megsz(letettや aや későや középkorや leggyakoribbや
reprezentatívやsíremléktípusa╇やaやtumba╆231 

Aやproblém{tやazやjelenti╇やhogyやazや{thelyezve╇やgyakranやtöredékesen╇やesetlegやcsakや
{br{zol{sokや útj{nや megőrződöttや emlékekや tekintélyesや részérőlや m{rや nemや {llapíthatóや
meg╇や hogyや eredetilegや tartalmazt{k-e a holttestet vagy sem ｠ erreや építészetiや
kialakít{sukやsemmilyenやt{mpontotやnemやad╆やViollet-le-Duc232 meghat{roz{saやszerintやaや
tumba egyやl{tszólagosやszarkof{g╇やFranzius233 sz{m{raやegyやépítészetiやalépítményやésやaや
fölötte vízszintesenやkisséやtúlnyúlóやfedlapやegy(tteseや〉ebbenやazやesetbenやaやlegkor{bbiakや
csakや aや ｱｲ╆や sz{zadbanや jelentekや meg《╇や Richardや Hamann-Mac Lean234 aや vízszintesや
fedlapotやtartottaやmeghat{rozónakや〉b{rやaやvalódiやszarkof{gokやközöttやisやakadやvízszintesや
lez{r{sú《╆や Aや középkoriや forr{sokや ésや sírfeliratokや tumba megjelöléseや ugyanúgyや
vonatkozhatottや magasítottや síremlékre╇や mintや padlóbanや lévőや sírlapra (ahogy az a 

fejezetや elejénや v{zoltや magyarorsz{giや forr{sanyagや alapj{nや isや vil{gos《╆や Aや nyeregtetős╇や

                                                           
230 Pl╆や Bernwardや p(spökや szarkof{gja╇や ld╆や kor{bbanや ╅Azや Életや Könyveや ｠ sírjelや ésや feliratをや címűや

fejezetben.  
231 K5RNERやｱｹｹｷ╆やｱｷ-24. 
232 VIOLLET-LE-DUC╇や E╆や E╆╇や Tombeau╆や In╈や Dictionnaireや raisonnéや deや l‒architectureや françaiseや IX╆や

Paris 1870. 21-ｶｷ╆╉やhivatkozikやr{╈やK5RNERやｱｹｹｷ╆やｲｴ╆ 
233 FRANZIUS 1955. 101. 
234 HAMANN-MACや LEAN╇や R╆╇や Dasや Freigrab╆や Zeitschriftや desや deutschenや Vereinsや f(rや

Kunstwissenschaft XXXII (1978) 95-ｱｳｶ╆╇やk(lönösenやｱｰｹ-től╉やhivatkozikやr{╈やK5RNERやｱｹｹｷ╆やｲｴ╆ 
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földや fölöttや {llóや síremlék╇や fémbőlやvagyやkőbőlやkész(ltやSchrein azonbanやvalóbanやegyreや
ink{bbや csakやaや szentekや ereklyéinek tiszteletéreや szolg{lt╇やdeや aや folyamatやévsz{zadokigや
tartott.235 Aや bizonytalanや helyzetreや jóや példa╇や hogyや aや m{rや említett╇や bécsiや Neithart-
síremlék236 (1321-1322╆や kép《や felnyit{saや sor{nや aや csontmaradv{nyokや mag{banや aや
sírl{d{banや voltak╇や amelyetや azonbanや ennekや ellenéreや tumbakéntや neveztek meg a 

besz{molókや írói237 〉megjegyzendőやazonban╇やhogyやazやegyikやNeithartnakやsemやazやelsőや
temetkezésiや helyeや volt ez╇や ésや aや korabeliや forr{sokbólや isや következőenや aや kétや költőtや
egyfajta prof{nや╅szenttiszteletをやövezte Bécsbenやm{rやaやsíremlékや{llít{s{nak idején238). 

IV╆や Henrikや Probusや boroszlóiや hercegや 〉くｱｲｹｰ《や figur{lisや fedlapúや tumb{ja239 a 

lengyelorsz{giやvéleményekやszerintやｱｳｰｰやkör(lやkész(lt╇やnémetやkutatók╇やígyやPinderや is, 

ink{bbや azや ｱｳｲｰや kör(liや évekreや keltezik╉や aや csontmaradv{nyokや ittや isや mag{banや aや
tumb{banや voltak╇や viszontや aや hercegetや isや kör(lvetteや hal{l{tや követőenや valamiféleや
szentségやtisztelete240╆やMariaやLaachやap{ts{g{banやaやｱｳ╆やsz{zadやvégénやTheoderichやap{tやaや
kolostorやalapítój{nakやcsontjait╇やminthaやegyやszentéやlettやvolna╇やfelemelte╇やésやaやszobr{valや
díszítettやszarkof{gba helyezte.241 

Azや elmondottや bizonytalans{gokや következtébenや kor{bbanや arraや aや kategorikusや
véleményreや jutottam╇や hogyや aや középkoriや emlékekや körébenや nincsや értelmeや
megk(lönböztetniや aや szarkof{gや ésや aや tumbaや típus{t╇や és aや tumbaやkifejezéstや egy{ltal{nや
nem isや haszn{ltam.242 Jelenlegや nemや vagyokや ennyireや elutasító╇や m{rや csakや amiatt is, 

mivelやaや tumbaやszó ｠ aやvéleményemtőlや f(ggetlen(lや｠ a magyar szakirodalomban is 

haszn{latbanや van╆や A székesfehérv{riや Anjou-síremlékekkelや kapcsolatbanや azonban 

kor{bbanや ésや ebbenや aや disszert{cióbanや isや nagyonや gyakranや szarkof{gfedlapról╇や
szarkof{goldallapról╇や szarkof{grólや beszélekや olyanや esetekbenや is╇や amelyekや aや
németorsz{giやmeghat{roz{sokやszerintやtumb{k╆ 

Biztosan tumba volt a pilisi ciszterciや kolostorや templom{nakや négyezetében 

felt{rt╇やfalazottやsírやfölé az 1220-asやévekben╇やｱｲｳｰやt{j{n {llított╇やaやlegkorszerűbbやfranciaや
gótikaや stílusjegyeitや mutatóや síremlékや 〉1103-ｱｱｰｹ╆や kép), amely minden bizonnyal II. 

Andr{sやｱｲｱｳ-ban merényletや{ldozat{v{やv{ltやfelesége╇やGertrudisやkir{lynéやemlékétやvoltや
hivatvaや őrizni.243 Aや sírbólや ésや aや környékénや előker(ltや töredékekや alapj{nや oldalaitや
{rk{dsorや díszítette╇や azや ívekや alattや (lőや figur{kkal╇や aや köriratosや vörösや m{rv{nyや
p{rk{nnyalやövezettや fedlaponやpedigやazやelhunytやszobraやfek(dt╇やangyalokやkíséretében╆や
                                                           
235 K5RNERやｱｹｹｷ╆やｲｴ-25. 
236 ZYKAN 1981. 240.; DAHM 2000b; KOLLER 2000. 279-283. 
237 BLASCHITZ 2000. 172.; KOLLER 2000. 279. 
238 PERGER 2000. 
239 Eredetilegやaやboroszlóiや〉Wrocław《やSzentやKereszt-templomban╇やaやnémetektőlやvalóやelhurcol{saやésや

visszahozatalaや ótaや aや sziléziaiや Nemzetiや Múzeumban╈や KĘBŁOWSKIや ｱｹｶｹ╆や ｱｱ-13.; 69-ｹ╆や kép╉や
JEŻEWSKAやｱｹｹｱ╆ 

240 K5RNERやｱｹｹｷ╆やｸｲ╆ 
241 K5RNER 1997. 82. 
242 L8VEIやｱｹｸｱb╆やｱｰｹ-111. 
243 GEREVICHやｱｹｷｴ╆やｱｶｶ╆╉やｲｶ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｷｷ╆やｱｷｹ╇やｱｸｱ╇やｱｸｳ╇やｱｸｵ╆╉やGEREVICHやｱｹｸｴ╆やｹ-10.; 

43-ｵｲ╆や kép╉や GEREVICHや ｱｹｸｵ╆や ｱｲｰ╇や ｱｲｶ-ｱｲｹ╆╉や Abb╆や ｲｰ╉や TAK[CSや ｱｹｹｴb╆や ｲｶ-ｲｷ╇や ｲｹ╆╉や TAK[CSや
ｱｹｹｴc╉やTAK[CSやｱｹｹｴe╆やｲｳｷ╆╉やTAK[CSやｱｹｹｸ╉やTAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｱ╇やｱｵ╆╉やTAK[CSやｲｰｰｷ╆やｳｹ-40. 
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Aやk(lönbözőやszínű kőanyagokbólやfaragott, eredetileg színesreやfestettやésやaranyozott╇やaや
betűkbenやpaszta-betéttelや színezettや emlékműやkészítőiやazや Île-de-Franceや legkorszerűbbや
gótikusや stílus{tや képviseltékや Magyarorsz{gonや 〉aや vörösや m{rv{nyや haszn{lataや aや
faragv{nyokやimportj{tやkiz{rja《╇やdeやaやsíremléktípusやisやújdons{gやlehetett. Az oldallapok 

figur{iや semmiképpenや nemや aや sirat{sや vagyや aや temetésや jeleneténekや szereplői╇やmint az 

péld{ulや franciaや síremlékekenや gyakori╇や deや valószínűlegや nemや isや azや eddigや gondoltや
bibliaiや kir{lyokや ésや prófét{k╇や valamintや szentek244. Alighanem azや elhunytnakや és 
férjénekや aや rokons{g{t╇や azや Andechsや Mer{niaiakや ésや azや [rp{dokや csal{dj{nakや tagjaitや
személyesítettékやmegやannakやaやNyugat-Európaやkir{lyiやudvaraiban╇やelsősorbanやfranciaや
földönやaやsirat{sや jelenetekkelやp{rhuzamosanやaやｱｲ╆やsz{zadやvégétőlやkialakulniやkezdő, a 

csal{diや genealógi{tや ｠ lesz{rmaz{st╇や gyerekeketや 〉későbbや címereketや is《や bemutatóや ｠ 

síremléktípusnakや megfelelően╇や amelyetや monogr{fusa, Anne McGee Morganstern, 

╅tombや ofや kinshipをや 〉kb╆や ╅rokoni síremlékを╇や pontosabbanや ink{bbや aや ╅rokoniや
kapcsolatokatやkifejezőやsíremlékを《やnévvel illetett.245 

Ennekやaやsíremléktípusnakやegyetlenや tov{bbiやpéld{jaや foghatóやmegやaやközépkoriや
Magyarorsz{gon╇や mintegyや m{sfélsz{zや évvelや később╇や Székesfehérv{ron╆や A kir{lyiや
bazilikaや déliや oldal{nや felt{rtや Anjou-sírk{polnaや m{rや említettや újや leletei közöttや
kétségkív(lやnéh{nyやvörösやm{rv{nybólやkész(ltやfiguratöredékやaやlegl{tv{nyosabb (529-

ｵｳｳ╆や kép)╆や Aや legépebbや köz(l(kや lényegébenや kerekや szobor╇や csup{nや törzseや érintkezettや
h{tulや azや egykoriや alapsíkkal╆や Padonや (lő férfialak╇や feje╇や kezeiや ésや l{bfejeiや hi{nyoznak╆や
Magass{gaやebbenやaやhi{nyosや{llapotbanやｲｸ╇ｵやcm╇やeredetiやméreteやmegközelíthetteやaやｴｰや
cm-t╆やAzや{br{zol{sや típusaやalapj{nやönmag{banや isやaやgótikusや szarkof{gokやoldallapjainや
Európa-szerteやgyakoriやfigur{kやközéやsorolhatn{nk╇やdeやSzékesfehérv{ronやm{rやeddigやisや
ismertやvoltや egyやolyan╇やhasonlóやanyagúやoldallaptöredék╇やamelyenやegyやméreteibenやésや
viseletébenやhozz{やigencsakやhasonlóやfiguraやugyancsakやfejやésやkézやnélk(liやtörzseやl{tható 

(ｵｲｷ╆やkép)╆やEzやaやm{sodlagosanや｠ építőkőnekやmegfelelőenや｠ nagyj{bólやtéglalapやalakraや
faragottや szarkof{grészletや egyや Jakosicsや Józsefや ferencesや tartom{nyiや rendfőnökや
(1738｠ｱｸｰｴ《や gazdagや kézirat-╇や levél- ésや rajzgyűjteménybőlや {llóや hagyaték{ban246 

fennmaradt╇や előszörやDercsényiやDezsőtőlや publik{lt╇や P{paiや J{nosや {ltalや szign{ltや rajz247 

(ｲｸｱ╆や kép) felirata szerint a 18╆や sz{zadやvégénやaや fehérv{riやv{rosfalbanやvoltや befalazva╇や
Stiboriciや 〉I╆《や Stiborや erdélyiや vajdaや 〉くｱｴｱｴ《や sírkövénekや h{romや töredékével248 

egyetemben╆やAやrajzonや{br{zoltやdarabokやegyやrészét╇やígyやaやszarkof{goldallapot is, 1923-

banや tal{lt{kや megや ismét╈や azや egykoriや budaiや kapuや közelében╇や azや úttestや alattや aや v{rfalや
maradv{ny{baやvoltakやbeépítve╆249 Aやmostやtal{ltやapróやtöredékekやköz(l egy rozetta (?) 

azやoldallapやelőreugró╇やfelsőやkerets{vj{nakやegyやletörtやrészletéhezやh{tsóやtörésfel(letévelや
illeszkedik (ｵｲｸ╆や kép)╇や aや legcsekélyebbや kétségetや semや hagyva╇や hogyや ugyanannak az 

                                                           
244 TAK[CSやｱｹｹｴc╆やｲｴｹ╆ 
245 MORGANSTERN 2000. 
246 L8VEI 1990a. 
247 JAKOSICS, Collectae 1. lap; DERCSÉNYI ｱｹｴｳ╆や ｱｰｲ╆╉や ｳｱ╆や kép╉やL8VEIや ｱｹｸｲ╆や ｲｰｲ-203. (109. kat. 

sz.) 
248 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 41-ｴｲ╆╉やｷ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｴ╆やkép 
249 FejérやMegyeiやNaplóやｱｹｲｴ╆やII╆やｱｷ╆╇やII╆やｲｴ╆╇やVI╆やｲｲ╆ 
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egy(ttesnekやaやdarabjaivalやvanやdolgunk╆ Aやkisméretűやtöredékekやközöttやmegtal{lhatóや
mégや egyや azや (lőや figur{éhozや igenや hasonlóや törzsや fejや ésや kézや nélk(liや felsőや részeや ésや egyや
tov{bbiやalakや jobbやv{lla╇やvagyisやazやeredetiやhelyénやmegmaradtやtörzstöredékkelやegy(ttや
négyや ilyenや szoborや egykoriや megléteや aや négyや jobbや v{llや alapj{nや biztos╆や Tov{bbiや
drapériatöredékek╇やkarokやésやkezekやrészleteiやgazdagítj{kやmégやeztやaやleletcsoportot╆ 

Aや szarkof{goldallapや egészérőlや aや régrőlや ismertや darabや alapj{nや annyiや eddigや isや
leolvashatóやvolt╇やhogyやszam{rh{tívesやf(lkékbenやhelyezkedtekやelやaやfigur{k╆やMostやazやisや
kider(lt╇や hogyや(lőや helyzetűekや voltak╇や ésや aや f(lkékやkeskenyやvoltaや alapj{nやúgyや tűnik╇や
hogy egyetlen folyamatos padon foglaltak helyet. Ebben az esetben a padon 

{thatoltakや aや f(lkéketや elv{lasztóや t{maszokや 〉legal{bbや kétや ilyenや részletや vanや aや leletekや
között╇や azやegykorや felfeléやésや lefeléやegyar{ntや induló╇や letörtや t{maszやhelyével《╇やamelyekや
szabadonや {lltakや azや alapsíkや előtt╇や hiszenや azや oldallaptöredékenや csakや azや alapsíkや kisや
csiszol{siやpontatlans{gaiやrajzolj{kやkiやegyik(kやhelyétや〉azやegyenetlenségやazonbanやaztやisや
jelzi╇や hogyや azや oszlopocskaや ésや aや mögötteや lévőや fel(letetや hordozóや lapや ugyanabbólや aや
kőtömbbőlやker(ltやkifarag{sra《╆やAやkisやoszlopokbólや｠ elsőやl{t{sraや｠ mégやtöredékやsemや
azonosítható╇やdeやaやfelső╇やkiugróやp{rk{nyやlenyomatbólやismert╇やrészbenやaやfolytat{sukatや
isやképező╇やfi{lésやdíszítéséhezやtartozhatott╇やsokszögmetszetűやapróやfi{létörzsekやalapj{nや
valószínűlegや ugyancsakや sokszögűや ésや nemや kerekや oszlopk{kや voltak╆や Ezekや aや fi{lék╇や aや
szam{rh{tívekや csúcs{tや koron{zóや p{rjaikkalや egy(tt╇や fel(l bravúrosanや faragott╇や
miniatűrやkeresztrózs{kbanやvégződtek╇やamelyekやelölやcsup{nやｲ-ｳやmmやmagas╇やh{trafeléや
enyhénや vastagodó╇や azや oldallapや erősenや kiugróや felsőや s{vj{nakや fel(letéhezや képestや isや
erőteljesenや előreやugróや z{róp{rk{nyhozやkapcsolódtakやalulról╆やAや felsőや s{votや aや f(lkékや
viszonylagやkeskenyやvoltaやmiattやsűrűnやfelosztóやfi{lékやközeitや tov{bbiやdíszekやtagolt{k╇や
ígyや aや m{rや említett╇や azや újonnanや felleltや darabokや köz(lや ideや illőや kisや töredék╇や amihezや
hasonlóやm{sikやkörvonalaiやvehetőkやkiやaやszomszédosやf(lkeやfölöttiやfel(leten╇やésやamihez 

egyやugyancsakやgömbs(vegenやkétやh{tsóや l{b{nや(lő╇やszinteやantropomorfやtart{súやkutyaや
letörtやfigur{jaやcsatlakozikやazやújやleletekやközött╆ 
 Aや szam{rh{tívesや f(lkékkelや tagoltや ésや aや f(lkékbenや egy-egyや figur{valや díszítettや
szarkof{gokや egyや k(lönlegesや csoportotや képeznekや Közép-Európaや
síremlékművészetében╇や amelyekや aや baldachinokや összef(ggésébenや fentebbや m{rや
szerepeltek: aや Szentや K{lm{nや tiszteletére 1362-ben Melkbenや {llíttatott╇や későbbや
elpusztultや ésや csup{nや ｱｸ╆や sz{zadiや metszet{br{zol{sや fenntartottaや ereklyesíremlék╇や
mag{nakやRudolfnak 〉くｱｳｶｵ《や ésや feleségének╇やKatalinnakやmégやazやｱｳｶｵや előttiや évekbenや
elkészítettやkenot{fiumaやaやbécsiやStephansdomban (1318-1320╆や kép), valamint az 1370-

benやelhunytやNagyやK{zmérやlengyelやkir{lyやsíremlékeやaやkrakkóiやWawelbenや(1313-1317. 

kép) ｠ aや típusや koraiや emlékénekや tűnikや mégや Szentや Hedvigや elpusztult╇や csakや
{br{zol{sokrólや ismertや síremlékeや aや sziléziaiや Trzebnic{ban╆250 Aや székesfehérv{riや
szarkof{goldallapや kétségtelen(lや aや csoportや negyedikや tagja╇や amitや aや keskenyや f(lkékや
nyújtottやar{nyaiやaやbécsiやkenot{fiumhozやkapcsolnakや legszorosabban╆やEgyezikやaやbécsiや
ésや aや krakkóiや szarkof{g╇や valamintや aや fehérv{riや töredékや építészetiや tagol{s{nakや azや
                                                           
250 ZYKAN 1952; VNIEŻYŃSKA-STOLOT 1972; VNIEŻYŃSKA-STOLOT 1978; Die Parler 1978. 2. 

419-421. (FEUCHTMÜLLER, R.); KACZMAREK｠WITKOWSKI 1993. 15-19.; 3-ｵ╆やkép╉やDAHM 

2000a. 
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alapsíkhozやképestやerőteljesやkiugr{saやis╆やAやfehérv{riやf(lkéknekやviszontやnemやvoltやolyanや
mérművesやdísze╇やmintやaやbécsiやésやkrakkóiやszarkof{gokatや tagolóや elemeknek╇やésやeltérőや
azや ívekや fölöttiや felsőや s{vや díszítésmódja╈や aや fi{lékkalや ésや között(kやm{sodlagos╇や kisebbや
kiugr{súやtagozatokkalやnégyesやívmezőkreやosztott╇やmerevenやépítészetiやrendszerやhelyettや
Fehérv{ronやaやfi{lékやszab{lyosやsoraやj{tékosabb╇やk(lönösやmotívumokkal elegyített. 

Aや m{sikや jelentősや eltérésや aや fentiや emlékekや közöttや aや figur{kや alakít{s{banや
figyelhetőや meg╆や Aやmelkiや síremlékや teljesenや elpusztult╇や deや aや Rudolf-sírや alakjainakや isや
csakやsokszögűやposztamenseitやőrziやaやbécsiや szarkof{g╆やAやkétやalkot{sや figur{inakやképétや
csak egym{stólやisやeltérőやstílusúやésやjellegűやbarokkや{br{zol{sokやőriztékやmeg╇やegyed(lやaや
K{zmér-síremlékや mondhatóや ebbőlや aや szempontbólや isや teljesnek╆や Aや melkiや ésや aや bécsiや
metszetekや (lőや ésや térdepelveや im{dkozóや alakokatや jeleznek╇や mígや Krakkóbanや mindenや
figuraや (l╇や ésや csakや azや utóbbiakn{lや {br{zolt{kや azや ívesenや {ttörtや székeket╆や Aや fehérv{riや
szarkof{gonや feltételezhető╇や folyamatosや padや nemや csakや azや elemzettや emlékekや
megold{saitólやtérやel╇やdeやEurópa-szerteやsemやismeremやsíremlékenやp{rhuzam{t╆ 

Aやszékesfehérv{riやAnjou-síremlékekやstil{ris╇や technikaiやésやközvetlenや tipológiaiや
összef(ggéseiや azや említettや közvetlenや közép-európaiや síremlék-csoportonや túlmenőenや
délnémetや ésや franciaや kapcsolatokraや l{tszanakや utalni╇や végsőや soronや azonbanや azや It{li{tや
megj{rtや uralkodóや szemeや előttや alighanemや aや n{polyiや rokons{gや gazdagや síremlék-

egy(tteseや lebegettや példaképや gyan{nt╆や N{polybanや valósultや megや aや franci{sや ╅rokoniや
síremlékをや néh{nyや klasszikusや péld{ja╇や előszörや éppenやMagyarorsz{giやM{riaや kir{lynéや
síremlékén╇やaholやaやszarkof{gやelőlapj{nやazやelhunytやhétやfiaやtrónol251 (1209, 1213╆やkép). A 

genealógiaiや {br{zol{sや péld{jaや követésreや tal{ltや Tarentóiや F(löpnekや 〉くｱｳｳｱ《や aや Sanや
Domenico Maggiore-banや tal{lható╇や valamintや Valoisや M{riaや 〉くｱｳｲｸ《や ésや Bölcsや Róbertや
kir{lyや〉くｱｳｴｳ《やS╆やChiara-beliやsíremlékein.252 

Azや alakosや genealógiaiや szarkof{goldallapok Közép-Európ{ban azや uralkodói 
csal{dokbanや képzelhetőkや el╇や Angli{ban╇や Franciaorsz{gban╇や aや Németalföldönや ennélや
valamivelやszélesebbやkörben╇ aやlegmagasabbやrangú arisztokrataやcsal{dokやsíremlékeinや
isや megtal{lhatók╆や Ugyanezekbenや aや rétegekbenや terjedtekや elや aや címerdíszesや
tumbaoldallapok is. Passau Ortenburg 253 (1328-ｱｳｳｳ╆やkép) 

Aや középkoriや Magyarorsz{gや ter(leténや eredetiや form{j{banや ｠ némiや későbbiや
rong{lód{stólや eltekintveや｠ egyetlenや tumbaszerűや síremlékや {llやmaや is╇やHunyadiや J{nosや
korm{nyzóや testvérének╇や aやveleや egyezőやkeresztnevűや ifj╆やHunyadiや J{nosnakや 〉くｱｴｴｰ《やaや
gyulafehérv{riや 〉Albaや Iulia╇や Rom{nia《や székesegyh{zbanや lévőや síremléke (1334-1337. 

kép).254 Oldalaitや vakmérművesや mezőkや ésや karéjosや keretekbenや elhelyezettや címerekや
díszítik╇やköriratosやtetejénやmagasやdomborművű╇やfegyveresやviseletűやférfialak fekszik. A 

magyarorsz{giや emlékanyagbanや egyed(l{llóや jellemzője╇や hogyや nemや oldallapokや ésや
fedlap╇やvagyやak{rやsírl{daやésやfedlapやalkotta╇やösszeépítettやszerkezetrőlやvanやszó╇やhanemや

                                                           
251 MICHALSKY 2000. 293-294.; Abb. 20-24 
252 MICHALSKY 2000. 312.; Abb. 48; 317-318.; Abb. 39, 43; 332-333.; Abb. 55-57 

253  
254 VARJU 1905. 83-84.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 33-ｳｴ╆╉やｱｶ╆やt{bla╉やENTZやｱｹｵｸ╆やｱｳｸ-140, 168.; 

179-ｱｸｰ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｶｹｷ╆╉やII╆やｱｶｹｹ╆やkép╉やLUPESCUやｲｰｰｸa╆やｴｴ╇やｴｹ╆や〉ｷｴ╆やjegyzet《 
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egyetlenや kőtömbbőlや faragottや ╅{lszarkof{grólを (1338╆や kép).255 Azや orrtagosや profilúや
z{róp{rk{nyや rézsűsenや lev{gottや fel(leteや ésや azや ezenや olvashatóや köriratや betűinekや aや
síremlékkelや szembefordulóや nézőtや figyelembeや vevőや be{llít{saや 〉szembenや aや sírlapokや
{ltal{banやaやkőやközepe╇やilletveやtúlsóやoldalaやfelőlやolvashatóやkörirataival《やazokやaやformai-
szerkesztésiや jegyek╇やamelyekやm{s╇やcsakやtöredékesenやmegmaradtやemlékekやesetébenやisや
nagyやvalószínűséggelやjelzik╇やhogyやmagasítottやsíremlékrőlや｠ tumb{rólのszarkof{grólや｠ 

lehetやvalój{banやszó╆や 
Egyértelműenや ilyesfajta╇や aや padlóhozや képestや megemelt alkot{sや voltや élszedettや

keretelése ésやaやfeliratやelhelyezéseやalapj{nやtöbbやfőpapiやsírkő╇やígyやSzigfridやap{tや〉くｱｳｶｵ《や
sírlapja256 (413-ｴｱｶ╆や kép《や Pannonhalm{n, Als{niやB{lintや bíborosやpécsiや p(spökや 〉くｱｴｰｸ《や
síremléke257 (410-ｴｱｱ╆や kép) Pécsett╇や Berzeviciや Györgyや p(spökや síremléke258 〉くｱｴｳｷ《や
Nyitr{nや 〉Nitra╇ Szlov{kia《や 〉ｴｰｷ╆や kép). Stiboriciや 〉I╆《や Stiborや 〉くｱｴｱｴ《や székesfehérv{riや
tumb{j{nak fedlapj{bólや ismertekや töredékek259 (279-ｲｸｱ╆や kép), élszedésや alattや orrtagや
alkottaやtagozattalやésやazやélszedésenやaやleírtaknakやmegfelelőenや{llóやfelirattal. Tagozatai 

ésやfelirat{nakやhelyzeteやalapj{nやbiztosanやtumbafedlapやvoltやSzentgyörgyiやésやBaziniや〉III╆《や
Györgyや 〉くｱｴｶｷ《やPozsonyszentgyörgyönや〉Svät?や Jur╇やSzlov{kia《やőrzött╇やmonument{lisや
figur{lisやsíremlékeやisや〉384-ｳｸｶ╆やkép).260 ErnusztやJ{nosやkincstartóやésやszlavónやb{nや〉くｱｴｷｶ《や
budaiや síremlékénekや csakや kisebbや töredéke261 ker(ltや előや 〉ｱｱｷ╆や kép《╇や deや aや rézsűzöttや
keretelésénやfutó╇やaやdomborművelやellentétesやoldalrólやolvashatóやfeliratrészleteやalapj{nや
ezやisやtumbaやfedlapjaやlehetett╆やProfilozottやkereteléseやalapj{nやszarkof{gやfelsőやz{róやlapjaや
voltやB{thoriやIstv{n erdélyiやvajd{nakや〉くｱｴｹｳ《やnyírb{toriやalakosや{br{zol{súやsíremléke262 

                                                           
255 M5LLERやｱｹｰｵ╆やｶｹ╆╉やｶｰ╆やkép 
256 Szigfridやap{totや〉くｱｳｶｵ《やaやszerzetesiやközösségやtemetteやelや》sírköveや〉413-ｴｱｶ╆やkép): Emléklapok 1876. 

ｱｴ╆やsz{mozatlanやoldal╉やｵ╆や{bra╉やCZOBORやｱｹｰｱb╆やｱｶｹ╇やｱｷｰ╆╉やｲｰｸ╆や{bra╉やVERNEI-KRONBERGER 

ｱｹｳｹ╆やｲｳ╇やｶｵや〉ｱｰｰ╆やjegyzet《╉やｹ╆やt{bla╉やV[RADYやｱｹｸｴ╆やｱｰｸ╆╉やIV╇やVIII╆やt{bla╉やL8VEI｠VARGA 1987. 

I. 335, 463-ｴｶｴ╇やｴｶｶ╆╉や II╆やｶｳｹ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｶa╆やｳｱｰ╇やｳｱｲ-ｳｱｳ╆や 〉II╆ｲｵ╆やkat╆やsz╆《╇やｳｱｵ╆『╈や╊やSIFRID 

ABBATE(M) CETUS FRATRV(M) TUMVLAUITや╊╉やBőcsiやCudarやL{szlóやap{tや〉くｱｳｷｲ《やjelöléseやisや
mindösszeや ╊や abbasや ladyzlausや dictvsや cvdarや ╊ 》sírköveや 〉417-ｴｲｲ╆や kép): Emléklapok 1876. 14. 

sz{mozatlanやoldal╉やｶ╆や{bra╉やFRAKN2Iやｱｸｷｹ╆やｲｰ╇やｲｱ╆╉やCZOBORやｱｹｰｱb╆やｱｷｰ╆╉やｲｰｹ╆や{bra╉やVERNEI-
KRONBERGER 1939. 23, 24, 65. (101-ｱｰｲ╆や jegyzet《╉や ｱｰ╆や t{bla╉や TAK[CSや ｱｹｸｱ╆や ｴｴ-45.; 
L8VEI｠VARGAや ｱｹｸｷ╆や I╆や ｴｶｴ╇や ｴｶｵ╇や ｴｶｶ╆╉や ｲｰ╆や színesや kép╉や II╆や ｶｴｰ╆や kép╉や L8VEIや ｱｹｹｶa╆や ｳｱｰ╇や ｳｱｱ╇や
313-ｳｱｴ╆や 〉II╆ｲｶ╆や kat╆や sz╆《╇や ｳｱｵ╆『╉やDobóiやMiklósや 〉くｱｴｳｸのｳｹ《や töredékesや sírfelirat{banや 〉ｴｲｳ╆や kép) ╊や
nicolaus de dobo abbasや sanc》tiや Martini『や ╊ {llや 》L8VEIや ｱｹｹｶa╆や ｳｱｰ╇や ｳｱｴ-315. (II.27. kat. sz.); 

V[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｲ╇やｳｴ╇やｵｲ-ｵｳ╆や〉ｱｶ╆やsz╆《╉やｱｸのｱ╇やｳｷのｲ╆やkép『╆や 
257 HENSZLMANN 1870. 270-ｲｷｲ╇や ｳｷｲ╆╉や ｱｳｴ╆kép╉や SZ8NYIや ｱｹｰｶ╆や ｲｴｱ-ｲｴｴ╆や 〉ｷｶｹ╆や sz╆《╉や ｲｵｸ╆や kép╉や

VERNEI-KRONBERGER 1939. 25-26, 27╆╉や MAROSIや ｱｹｸｳa╆や ｱｰｸ╆╉や ｱｰｵ╆や kép╉や L8VEI｠VARGA 

ｱｹｸｷ╆や I╆やｵｹｱ╆╉や II╆やｱｲｳｹ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｳｰｰ-ｳｰｱ╆や〉Sz╆ｵｹ╆やkat╆やsz╆《╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｱ╇やｳｲ-33, 

54-ｵｵ╆や〉ｱｸ╆やsz╆《╉やｱｲ╇やｳｲのｱ╆やkép 
258 T2THやｱｹｷｵ╆やｳｳｳ╆╉やｸｰ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｷｹ╇やｳｰｱ-ｳｰｲ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 588, 592, 699.; 

II╆やｱｷｰｴ╆やkép╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｵ╇やｶｶｵ-666. (2.2.6. kat. sz.) 
259 VERNEI-KRONBERGER 1939. 32-ｳｳ╆╉やｷ╆b╆やt{bla╉やDERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｱｰｲ-104.; 125. (98. sz.); 31, 

ｸｹ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 41-ｴｲ╆╉やｷ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｴ╆やkép 
260 VERNEI-KRONBERGER 1939. ｴｵ╆╉や ｲｶ╆や t{bla╉や L8VEI｠VARGAや ｱｹｸｷ╆や I╆や ｶｹｸ╆╉や II╆や ｱｶｹｱ╆や kép╉や

VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｳｶ╆╉やFig╆やｳｲ╆╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｲ╇やｶｶｶ-667. (2.2.8. kat. sz.) 
261 BALOGHやｱｹｶｶ╆やI╆やｲｹｷ╇やｶｹｹ╇やｷｱｹ╆╉やII╆やｳｲｹ╆やkép 
262 ENTZ｠SZALONTAYやｱｹｶｹ╆やｲｵ╇やｵｶ╇やｵｸ╆╉やｳ╆やkép╉やENTZやｱｹｸｷ╆やｱｴｷ╆や 
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(1132-ｱｱｳｵ╆やkép《╇やamelybőlやaやfeliratotやhordozóやoldallapokやnéh{nyやtöredékeやisやelőker(ltや
(1136-ｱｱｳｷ╆やkép). Ezeknekやazやemlékeknekやazやoldallapjairólやsemmitやnemやlehetやtudniや｠ 

nemやkiz{rt╇やhogyやnémelyik(kやcsakやfalazottやalépítménnyelやvoltやmegemelve╆ 
Aや ｱｵ╆や sz{zadや végeや feléや ésや aや ｱｶ╆や sz{zadや elejénや többや olyan╇や mindenや esetbenや

töredékesenや fennmaradtや tumbaや kész(lt╇や amelyek vörösm{rv{nybólや ésや vil{gosや
kövekbőlやlettekやössze{llítva╆やMagyarやBenigna╇やelsőやésやm{sodikやférjének╇やazやegyar{ntやaや
nagyv{zsonyiや p{losや kolostorや templom{banや eltemetettや Kinizsiや P{lnakや 〉くｱｴｹｴ《╇や I╆や
M{ty{sや törökverőや hadvezérének╇や valamint Myslenovith (Kamics{ci) Horv{thやM{rkや
horv{tやb{nnakや〉くｱｵｰｸ《, olyanやszarkof{gokatや{llíttatott╇やamelyekやalakosやdíszűやfedlapjaや
ésやegyik(kやl{bazataやisやvörösm{rv{nybólやkész(lt╇やdomborművesやoldallapjaikatやpedigや
Budaや környékiや m{rg{bólや faragt{kや 〉1138-1147, illetve 382, 1148-ｱｱｵｲ╆や kép).263 A 

szepeshelyiや 〉Spi:sk{や Kapitula╇や Szlov{kia《 préposts{giや templomや főolt{raや előttや {llottや
Szapolyaiや Imreやn{dorや 〉くｱｴｸｷ《╇や azやÚrや testeやk{polnaやközepénやpedigやSzapolyaiや Istv{nや
n{dorや 〉くｱｴｹｹ《や síremléke╇264 amelyeknekやm{raや ugyanや csakや vörösm{rv{nyや fedlapjaikや
maradtak fenn (388-393, illetve 482-ｴｸｹ╆やkép)╇やdeやJankovichやMiklósやｱｸｱｸ-ban megjelent 

leír{s{ból265 ismert╇やhogyやoldalaikonやvörösやésやfehérやm{rv{nnyalやborítottやszarkof{gokや
voltak. 

Sedlmayrや J{nosや építészや ismerteや felや azや egriやmúzeumiや rakt{rakbanやNagylucseiや
Orb{nや egriや p(spök╇や kincstartó 〉くｱｴｹｱ《や szarkof{gj{nakや renesz{nszや profilú╇や
vörösm{rv{nyや fedlaptöredékeitや ésや l{bazatiや elemeitや 〉aや fedlaponや aや forr{sadatokや
említetteや bronzや sírszoborや helyeや ésや illesztésiや pontjaiや isや jólや l{tszanak《╉266 aや kőt{riや
rekonstrukcióbanや(1339-1341╆やkép) aやdarabokatやfehérreやfestettやfalazattalやkötötteやössze╇や
valószínűlegや nemや isや gondolvaや arra╇や hogy ezや azや elemや isや azや egykoriや l{tv{nyや
visszaad{s{tやszolg{lhatja╇やlegal{bbisやaやfentiやp{rhuzamokやalapj{n╆やAmennyibenやpedigや
eztや aや lehetőségetや elfogadjuk╇や aや kőt{riや anyagbanや semmiや m{sや nincs╇や amiや azや egyikや
hosszoldalやdíszekéntやide kapcsolhatóやlenne╇やmintやegy Havasi Krisztinaや{ltalやismerttéや
tett dombormű╇やkoszorútやvagyやcímertやtartóやangyal〉ok《やkompozíciój{nakやtöredékével 
(1342╆や kép) ｠ ennekや it{liaiや analógi{iや legal{bbや annyiraや aや ｱｵ╆や sz{zadiや
síremlékművészetbenやfedezhetőkやfel╇やmintやazやépítészetやdíszítőelemeiやközött╆267 Ak{rや
ideや tartozottや azonbanや azや angyalosや leletegy(ttes╇や ak{rや nem╇や aや Nagylucsei-síremlékや
alighanemや aや legelsőや teljesや egészébenや renesz{nszや stílusú╇や legal{bbや töredékesenや r{nkや
maradtやsíremlékやaやközépkoriやMagyarorsz{gやter(letén╆ 

Aやnagyv{zsonyiやszarkof{goldallapokやdomborművesやjelenetei (1143-ｱｱｴｸ╆やkép), 

a Kinizsi-fedlaponや aや figuraや l{baや alattや aや szok{sosや oroszl{n╇や kutya╇や esetlegや s{rk{nyや

                                                           
263 R2MER ｱｸｶｳb╉やR2MERやｱｸｶｵa╉やM5LLERやｱｹｰｵ╆やｷｱ╆╉やｶｴ-ｶｵ╆やkép╇やVIII╆やt{bla╉やBÉKEFIやｱｹｰｷ╆やｲｳｹ-

243.; 102-ｱｰｴ╆やkép╉やÉRI｠SEDLMAYRやｲｰｰｴ╉やMIK2やｲｰｰｸb╆やｳｰｳ-305. 
264 WAGNER 1774. 148.; JANKOVICH 1818; CSOMA｠CSERGHE8やｱｸｹｰa╉やBALOGHやｱｹｶｶ╆やI╆やｲｹｷ-

298.; Matthias Corvinus 1982. 683-684. (Kat.-Nr. 836-837, BALOGH, J.); Abb. 18-ｱｹ╉やLUXOV[や
2003. 332, 667-ｶｶｸ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｱｰ╆やésやｱｱ╆やkat╆やsz╆《╉やｲｷｵ╇やｲｸｰ-ｲｸｱ╆やkép╉やVARGAやｲｰｰｸa╆やｲｷｶ-277. 

265 JANKOVICH 1818. 
266 DÉTSHYやｱｹｶｴa╆やｱｶｰ╆╉やDÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｲ╇やｸ╇やｱｳ╆や〉ｶｱ╇やｶｲ╇やｶｳ╇やｶｴ╆や jegyzet《╉やKOZ[K｠SEDLMAYR 

1987. 25╆や〉ｸｴ╆やsz╆《╉やｵｰ╇やｵｱ╆やkép 
267 HAVASI 2006. 95-98.; 1-ｹ╆やkép╉やaやk(lföldiやanalógi{król╈やｹｸ-99.; 10-ｱｲ╆やkép 
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{llatfigur{jaや helyettや elhelyezett╇や legyőzöttや törökや emberalakや (ｱｱｳｸ╆や kép) abba a 

folyamatba illeszkedik, amely a későや középkorbanや fokozatosanや azや antikや emlékmű-

fogalomやfelfedezéséhezやésやadapt{ciój{hozやvezetett╆やBeletartozottやebbeやaやfeliratokbanや
közzétettや életrajzi adatokやkörénekやbőv(lése,268 aやhalottや életénekや jeleneteitや {br{zoló╇や
narratívや domborművek alkalmaz{sa╇や aや humanistaや síremlékekや öntudatosabb 

{br{zol{sai╆269 

Azやｱｵｰｰやkör(liや évtizedekや reprezentatív╇や aやvörösやm{rv{nyやadtaや lehetőségeketや
jólや kihaszn{ló b{róiや tumb{ihozや képestや szembeötlőや Hunyadiや J{nosや korm{nyzónak╇や
majdや főkapit{nynakや 〉くｱｴｵｶ《や aや típus{banや ésや felépítésébenや azokや rendszerétや pontosanや
kövező╇や anyag{banや ésや kivitelébenや azonbanや azoktólや jelentősenや elmaradóや
gyulafehérv{riや 〉Albaや Iulia╇やRom{nia《やszarkof{gja gyengébbやművésziやszínvonala╆やAzや
idővelや darabjairaや bontottや ésや k(lönbözőや korúや m{sや faragv{nyokkalや kiegészítettや ésや
összeépítettや tumb{nakや kétや hosszoldala (56-57╆や kép) ésや fedlapjaや vanや meg╇や de az 

oldallapokやmaやaやｱｶ╆やsz{zadやközepénやújabbraやcseréltやfedlappalやvannakやösszeépítve╆やAzや
eredeti fedlapot (55╆や kép) a későbbや r{vésett feliratや Hunyadiや L{szlóや síremlékekéntや
nevezi meg. Aや darabokや összetartoz{s{tや régóta felismerteや aや kutat{s╇や deや aや Hunyadiや
hal{l{tや követőや évekreや történőやkeltezésébőlや tévesやkövetkeztetésekや adódtak╇や egyrésztや
azや oldallapokや domborművesや jeleneteinekや jelesや protorenesz{nszや emlékkéntや valóや
interpret{l{sa╇や m{srésztや aや fedlapや címereinekや csal{dtörténetiや félremagyar{z{sa╆270 

Ritoóknéや Szalayや[gnesや tal{ltaやmegやVerancsicsやAntalや v{zlatf(zetébenや aや feliratnakや aや
kor{bbanや ismertnélや teljesebbや lejegyzését╇や amelyや aや Szapolyaiや J{nosや kir{lyや
megbíz{s{bólや aや síremléketや ｱｵｳｳ-banや elkészíttetőや Statileoや J{nosや erdélyiや p(spökötや
nevezi meg.271 Ezzelや megoldódtakや aや stílusや problém{i╇や ésや aや fedlaponや l{thatóや
Szapolyai-címerや isや értelmetや nyert╆や Aや korszakや köz{llapotairaや jellemző╇や hogyや aや
Szapolyaiやmintやkir{lyやmegbíz{s{bólやkész(ltやműやmilyenやjelentősやmértékbenやmaradtやelや
színvonal{banや azや {ltalaや folytatottや típus- ésや {br{zol{sbeliや tradícióや részbenや éppenや azや
uralkodóやapjaやésやnagyb{tyjaやtumb{iや{ltalやképviseltやeredetiやkvalit{saitól╆ 

Aや templomtérbenや szabadon╇や körbej{rhatóや módonや {llóや síremlékekや szentekや
kultusz{hozや isや kapcsolódhattak╆や Thébaiや Remeteや Szentや P{lや Velencébőlや ｱｳｸｱ-ben 

Bud{raや sz{llítottや ereklyéiや sz{m{raや aや p{losや rendfőnökiや tisztetや ｱｴｸｴや ésや ｱｴｸｸや közöttや
betöltőやTam{sや testvérや idejénやegyや laikusや testvér╇やFrater Dionysius lapicida ╅b{mulatosや
művészettelをやfaragottやsíremléket╇やamelybenやaやBud{hozやközeliやBudaszentlőrincやp{losや
anyakolostoraやtemplom{hozやépítettやsírk{polnaやelkész(lteやut{n╇やｱｴｹｲ-benやhelyeztékやelや
azや ereklyéket╆や Aや kolostortや aや törökökや m{rや ｱｵｲｶ-banや kifosztott{k╇や ekkorや aや síremlékや
╅finomanや faragottや fedőlapj{tや durv{nや lelökték╇や ésや h{romや darabraや törtékを╆や Aや törökや
korbanや elpusztultや kolostorや ter(leténやaや ｱｹ｠ｲｰ╆や sz{zadや folyam{nや folytatottやkutat{sok 

                                                           
268 Részletesebbenや ld╆やkor{bban╇やaz ╅AzやÉletやKönyveや｠ sírjelや ésや feliratをや fejezetや╅Aやhumanizmusや

jelentkezéseをやcíműやalfejezetében╆ 
269 STEFFENS 2008. 20. 
270 FORSTERや ｱｹｰｵc╉や M5LLERや ｱｹｰｵ╉や VARJUや ｱｹｰｵ╉や BALOGHや ｱｹｴｳ╆や ｷｶ-78, 243-249.; 39-ｴｱ╆や kép╉や

ENTZ 1958. 138-140, 168.; 179-ｱｸｴ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｶｶ╆やI╆やｲｸｳ-287.; II. 309-ｳｱｱ╆やkép╉やMatthias 

Corvinus 1982. 166-167. (Kat.-Nr. 53, BALOGH, J.) 
271 RITO2KNÉやｲｰｰｰ╉やMIK2やｲｰｰｸf╆やｲｷ╆╉やld╆やmégやal{bbやaや╅Megbízókやésやkészíttetőkをやcíműやfejezetben╆ 
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sor{nやkét-h{romやnagyobbや ésや sz{mos apró╇や vörösm{rv{nyや töredékやker(ltや előや 〉1343-

1349╆や kép《╇や amelyekbőlや egyや oldalainや mérműves╇や szam{rh{tívesや {rk{dokkalや {ttörtや
ereklyesíremlékや képeや bontakozikや kiや ｠ aや nyíl{sokや mögöttや tal{nや aや szentや alighanemや
fémbőlや kész(ltや ereklyetartój{raや pillanthatottや egykorや aや l{togató╆や Ezや azや {ttörtや
oldallapokbólやfelép(lőやsíremléktípusやszentekやvagyやszentkéntやtiszteltやszemélyekやsírjaiや
fölöttや alakultや kiや aや ｱｲ╆や sz{zadや végétől╇や főlegや aや ｱｳ╆や sz{zadtól╆やAzや alsó╇や kor{bbiや sírlapや
l{thatós{gaや érdekébenや ilyenや {ttörtや asztalszerűや felépítménytや ésや fölötteや újや fedlapotや
kapottやｱｴｲｰやt{j{nやaやpassauiやGizella-síremlékやis (235-ｲｳｷ╆やkép).272 A SzentやP{l-síremlék 

oldalsóや {rk{djai fölöttiや ívmezőketや jelenetekや töltöttékや ki╇や egy╇や aや lélekや angyalokや {ltalや
történőやmennybevitelétやésやegy╇やazやAtyaistentや{br{zolóやrészletやker(ltやeddigやelő╆273 Egy 

tov{bbiや töredékenや azや {rk{dívszakasztや kísérő levéldíszや fölöttや ötや olyanや jellegű╇や
domborművű╇やközépvonalas╇やvízszintesやmotívumやhúzódik╇やamilyenekやaやM{ty{s-kor 

m{sodikや felébenや ésや aや Jagelló-korbanや aや címerekやpóly{itや szokt{kやalkotni╆やAやközött(kや
hasonlóや szélességbenやvisszaugratottや alapsíkkalや egy(ttや legal{bbや tízや címertaniやv{g{stや
jelenítenekや megや 〉felfeléや mégや folytatódhatottや isや aや rendszer《╇や ésや aや motívumoknakや aや
hosszukhozや mértや keskenysége╇や valamintや aや vonalaknak aや szab{lyosn{lや nagyobbや
sz{maや ink{bbや azや ellenや szól╇や hogyや ittや aやmagyarや címerや v{g{saivalや {lln{nkや szemben, 

viszontや aや farag{sや azや Aragóniai-címerや részleténekや semや tűnik. Az egészや építményや
bonyolult╇や fiatornyosや tagol{súや volt╆や Aや Szentや P{l-síremlékや aや faragv{nyokや finomや
részleteivel╇やaprólékosやmegmunk{l{s{val╇やaやfúróやgyakoriやhaszn{lat{val╇やaやbravúrosanや
{ttörtや szerkezettelや aや magyarorsz{giや vörösm{rv{ny-farag{sや egyikや csúcspontja volt, 

amelyやazonbanやéppenやezekkelやaや jellemzőivelやaや többiやkorabeliや emléktőlやelや isやv{likや｠ 

t{rstalanやalkot{snakやtűnik╇やamelynekやstílusaやmégやelemzésreやv{r╆ 
 

 

7.4.2. Koporsókövek 
 

AやM{ty{s-Graduale m{rや említett miniatúr{j{nや {br{zoltや kolostoriや temetőben274 (843. 

kép) többや hosszú╇や ferdeや nyeregtetővelや lez{rt╇や h{zや form{júや sírkőや isや l{tható╆や Az 

{br{zol{sや aや kódexや keletkezésiや helye╇や az észak-franciaや vagyや németalföldiや ter(letekや
temetőképére╇やaやtemetőkbenやhaszn{ltやsíremléktípusokraやvonatkoztatható╆やEzやaやformaや
nemや aや késő középkorや tal{lm{nya╇や jóvalや kor{bbiや péld{ivalや isや tal{lkozni╆や Egyや a 

nyeregtetőや kétや oldal{n monument{lisや betűkkelや feliratozott╇や kétやméternélや hosszabb╇や
gr{nitbólや faragottや darabや｠ ROTGERIUS CANTOR síremlékeや aや ｱｱ╆や sz{zadやm{sodikや
negyedébőlや ｠ Limoges-ban ismert.275 Szab{lyosや farag{sú╇や cserépfedéstや imit{ló╇や
valamintや palmettasorosや díszítésűや péld{nyokや tal{lhatókや Poitiersや múzeum{ban. A 

                                                           
272 UZSOKIやｱｹｸｲ╉やUZSOKIやｱｹｸｴ╆やｱｷｴ╆╉やｳｱ╆や{bra╉やSTEININGERやｲｰｰｶ╆やｳ-5. (Nr. 2-3); Abb. 2-3 
273 ÉRDY 1852. 281｠284.; HORV[TH ｱｹｳｸ╆やｲｲ╇やｷｱ╆╉やXXIII╆やt{bla╉やHORV[TH 1941. 32｠33.; XXXVII. 

t{bla╉や GEREVICH 1973a. 310｠ｳｱｱ╆╉や ｱｴｶ╆や kép╉や ZOLNAY 1975. 255, 262｠265.; 20-ｲｸ╆や kép╉や
Matthias Corvinus 1982. 366. (331. kat. sz., ZOLNAY, L.); GY5NGY5SI 1983. 182, 183, 194, 

259.; L8VEI 1991a. 360.; M{ty{sやkir{lyや2008a. 415-416. (10.4.a-bやkat╆やsz╆╇やL8VEIやP╆《 
274 OSzK Cod. Lat. 424.╇やfol╆やｵｰr╈やSOLTÉSZNÉやｱｹｸｰ╆やｷｸ-79. 
275 France romane 2005. 110. (63. kat. sz.) 
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típus reprezentatív╇や oszlopokや tartottaや v{ltozatai megtal{lhatókや ｠ ugyancsak a 

╅tetőfel(letekenをやolvashatóや feliratokkalや｠ aや jeruzs{lemiや latinやkir{lyokやｱｱｸｶや előtti, a 

SzentやSír-templomban a ｱｹ╆やsz{zadやelejénやmégや{lló kenot{fiumai közöttや is, amelyek 

képétや újkoriや rajzokや őriztékや megや sz{munkra╆276 A poitiers-iや múzeumbanや egyや
oromzatosや rövidや oldal{valや aや típusや eredetiや form{j{raや utaló╇や deや aや nyeregtetőtや ívelt 
takaróv{や v{ltoztatóや faragv{nyonや aや takaróや alólや m{rや aや templomosokや közéや tartozóや
elhunytや {br{zol{saや 〉gisant《や bukkanや előや 〉sz{rmaz{siや helye╈やCommanderieやdeやRoche╇や
Lusignan mellett [Vienne]). 

 Aや h{zや form{júや nyugat-európaiや sírkövek╇や síremlékek semmiképpenや nemや
tekinthetőkや aや kor{bbanやm{rや t{rgyalt╇ fekvőや has{bや alakú╇や felsőや éleikやmenténや szélesや
élszedésselやprizmaszerűenやtagolt╇やmeglehetősenやlaposや｠ padlóbanやvalóやelhelyezés(kや
eseténや abbólや aligや kiemelkedőや ｠ magyarorsz{giや síremlékek p{rhuzam{nak╉や azや
utóbbiakや tetejénや nemや isや nyeregtetőhözや hasonlóや formaや jelenikや meg╇や hanemや azや
élszedésselやközrefogott╇やviszonylagやkeskeny╇やvízszintesやsík╆やErreやaやfel(letreやkeresztetや
ésや cikk-cakkや motívumotや véstekや egyや viszonylag vastag hidegségiや darabon277 (1073. 

kép《╇やmígやkisや talpbólやkinövő╇やhosszúやkeresztや l{thatóやegyやaやzirciや ciszterciやkolostorbólや
sz{rmazó╇や m{rや említett╇や hasonlóanや vastagabb faragv{nyon278 (980-981╆や kép). Kétや
keskeny╇やf(ggőlegesやs{vやfölöttやmagasやrézsűkやhat{rolta╇やbel(lや(regesやsírl{dafedélやGukiや
Sclavusやｱｳ╆やsz{zadiやrudinaiや 〉Horv{torsz{g《やsírköve╇やegyikやrézsűsやoldal{nやhossz{ban 

futó╇やszab{lytalanやfarag{súやHIC IACET GVKI SCLAVVS F(I)LI(I) ORGINI felirattal.279 

Aや felvidéki╇や faragatlanやvagyや aligやmegmunk{ltや sírkövekkelや jelöltや temetőkやközépkoriや
sírjeleiや közöttや azや amorf╇や azや egyikや vég(kや feléや szélesedőや ésや aや nagyj{bólや négyzetesや
darabokや mellettや hozz{vetőlegや koporsóや alakúakや isや elk(löníthetőkや voltakや
〉TőkésújfaluのKl{tovaやNov{やVes╉やSzlov{kia《╆280 

 Meglehetősenやbizonytalan╇やhogyやcsup{nやazやemlékanyagやpusztul{saやmiattやnincsや
e korai, 12-ｱｳ╆やsz{zadiやsíremlékekや típusaやésやaやｱｶ╆や sz{zadやm{sodikや felétőlやelsősorbanや
Északkelet-Magyarorsz{gonや ésや Erdélybenや kedvelt╇や hasonlóや kialakít{súや ún╆や
koporsókövekや közöttや folyamatoss{g╇や vagyや pedigや egym{stólや teljesenや f(ggetlenや
fejlődésや eredményei ｠ valószínűbbnekや azや utóbbiや lehetőségや tűnik. Egy bizonyos 

Miklósや festő╇やötvös╇やkőfaragó╇や tov{bb{やpénzhamisítóやPerényiやG{borやugocsaiや főisp{nや
fi{nak╇やPerényiやJ{nosやfőisp{nnakやfaragottやkoporsókövet281 〉aやsíremlékやazonbanやnincsや
meg╇や ígyや bizonytalan╇や hogyや aや ╅koporsókőをや kifejezésや valóbanや a maや haszn{latosや
típusmegjelölésや értelmébenや szerepelt-eや aや forr{sban《. Laposや h{ztetőszerűや lez{r{sú╇や
                                                           
276 GottfriedやvonやBouillonや〉くｱｱｰｰ《やésやI╆やBalduinや〉┏ｱｱｱｸ《╈やBUSCHHAUSENやｱｹｷｸ╆やｱｵｴ-158.; Abb. 67, 

69, 86, 88. 
277 BODOR｠T2THやｱｹｷｴ╆やI╆╇や{sat{siやnaplóやｱｳ╇やｱｸ╇やｲｱ╆やlap╇やtudom{nyosやz{rójelentésやｵ╆やlap╉やII╆╇やｱｱ-14, 

18-ｱｹ╆やkép╉やBODORやｱｹｷｴ╆や ｲｶｸ╆╉や ｷ╆やkép╉やBODORやｱｹｷｷ╆や ｲｳｶ╆╉や ｳｰｳ╇や ｳｲｴ╆やkép╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇や
ｲｰｸ╆╉やｲのi╆やkép 

278 VERNEI-KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｱｲ╆╉や ｲ╆b╆や kép╉や HÜMPFNERや ｱｹｶｴ╆や ｱｱｹ╇や ｱｳｶ╇や ｱｳｸ╆╉や ｳｲ-ｳｳ╆や kép╉や
T2THやｱｹｷｶ╆やｴｷ╆やsz╆╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╆╉やｲのj╆やkép 

279 HORVAT 1962. 14.; Rudina ｱｹｹｷ╆やｲｲ╇やｴｷ╇やｷｱ╇やｱｱｱ╆や》D╆やSOKAČ-ŠTIMAC『╉やｲｸ╆やkép╉やT2THやｲｰｰｱc╆や
377, 378. (21. jegyzet) 

280 HANULIAK 1977. 69.; HANULIAK 1979. 185. 
281 KOM[ROMYやｱｸｹｳ╆やｶｵｸ╇やｶｶｶ╆ 
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szélesや ötszögや metszetűや has{bや azや aや debreceniや egykoriや Dobozi-temetőbőlや sz{rmazó╇や
durv{nやmegmunk{ltやfel(letű╇やmindenやjelölésやnélk(liやkőtömb╇やamelyetやaやhagyom{nyや
Méliuszや Péterや reform{tusや p(spökや 〉くｱｵｷｲ《や síremlékénekや tart╆282 Közelébenや aや
reform{tusや egyh{zや többや jelesや vezetőjénekや későbbi╇や m{rや sokkalや ink{bbや koporsótや
form{zóや sírköveや fek(dt╇や ígyや Kom{romiや Csipkésや Györgyや lelkészéや 〉く1678), Baranyi 

Mih{lyや főbíróや 〉くｱｶｹｲ《や ésや menye╇や ifj╆や Baranyiや Mih{lynéや Doboziや Erzsébetや sírkövei╇や
DoboziやIII╆やIstv{n╇やBaranyiやII╆やMih{lyやfőbíró╇やDomokosやLajosやfőbíróやfia╇やImreやésやm{sokや
síremlékei╉やhasonlóやfaragv{nyokatやmegőriztekやaやv{rosやKossuthやutcaiやtemetőjébőlやis╇やaや
legkésőbbiや Simonffyや S{muelや voltや főbíróや 〉┏ｱｸｲｱ《や sírt{bl{valや kombin{ltや
koporsóköve╆283 Koporsókövekや aや t{gabbや környékや ｠ Északkelet-Magyarorsz{gや ésや
Erdélyや｠ temetőibenや isや akadnak╇や haやnemや isや ilyenやnagyや sz{mban╈や aやmiskolciやAvasi-
temetőbőlや azやAvasiや templomや fal{hozや gyűjtöttekやnéh{nyat284 (ｸｷｴ╆や kép), egyや címeresや
sírkőや K{zsm{rkonや tal{lhatóや 〉878-879╆や kép《╇や egyや némilegや töredékesや péld{nyや aや
hajdúböszörményiや múzeumbanや l{thatóや 〉880╆や kép《╇や egyや sírt{bl{valや egy(ttestや alkotóや
darabや pedigや Avasújv{rosbanや 〉Ora<ulや Nou╇や Rom{nia《285╆や Aや B(kktőlや délreや tal{lhatóや
Gelejや temetőjébenや ｠ amelyben egyébkéntや aや sztéleszerűや sírköveknekや aや ｱｹ╆や sz{zadや
közepéigやélőやk(lönlegesやformakincseやf{bólやfaragottやfejf{kやésやerdélyi, de Miskolcon is 

előfordulóや 〉ｸｷｱ╆や kép) ereszesや sírjelekや hat{s{tや mutatjaや 〉╅kopjakőを; 869-ｸｷｰ╆や kép), 

alighanemや aや telep(léstや ｱｷｳｰや t{j{nや betelepítőや székelyや csal{dokや hagyom{nyakéntや ｠ 

nyolcや ilyen╇や koporsótや ut{nzóや sírkőや l{thatóや 〉egyikenや ｱｸｱｲ-esや hal{loz{siや évsz{mmal; 
881-ｸｸｲ╆や kép), amelyeket a helyi népnyelvや aや ritk{nや haszn{ltや haskő kifejezésselや illet╇や
mintegyやaや╅has{nやfekvőやkőを somm{zataképp╆286 P{rhuzamkéntやaやtemetőtやfeldolgozóや
Erőssや G{borや Bodや Péterや reform{tusや lelkészや 〉くｱｷｶｹ《や magyarigeniや síremlékétや ésや aや
kolozsv{riやH{zsong{rdiや temetőやtöbbや╅ormósやkőkoporsój{tを említi╆287 Kolozsv{rottやaや
legkor{bbiや BonczidaiやGergelyや ötvösやmester╇や kolozsv{riや főbíróや 〉く1600) koporsóköveや
〉jelenlegや aや Történetiや Múzeumban《,288 valamintや Pesthiや 5tvösや J{nosや egyや ugyancsakや
1600-banや elhunytや hozz{tartozój{nakや h{zsong{rdiや töredékesや sírköve╆289 A 

H{zsong{rdbanや említhetőや mégや J{raiや S{muelや unit{riusや pleb{nusや 〉く1643), Wicey 

G{sp{rnéや Filstichや Annaや és le{nyaや 〉┏ｱｶｵｰ《╇や Tótfalusiや Kisや Miklósや 〉くｱｷｰｲ《や nyomd{szや
síremléke╇や valamintや egyや befejezetlenや sírkő╆290 V{ltozatosや megform{l{súや
koporsókövekやtal{lhatókやaやszékelyföldiやCsíkdelneや〉Delnita╇やRom{nia《やtemetőjébenやisや
(876-877╆やkép).291 

                                                           
282 S[PIやｱｹｸｰ╆やｱｸｳ-ｱｸｵ╆╉やｲ╆やkép 
283 S[PIやｱｹｸｰ╆やｱｸｵ-192.; 3-ｷ╆やkép 
284 DOBROSSY 2003. 
285 V[RADYやJ╆やｲｰｰｴ╆やｳｶ╆ 
286 ER8SSやｲｰｰｵ╆やｱｰ-11, 40-42.; a haskő elnevezésreやl{sdやmég╈やNOV[Kやｱｹｸｴ╆やｵｱ╆╉やNOV[Kやｲｰｰｵ╆やｸｴ╆ 
287 ER8SSやｲｰｰｵ╆やｱｰ-ｱｱ╆╇やvö╆やNOV[Kやｲｰｰｵ╆やｸｴ╆ 
288 BALOGHやｱｹｸｵb╆やｱｹｶ╆╉やｱｹｰ╆やkép 
289 HEREPEI 1988. 46-47. (6. sz.) 
290 HEREPEI 1988. 226-228. (6ｱ╆やsz╆《╉やｱｸ╆やkép╉やｳｰｲ-304. (82. sz.); 23a-b╆やkép╉やｴｲｸ-432. (130. sz.); 33.a-

c╆やkép╉やｴｱｴ-418. (125. sz.); 32a-b╆やkép 
291 Tov{bbiやerdélyiやésやbihariやpéld{katやemlít╈やHEREPEIやｲｰｰｱ╆やｶｱ╆╉やNOV[Kやｲｰｰｵ╆やｸｴ╆ 
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 A koporsóや kő kifejezésや erdélyiや forr{sokbanや aや koraiや újkorbanや m{rや ismert╈や
╅koporsóや követや szépetや csin{ltassanakや Kolozsv{rottを - szerepelや szentjobiや Rhédeyや
Ferencや v{radiや kapit{nyや 〉くｱｶｲｱ《や röviddelや hal{laや előttや kelt╇や aや V{radや közeliや szentjobiや
templombanや előírtや temetésérőlや isや intézkedőや végrendeletében╆292 Ugyanakkor a 

forr{sokbanや olvashatóや koporsóraや valóや kő vagy koporsó kő nemや feltétlen(lや
vonatkoztathatóや aや koporsókőや típusra╈や Dobóや Ferencや 〉くｱｶｰｲ《や hal{laや előttや írtや
végrendeleteや szerintや ╅Magamや ésや feleségömや koporsój{raや valóや követや 》╊『や csin{ltassaや
megやemlékezet(nkreやvörösやm{rv{nyやkőből╇やkinekやcsin{l{s{ra╇やhaやMagyarorsz{gbanや
mestereやtal{lkozik╇やjó╇やaholやpenigやnemやtal{ltatnékやBécsből╇やazやvagyやLengyelorsz{gbólや
hozassonやmestert╇やmellyelやmegcsin{ltassa╇やmelyや koporsóや kőやmindenest(lや befoglaljaや
aztやaや faragottやkövet╇やazやkiやmostやsírunkonやvagyon╇やkiやcsakやegyenesenやlegyenやésやnemや
szökrényesenや 》╊『を.293 Aや h{zasp{rや kettősや sírkőlapjaや előker(ltや aや s{rospatakiや
pléb{niatemplomや felt{r{saや sor{n╇や aや végrendeletnekやmegfelelőenや vörösやm{rv{nybólや
faragt{k╇や nemや aや ╅szökrényesを koporsókő-típusra╇や hanemや aや leghagyom{nyosabbや
sírkőlapként╆294 

Egyes újkoriや zsidóや temetőkbenや fel(lや keskenyや vízszintesや s{vvalや lez{rt╇や ferdeや
oldalakkalや képzettや koporsókövekや ismertek╇や ígyや péld{ulや Kolozsv{rott╆295 Hasonlóや
megform{l{sú╇やaやferdeやoldalakonやhéberやbetűsやfeliratúやsírkövekやtal{lhatókやTokajbanやaや
szigetiや zsidóや temetőbenや isや 〉884-886╆や kép《╇や alkotóikや ugyanazokや aや kőfaragókや lehettek╇や
akikや aや környékや reform{tusや koporsóköveitや isや készítették╆や Formaiや okokbólや isや sokkalや
valószínűbbや azや egym{sraや hat{sや azや egy(ttlak{sや következtében╇や mintや aや dél-európaiや
〉ibériaiや ésや it{liai《や szef{rdや zsidóや népesség nyeregtetővelや faragott╇や fekvőや sírköveinek 

(pl. Girona296, 767╆や kép《╇や illetveや fel(lやvízszintesenや lev{gott╇や rézsűsやoldalú╇やugyancsakや
fekvőやsíremlékeinekや〉pl╆やToledo,297  459-460. kép) hat{sa╇やamelyekやpéld{iやegyébkéntやaや
Spanyolorsz{gbólや el(ldözöttや zsidókkalや egy(ttや jelentekや megや aや ｱｶ╆や sz{zadbanや aや
délszl{vやter(leteken╇やésやtal{lhatókやmegやmaやisやDubrovnikbanやésやSplitben.298 Azやibériaiや
zsidókやkirajz{saや azやEurópaや északiや tengerpartiや kikötőitや isや elérteや aや ｱｶ｠ｱｷ╆や sz{zadban 

〉pl╆や Amsterdam《╇や ésや Hamburg-Altonaや zsidóや temetőjébenや aや 17｠ｱｸ╆や sz{zadi╇や fekvőや
sírlapokや ésや nyeregtetősや sírkövekや sűrűや sorai egyértelműen a szef{rdや hat{sや jelei╆や Aや
bécsiや zsidókや ｱｷｸｴ-benや Währingbenや megnyitottや temetőjébenや isや tal{lniや it{liaiや
sz{rmaz{súや halott sírj{raや helyezettや szef{rdや sírkövet╇や péld{ulや egyや rabiや fekvőや
félhengertやform{zó╇やfeliratosやsíremlékeやaやtóra-tekercs stiliz{ltや{br{zol{saや〉1350╆やkép). 

                                                           
292 KOM[ROMYやｱｸｸｴ╆やｱｳｲ╆╉やEM8DIやｱｹｹｸ╆やｱｹｲ╆や〉ｲｱ╆やjegyzet《 
293 RADV[NSZKY 1879. III. 192-ｲｱｶ╆╉やEM8DIやｱｹｹｸ╆やｱｹｲ╆や〉ｲｱ╆やjegyzet《 
294 GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｳｵ-40, 71.; 111-ｱｱｷ╆やkép 
295 ERDÉLYIやｱｹｸｰ╆やｶｴ╇やｶｹ╆やkép 
296 Pl. LLORENS I RAMS 1994. 11-13, 18., hivatkozik CANTERA-MILL\Sやｱｹｵｶやnagyやepigr{fiaiや

katalógus{ra╆ 
297 Pl. az 1349-ben pestisや {ldozat{ulや esettや R╆や Izs{kや fiaや R╆や Jakab╇や illetveや Sahw{nや fiaや R╆や Judaや benや

Petahyやle{nya╇やR╆やMeirやhaやLeviやbarやIsaacやhaやLeviやfelesége╇やSitbonaやúrhölgyやsírkövei╇やaやtoledóiや
Museoやdeや SantaやCruzや letétjekéntやaや toledóiやSinagogaやdeやElやTr{nsitoやki{llít{s{n╉やLópezやFando 

orvosや〉くｱｳｴｹ《やtoledóiやsírköve╈やMIR2やｲｰｰｵ╆やｱｰｳ╆や〉ｶｷ╆やsz╆《 
298 Jews in Yugoslavia 1989. 33. 
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Morva- ésや Csehorsz{gbanや aや ｱｶ╆や sz{zadtólや ismertekや aや többや kőlapbólや
össze{llított╇やvégeikenやf(ggőlegesやsztéle-lappalや lez{rt╇やvalóbanやh{zszerűやsíremlékek╇や
illetveやaやtemetőやkörnyezőやsírt{bl{in{lやaligやmagasabb╇やfalazott╇やak{rやmégやcseréptetővelや
isや ell{tott╇や h{zや form{júや emlékekや ｠ mindigや aや közösségや legmegbecs(ltebbや tagjai╇や
többnyireや aや rabbikや sírjaiや fölött╆299 Aや ｱｹ╆や sz{zadi rabbi-sírokや fölöttや vörösや mészkőや
lapokbólや {llóや hasonlóや emlékekや sorakoznakやmégや aや budapestiや r{koskeresztúriや zsidóや
temetőbenやis (1351-1352╆やkép). 

 

 

7.4.3. Oszlop╇やpillér╇やbaldachin 

 

Aや szarkof{gn{lや vagyや tumb{n{lや építészetilegや összetettebb╇や aや térbenや szabadonや {llóや
síremlékekや magyarorsz{giや jelenlétérőlや igencsakや csekélyekや azや ismeretek╆や Biztosabb 

tud{ssal valój{banやegyed(lやIV╆やBélaやésやLaskarisやM{riaやle{ny{nak╇やaやszentéletűやap{caや
Margitやhercegnőnek 〉くｱｲｷｰやvagyやｱｲｷｱ《やa síremlékérőlやrendelkez(nk╆やA Buda melletti 

Margit-sziget kolostortemplom{nak főolt{ra előttや kialakított sírや föléや előszörや aや
Lombardi{bólや sz{rmazóや Albertや ésや Péterや kőfaragóや vörösや m{rv{nybólや készítettや
sírkövet╆やA Margit-legendaやｱｵｱｰやt{j{nやm{soltやv{ltozataやalapj{nやakkorやaやsír fölöttやegyや
fehérやm{rv{nybólや faragottや síremlékや isや {lltや｠ ennekやmaradv{nyaivalや azonosíthatóや aや
kolostorや ter(leténや folytatottや {sat{sokや sor{nや tal{lt╇や ｱｰｰ-n{lや többや töredék╈や
domborművek (583╆や kép)╇や kétや p{rk{ny╇や szobrokkalや díszítettや oszlopokや részletei╆や Aや
faragv{nyokや stílusaや részbenや aや toszk{naiや Tinoや diや Camainoやműhelyeや felé╇や részbenや aや
N{polyや környékiや Campaniaや helyiや szobr{szataや feléや mutat╇や azや összef(ggéstや jólや
magyar{zhatjaや Tinoや n{polyiや udvariや alkalmaz{saや ésや aや magyarや Anjou-udvarnak a 

rokonや n{polyiや Anjoukkalや azや ｱｳｳｰ-asや évekbenや valóや szorosや kapcsolata╆や Aや töredékekや
h{toldal{nや ésや oldalfel(leteinや tal{lhatóや hornyokや alapj{nや aやMargit-legenda jeleneteit 

{br{zoló╇や sarkainや szobrokkalや díszítettや szarkof{gotや szobordíszesや oszlopokや
t{masztott{kやal{ (617╆やkép)╇やésやalattaやaやvörösやkőbőlやkészítettやkor{bbiやsíremlékやisやl{tható 

maradt. Aや t{maszokonや nyugvó╇や jelenetekkelや díszített╇や fehérや m{rv{nybólや faragottや
szarkof{gや 〉arca《や típusaや SzentやDomonkosnakやNiccoloや Pisanoや {ltalや faragott╇や bolognaiや
síremlékénや (1353╆や kép) jelent meg 1264｠ｱｲｶｷや között╆や Aや domonkosや rendiや szentekや
tiszteletétやt{mogató╇やazやｱｳｳｴ-esやrendiやgener{lisやk{ptalanonやközzétettやfelhív{sやnyom{nや
aやmil{nóiや SanやEustorgio-ban SzentやDomonkosや síremlékéhezや form{banやésやanyagbanや
hasonlót 〉╅inや formaや etや materieや simileを300) készíttettekや Péterや m{rtírや tiszteletéreや
GiovanniやdiやBalduccióval╇やｱ335｠ｱｳｳｹやközött (1354╆やkép)╆やAやmil{nóiやpéldaやazやｱｳｳｵ-ben 

Magyarorsz{graや k(ldöttや ╅vicariusや generalisを╇や aや felső-lombardiaiや sz{rmaz{súや
Franciscusや deや Belunoや közreműködésévelや érvényes(lhetettや Magyarorsz{gon╇や aや
domonkosや rendや szentkéntや tiszteltや helyiや példaképe╇や[rp{dh{ziやMargitや aや kor{bbin{lや
reprezentatívabb╇や aや bolognaihozや ésや aや mil{nóihozや hasonlóや m{sodikや síremlékeや
elkészítésével╆ Azや {sat{sokや felt{rt{kや aや sírhelyet╈や aや templomや hosszúや szentélyénekや
                                                           
299 FIEDLERや ｱｹｹｱ╆や ｳｹ╇や ｴｸ╆や 〉példaや aや lapokbólや {llóや típusra╈や Blevice《╇や ｶｹ╆や 〉példaや aや falazottや típusra╈や

Golč+vやJehíkov《 
300 MOFPH 1899. 233. 
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diadalívや felőliや végében╇や aや szentélyrekesztőや alapoz{s{valや összef(ggésbenや alakított{kや
kiや aや falazottや sírt╇や amelyや fölöttや azや oszlopokraや {llított╇や domborművesや szarkof{gや
emelkedett╇や aや templombelsőnekや aや hajóや ésや aや nyugatiや ap{cakarzatや felőliや nézeteや
meghat{rozóやelemeként╆301 

BodóやBal{zsやnéh{nyやfaragv{nytöredékやalapj{nやrészlegesやrekonstrukciósやrajzotや
készítettや egyや baldachinosや síremlékről╇や amelyや azや egykoriや pécsv{radiや bencésや
ap{ts{gbanや {llhatott╆302 Aや töredékek szerintや aやmérművesや {rk{dokkalや tagoltや tumbaや
összeép(ltやaやsarkainやésやaやközepénやazや{rk{dosやoldalfallalやegy(ttやkifaragottやpillérekkel╇や
amelyekや felső╇や szabadonや {llóや szakasz{tや szoborf(lkékや díszítették╆や Ennekや aや
rendszernekやp{rhuzam{ulやaやmaやXII╆やBenedekやp{paやsíremlékénekやtartottやépítmény303 

szolg{lhatやazやavignoniやNotre-Dame-des-Domesやszékesegyh{z{ban╆ Nemやlényegtelenや
aや kérdés, hogy kinekや {llíthattak volna Pécsv{radonや egyや ilyenや reprezentatívや
síremléket′やAp{tnak╇やv{rnagynakやsemmiképpen╉やBodóやazonbanやfelvetettやegyやérdekesや
lehetőséget╇や miszerintや aや kolostorや rejtélyes╇や ｱｱ╆や sz{zadiや jótevőjének╇や azや egyed(lや azや
ap{ts{gや alapítólevelénekや {tirat{bólや ismert╇や Pécsv{radonや eltemetettや ésや ｱｱｰｰや t{j{nや azや
ap{ts{giや templomや Szentや Keresztや olt{raや előttや újratemetettや Domoszlóや hercegnekや aや
sokkalやkésőbbや{llítottやsíremlékeやlehetett╆ 

Aや ｱｴ╆や sz{zadや közepeや ut{nや aや pécsiや székesegyh{ztólや északraや Poroszlóiや
〉Neszmélyi《やMiklósやpécsiやp(spökや〉くｱｳｶｰ《や{ltalやfelépítettやAranyosやM{ria-k{poln{banやaや
p(spökや utódja╇や 〉Bergzaberni《や Miklósや 〉くｱｳｷｴ《や jelentősや belsőépítészetiや díszítőや
munk{katや végeztetett╆や Aや részbenや m{rや kor{bbrólや ismert╇や részbenや aや régészetiや
felt{r{sok304 sor{nや azや ｱｹｸｰ-asや évekbenや tal{lt╇や igenや magasや művésziや színvonalúや
dombormű- ésやszobortöredékek (1355╆やkép)╇やépítészetiやelemekやalapj{nやBuz{sやGergelyや
Miklósや p(spöknekや azや avignoniや p{pa-síremlékekhezや ésや m{sや franciaや ésや angolや
sírépítményekhezやhasonló╇や aや tumb{valやösszeépítettやpillérekenやnyugvóやbaldachinnalや
lez{rtや síremlékétや rekonstru{lta╆305 Véleményévelや szembenや {ltal{nosabbや aや
faragv{nyokや olt{regy(ttes╇や esetlegや szentélyrekesztőや maradv{nyakéntや valóや
interpret{l{sa.306   

 

 

                                                           
301 Aやtemplomやszentélyébenやfolytatottや{sat{sokrólやésやaやfelt{rtやsírokról╈やFEUERNÉやｱｹｶｴ╉やFEUERNÉや

ｱｹｷｱ╉やAやsíremlékről╈やLUXやｱｹｳｸa╉やHORV[THやｱｹｴｱ╆やｱｳ-15, 2*.; VII-X╆やt{bla╉やHORV[THやｱｹｴｴb╉や
LUXやｱｹｴｴ╉やBALOGHやｱｹｵｳb╉やL8VEIやｱｹｸｰ╉やRészletesebbenやld╆やal{bbやazや╅Anyagokやésやtechnik{kをや
címűやfejezetやelején╆ 

302 BOD2やｲｰｰｴ╆ 
303 Azやazonosít{sやkör(liやkétségeketやemlíti╈やGARDNERやｱｹｹｲ╆やｱｴｱ╆ 
304 G╆やS[NDORやｱｹｹｹ╉やG╆やS[NDORやｲｰｰｴ╆ 
305 G╆やS[NDORやｱｹｹｹ╆やｷｳ-ｹｲ╆╉やBUZ[Sやｱｹｹｹc╉やBUZ[Sやｲｰｰｴc╆ 
306 Magyarorsz{giやművészetや1987. I. 457-458. (MAROSI E.); Pannonia Regia 1994. 273. (IV-45-46. kat. 

sz╆╇やTAK[CSやI╆《╉やMAROSIやｲｰｰｱc╆やｱｲｱ╆ 
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7.5. Epit{fiumok 
 

Aや rómaiや epitaphium szóや görögや eredetreや 〉╅aや sírhozや tartozóを《や vezethetőや vissza╇や ésや aや
halottや nevétや ésや kor{t╇や hal{laや időpontj{tや jelölő sírfeliratや megnevezéséreや szolg{lt╆やA 

középkorや végén╇や aや humanizmushozや kapcsolódóanや jelentésv{ltoz{son╇や
jelentésbőv(lésen esettや {t╇やmidőn aや feliratotやhordozó╇や falraや f(ggesztett╇や falbaやépített 
emlékt{bl{tや isや kezdtékや azや epit{fiumや szóvalや jelölni╇や mégpedigや azや olyan halotti 

emlékt{bl{t╇や amelyや aや sírtólや f(ggetlen╇ azonbanや szinteや kivételや nélk(lや abbanや aや
templombanや vagyや ép(letegy(ttesbenや tal{lható╇や amelybenや aや sírや maga is (de 

elképzelhetőや péld{ul╇や hogyや aや templomや kör(liや temetőbenや eltemetettや személyや
epit{fiumaや aや templomや k(lsőや vagyや ak{rや belsőや fal{nや jelenikやmeg《╆やA kezdeti, csak a 

feliratraや vonatkozóや megnevezésや ezzel a jelentésv{lt{ssalや aや fokozatosan╇や m{rや aや ｱｴ╆や
sz{zadtólや kezdődően jellegzetesや {br{zol{siや típusokkalや gazdagodóや faliや emlékt{bl{kや
egészére╇やképやésやfeliratやegy(tteséreやalkalmazhatóやkifejezésséや〉╅Bildepitaphiumを╇やde a 

középkorban még: Totentafel) alakult╆や〉Aやt{rgytípusやteh{tやm{rやkor{bbanやmegsz(letett╇や
mint ahogyやalkalmazniやkezdtékやr{ a ma megszokott elnevezést╆《 

A sírhozや kötődőや síremlékek╇や valamintや aや templombanや elhelyezettや halottiや
fegyverek╇やhalottiやpajzs╇やepit{fiumやösszességeやközöttiやigenやjelentősやk(lönbségやnemやazや
{br{zol{sokや esetlegesや eltéréseibőlや adódik╇や hanemや kiz{rólagや aや sírhozや valóや viszonyや
eltéréséből╆やAzやepit{fiumnak╇やmintやaやsíremlékeknélやsokkalやszemélyesebb╇やalapvetőenや
azや egyéniやdevócióや ésやnemやaや t{gabbや csal{diや emlékezetや részétやképezőや t{rgynak╇やnemや
voltやközeやaやsírn{lやésやazやolt{rn{lやj{tszódó╇やrendszeresやhalottiやliturgi{hozやésやaやliturgikusや
emlékezethez╆307  

Az epit{fiumokや {br{zol{sainakや szinteや elengedhetetlenや részévéや v{ltや azや
elhunytat mindig élőkéntや {br{zolóや képm{s, gyakran aや h{zast{rs╇や majdや m{rや a 

gyerekekや csal{di t{rsas{g{ban╇や amintやKrisztus╇や aやMadonna╇やaやVera-ikon╇やazやOlajf{kや
hegyeや jelenet╇や aや névadóや vagyや k(lönösenや tiszteltや szentや alakja╇や ésや ink{bbや m{rや aや ｱｶ╆や
sz{zadtólや aや Sírbatétel╇や aや Felt{mad{s╇や azやUtolsóや ítéletや előttや térdelveや im{dkozik (680, 

903-904, 1356-1358╆やkép). Amígやaやsíremlékやelsősorbanやaやtemplomiやközösség╇やazやélőkéntや
h{trahagyottやkort{rsakやmajdやutódokやsegítség(lやhív{s{raやszolg{ltや｠ az elhunyt lelke 

megtisztul{s{t╇やaやbűnbocs{natotやelősegítőやim{kraやvalóやfelhív{sやeszközekéntや｠, addig 

azや epit{fiummal aや mennyeiや szféraや szereplőinek segítőや közbenj{r{s{tや igyekeztek 

elnyerni╇やilletveやaやreméltやközbenj{r{stや{br{zolni. SzabóやPéterやtal{lóやmegfogalmaz{saや
szerint azやepit{fiumや╅{br{zol{saivalやaやlélekやhal{lやut{niやsors{tやfirtatóやt{rgyを╆308 

Azや epit{fiumokや kész(lhettekや kőből╇や fémbőlや 〉öntveや vagyや vésve《╇や festhettékや
fat{bl{ra╇や ésや (vegablakokや egészeや vagyや rendszerintや alsóや részeや isや szolg{lhatottや
epit{fiumやgyan{nt╆やAzやepit{fiumやösszekapcsolódhatottやaやhalottiやpajzzsalやis╆ 
Az epit{fiumokやesetébenやlényegébenやugyanazやaやmagyarorsz{giやhelyzet╇やmintやahogyや
aztやaやhalottiやpajzsokn{l309 kor{bbanやm{rやl{thattuk╈やazやAusztri{ban╇やNémetorsz{gban╇や
                                                           
307 WEILANDT 2007. 246, 247, 249. 
308 SZAB2やｲｰｰｶ╆やｲｷ╆や〉ｸ╆やjegyzet《 
309 Ld╆や kor{bbanや az ╅Aや holtakや jelenléteや｠ templomiや temetkezésekや ésや környezet(kや aや középkoriや

Magyarorsz{gonをやcíműやfejezetや╅Halottiやfegyverekやésやpajzsokをやcíműやalfejezetében╆ 



 445 

Nyugat-Európa-szerteや nagyや sz{mbanや fennmaradtや emlékekkelや szembenや aや K{rp{t-
medenceやter(leténやaやközépkorやvégéről ak{rcsakやtöredékesenやisやfennmaradtやdarabok 

sz{maや egészenや minim{lis╆ Az 1541-igや terjedőや időszakbólや egyetlenや töredékesや
domborműや tartozhatottや jellegzetesや epit{fium-t{bl{hoz╇や egyや vörösやm{rv{nybólや ｱｵｲｰや
t{j{nやfaragott╇やbudaiやemlék310 aやkeresztlevételや{br{zol{s{valや〉ｱｰｶｷ╆やkép). 

Aや nyitraiや 〉Nitra╇や Szlov{kia《や székesegyh{zbólや sz{rmazhatや azや aや ╅Krisztusや
búcsújaやanyj{tólをや{br{zol{s╇やamelynekやfinomanやfaragott╇やeredetilegやmintegy 118x140 

cmやnagys{gú╇やdomborművűやkőt{bl{jaやnagyobbやdarabj{tやaやMagyarやNemzetiやGaléria╇や
kisebbや részétや pedigや aや nyitraiや ferencesや templomや őrzi╆や Azや ｱｵｲｰ｠ｱｵｳｰや t{j{nや kész(lt, 
kitűnőやszínvonalú faragv{nyやegyやnagyméretűやkőやepit{fiumやközpontiやt{bl{jaやlehetett╇や
az egészや architektonikusや kompozíciótや fel(lや aや felt{madottや Krisztusや {br{zol{saや
koron{zhatta╇やésやnyilv{nやrészeやvoltやazやegésznekやazやelhunytやdon{torや{br{zol{saやésやaやr{や
utalóやfeliratやis╆311  

VeitやvonやF(rstやkismartoniやv{rnagyや〉くｱｵｱｵ《やfentebbやanyagaやmiattやm{rやemlített, 
kismartoniや 〉Eisenstadt╇やAusztria《や ón epit{fium-t{bl{j{t312 (91-ｹｲ╆や kép) színesや festésű╇や
néholや aranyozottや vésetや díszíti╈や növényiや indadísszel╇や renesz{nszや elemekbőlや
össze{llított╇や fantasztikusや építészetűや jellegűや motívumokkal╇や stiliz{ltや delfinekkelや
kitöltöttや kereten bel(lや h{romsorosや felirat╇や alattaや aや felhőkbenや megjelenőや Madonnaや
mellképeや előttや térdelveや im{dkozó╇や p{ncélosや férfialak╇や címerével╆や Felirata semmiben 

nemやk(lönbözikやegyやsíremlékやmegszövegezésétől: am ersten tag des mercen im m V 15 

ist gestorben der edel und streng herr feit fon fuerst hauptman cu der eisnstat ritter und 

kaiserlicher maiestat ratt dem gott genetig sei╆やAやkismartoniやepit{fiumonやｱｵｱｵ╆やm{rciusやｱ╆や
olvashatóやaやv{rnagyやhal{laやidőpontjaként╇やvalódiやtemetkezőhelyén╇やaやbécsiやMariaやamや
Gestade-templombanや aや ｱｹ╆や sz{zadbanや mégや l{thatóや sírkövénや ésや egyや m{sik╇や kerekや
epit{fiumonや viszontや ｱｵｱｵ╆や augusztusや ｲｱ╆や szerepelt╆や ｱｵｲｳ-banや elhunytや felesége╇や
AppoloniaやMulbangerinや〉└Millwanger《やvonやHardeggやsírköveやisやaやMariaやamやGestade-

ban volt.313 〉Aや t{blaや teh{tや ritkaや péld{jaや aや sírtólや f(ggetlen(l╇や nyilv{nや azや elhunytや
hivatal{nakやhelyszínévelやösszef(ggésbenやelhelyezettやepit{fiumnak╆《 

Aや síremlék-katalógusnakや nemや része╇や deや aや festettや epit{fium-t{bl{kや
Magyarorsz{gonや ugyancsakや ritkaや voltaや ésや azや elhunytatや nemや isや élőként╇や hanemや
kivételesenや fekvőや halottkéntや megjelenítőや {br{zol{saや miattや megemlítendőや aや
Szakolc{rólや 〉Skalica╇や Szlov{kia《や aや Szlov{kやNemzetiやGaléri{baやker(lt, feliratやnélk(li╇や
Czobor-címeres╇や nagyméretűや (215x135 cm) festmény.314 Azや ｱｵｲｰや kör(lや D(rerや
k(lönféleやmotívumainakやegybekompon{l{s{valやkész(ltやképやalj{nやegy lefeléやfordítottや

                                                           
310 GEREVICHやｱｹｷｱ╆やｱｱｹ╆╉やCXVIのｳｰｴ╆やkép╉やHabsburgやM{ria 2005. 203. (IV-ｳｰ╆やkat╆やsz╆╇やVÉGHやA╆《 
311 T5R5Kや ｱｹｷｸ╉やMatthias Corvinus 1982. 632-634. (Kat.-Nr╆や ｷｷｳ╇や T5R5K╇や Gy╆《╉やNemzetiや Galéria 

1984. 119. sz.; MAROSI 2001. 204. 
312 JOVANOVICH 1930. 20.; IV╆や t{bla╉や CSATKAI｠FREYや ｱｹｳｲ╆や ｳｲ╆╉や ｲｹ╆や kép╉や ZIMMERLや ｱｹｵｳ╆や ｶ╇や

20-21. (30. sz.); Die Ritter 1990. 254-255. (Kt.-Nr╆やVI╆ｷｴ╇やPRICKLER╇やH╆《╉やképやaやIV╆やt{bl{n 
313 ZIMMERL 1953. 20-ｲｱ╆╇やaやbécsiやsírkőやésやepit{fiumやszövegénekやközlésével╆やErreやvonatkozóanやld╆や

mégやFEILやｱｸｵｷ╆やｷｵ╆や〉ｲｷ╆やésやｲｹ╆やsz╆《╉やBurgenland 1963. 74. 
314 Matthias Corvinus 1982. 625-626. (Kat.-Nr. 764, MOJZER, M.); MAROSI 2001. 204.; Gotika 2003. 

765-766. (4. 93 kat. sz., GERAT, I.)  
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fejétや levetettや sisakj{nや nyugtató╇や p{ncélbaや öltözött╇や halottや férfiや fekszik╇や fölötteや aや
holdsarlónや{lló╇やsug{rkoszorúやövezte╇やangyalokや{ltalやmennybeやemeltやMadonn{val╆ 

Aやｱｶ╆やsz{zadtólやazやepit{fiumokやegyreやgazdagabbやépítészetiやkiképzéstやkaptakや｠ 

aや délnémetや székesegyh{ziや ésや kolostori kerengőkや 》péld{ulや Regensburg (ｱｲｱｹ╆や kép), 

Augsburg]╇や v{rosiや pléb{nitemplomok kisméretűや kőt{bl{iや helyétや bonyolultや
ikonogr{fiaiやprogramokやésやhosszúやfeliratokやv{ltott{kやfel╆やEzeknekやaz emlékeknekやm{r 
szépや sorozataや tal{lhatóや kőbőlや vagyや f{ból╇や faragvaや vagyや festve╇やMagyarorsz{gonや is╇や
péld{ulや aや lőcseiや 〉Levoča╇や Szlov{kia《や Szentや Jakab-templomban.315 A templomi 

temetkezéseketや visszaszorítaniや igyekvőや protestantizmusや kereteiや közöttや gyakran a 

temetőbenや eltemetettや halottakや templomiや emlékt{bl{iv{や v{ltakや azや epit{fiumok╆や Aや
barokkや olt{rokや felépítéséhezや közelítőや faや epit{fiumokや igényesや péld{jaや T{rk{nyiや
Istv{nnéや Rozs{lyiや Kúnや Ann{nakや 〉くｱｶｴｶ《や aや Szatm{rや megyeiや Kisszekeresや csal{diや
temetkezőhelykéntや haszn{ltや templom{bólや aや Magyarや Nemzetiや Galéri{baや ker(ltや
epit{fiuma╆316 Aや szóや eredetiや jelentéséhez╇や aや hosszúや síriratokや hagyom{ny{hozや valóや
visszatéréstや jelziや jelesや reform{tusや személyiségekや lényegébenや csakや feliratbólや {llóや
epit{fiuma╇や mintや amilyen MadarBや J{nosや tudósや lelkip{sztorや 〉くｱｷｷｰ《や emlékétや őrziや
Biharp(spökiや reform{tusや templom{ban╇や aholや╊やEzenや halottiや emlékezetetや tétette ╊やazや
elhunytやJuliannaやnevűやle{nyaや〉1359-1360╆やkép). 

                                                           
315 LUDIKOV[｠MIK2｠P[LFFYやｲｰｰｶ╆やｳｳｵ-ｳｳｷ╆やésやkatalógustételekや 
316 NemzetiやGaléria 1984. 131. sz. 
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8. MEGBÍZ2KやÉSやKÉSZÍTTET8K1 

 

 
╅Hogyや örömetや szerezzenや Eli:k{nak╇や egybenや mag{nakや is╇や
Hrabalや ötsz{zや koron{értや vettや aや feleségeや sz(letésnapj{raや
Hraďi:kóbanやegyや sírhelyet╆やMindenやélőやszívétやmegmelengetiや
egyやilyenやkedvesやaj{ndék╆やAやsírhantやföléやsírkőやgyan{ntやBosch 

úrやtúlvil{giやl{tom{s{hozやhasonlóやalagutatやfaragtatott╆を 

    BOHUMIL HRBAL 

 

Ernusztや J{nosや kincstartó╇や szlavónや b{nや aや röviddelや hal{laや előtt╇や ｱｴｷｶ-ban kelt 

végrendeletébenや azや ╅╊や itemや lapisやmarmoreusや quiや inや cimiterioや iacetや debetや deや dictaや
pecunia sculpi cum armisや meisや ╊をや szavakkalや hagytaや meg, hogy a budai 

Nagyboldogasszony-templomや temetőjébenや {ltalaや alapítottや k{poln{baや történőや
eltemetésétや követően címeresや sírkövétや abbólや aやm{rv{nylapbólや faragj{kや ki╇や amelyや aや
templomや temetőjébenや fek(dt╆2 Aや k{polnaや alapít{s{val3 ｠ aholや lelkiや (dvéért misétや
mondhattak ｠╇や valamintや aや síremlékhezや sz(kségesや kőlapや beszerzésévelや saj{tや magaや
gondoskodottや aや magasや pozíciój{hoz╇や b{róiや rangj{hozや méltóや temetkezőhelyről╆や Aや
végrendelkezésやidejénやaやk{polnaやmégやnemやvoltやteljesenやkész╇やdeやnemやkételkedhet(nkや
afelől╇や hogyや haや aや hal{lや nemや szólítjaや el╇や nemcsakや azや építkezésや befejezését╇や azや ép(letや
berendezését╇やdeやaやsíremlékやelkészítésétやisやszemélyesenやfel(gyelteやvolna╆やÍgyやmindezや
aやvégrendeletやvégrehajtój{ra╇やalighanemやfi{ra╇やErnusztやZsigmondraやmaradt╇やakiやegy 

budaiやleletやtanús{gaやszerintやapjaやkív{ns{g{tやaやsíremlékやtekintetébenやtúlやisやteljesítette: 

egy profil{ltや szegélyűや vitéziや sírkőや [SCL]AVONIE feliratrészletetや hordozóや töredéke4 

(117╆や kép) mutatja, hogy az Anjou- ésやZsigmond-korやb{róiやesetében kevésやkivételtől 

eltekintve {ltal{nosnakやmondható╇ címeresや síremlék5 helyettや aや legújabbや ╅divatnakをや
megfelelő╇や reprezentatívabbや ésや alighanemや lényegesen dr{g{bb╇や alakosや emlékműや
kész(lt╇やr{ad{sulやnemやisやegyやegyszerűやsírlap╇やhanemやegyやszarkof{gや〉tumba《╆ 
 

 

8.1. Aやszemélyesやgondoskod{sやpéld{i 
 

Aや csal{diや vagyや ak{rや csakや személyesや temetkezőhelyや célj{raや alapítottや k{poln{król╇や
kolostorokról╇や kegyúriや templomokrólや gyakrabbanや szólnakや forr{saink╇や közt(kや aや
végrendeletekや is╆や Olyanや testamentumや azonban╇や amelyや Ernusztéhozや hasonlóanや aや
                                                 
1 Aやfejezetやelsőやv{ltozata╈やL8VEIやｱｹｹｰb╆ 
2 Aや budaiや k{ptalanや ｱｴｷｷ╆や janu{rや ｳｱ-énや {tírjaや Ernusztや J{nosや szlavónや b{nや ｱｴｷｶ-banや írtや kétや

végrendeletétや〉m{rciusやｲ╆やésやｳ╆《╇やközli╈ NAGY｠VÉGHELY｠NAGY 1890. 609. 
3 MADZSAR 1918. 61, 66. 
4 Aや töredékや csakや Ernusztや síremlékéhezや tartozhatott╇や mivelや m{s szlavónや b{ntや aや ｱｵ╆や sz{zadや

m{sodikや felébenや nemや temettekや elやBud{n╉やHORV[THやｱｹｳｲc╆や ｱｱｹ╇や ｱｲｸ╆╉やHORV[THやｱｹｳｸ╆や ｲｶ╇や
ｷｵ╆╉やXLV╆やt{bla╉やBALOGHやｱｹｶｶ╆やI╆やｲｹｷ╇やｲｹｸ╇やｶｹｹ╇やｷｱｹ╆╉やII╆やｳｲｶ╆やkép 

5 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 

1986. 
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síremlékや kérdéséreや isや kitért╇や nagyonや kevésや maradtや fennや aや magyarorsz{giや
középkorból╆やIllésh{ziやM{ty{sやerdélyiやkanonok╇ ózdiやfőesperesやpéld{ulやmégやaやhal{l{tや
megelőzőや évben╇や ｱｵ09-benや pontosanや kijelölte, hogy sírj{tや azや illésh{zaiや 〉Eliasdice, 

Szlov{kia) templom szószékévelや szembenや helyezzékや el╇や aholや azや Isteniや Megv{ltóや
korpuszaや volt╇や ésや rendeltや aや javaiból╇や hogyや aや testamentumや végrehajtóiや tégl{bólや
építtessékや megや sírj{t╇や erreや helyezzenekや egyや m{rv{nykövet╇や ésや aや sírtや bel(lrőlや ésや
kív(lrőlや feketeや bakacsinnalや vonj{kや be╈や ╅Annoや nativitatis eiusdem millesimo 

quingentesimoやnono╇やvigesimoやnonoやmensisやJuniiや》╊『やReverendusやdominusやMathiasや
Ilyes de Ilyeshaza archidiaconus de Ozth in ecclesia catedrali sancti Michaelis 

archangeli in Alba Gywla Transilvanensi olim praepositus 》╊『 Item in ecclesia 

parochiali sancti Petri elegit sibi ipsi sepulturam coram cancello, ubi divinum sevator 

corpus, commisitque de suis bonis, executoribus suis, ex lateribus construere seu 

fundare unum sepulcrum et desuper fieri ac fabricari unum lapidem marmorensem 

et placuit eidem testatori ut sepulcrum suum tam ab intra quam ab extra in vulgo 

fekethe bakachynnal involvere seu cooperire sui executores de suis bonis faciant".6 A 

vörösや m{rv{nyや sírkő╇や azや elhunytや papi öltözetűや alakj{valや maや isや aや templomban 

tal{lhatóや 〉330╆や kép), csak a 19. sz{zadban ｠ aや rajtaや j{rk{l{stólやmegóvandóや｠ eredeti 

helyéről╇やaやpadlóbólやkiemelték, ésやaやszentélyやfal{hozや{llított{k╆7 
FriedrichやVoytや〉Voit《や〉くｱｵｲｱ′《╇やakiやh{romやalkalommal╇やｱｵｰｹ｠ｱｵｱｳやközött╇やｱｵｱｷ-

benや ésや ｱｵｱｹ-benや Pozsonyや polg{rmestereや volt╇や végrendeletében8 arrólや intézkedett╇や
hogyや や nyilv{nや m{rや kor{bbanや elkészíttetett╇や aや Szentや M{rton-pléb{niatemplombanや
töredékesenやfennやisやmaradtやsírkövére9 (78╆やkép) tegyékやr{やhal{l{nakやidőpontj{t╈や╅vndや
dyやjarzalやvffやmeinやgrabstainやmachenやlassenを╆10 

Aや forr{sokbanやemlítettや tov{bbiやnéh{ny╇や templombanやvagyや temetőbenや{llítottや
síremlékや m{rや nemや maradtや fenn╆や Czobor Imre 1516-banや keltや végrendeletébenや ｱｵｰや
forintotや hagyottや Péterや kőfaragóra╇や hogyや őや vagyや valakiや m{sや elkészítseや a címerétや
{br{zoló╇やvörösやm{rv{nyやsíremlékét.11 Sóv{góやVinceやsoproniやpolg{rやｱｵｰｹ-ben a Szent 

Mih{lyや templomや egyikや olt{raや előttや lévőや sírj{raや teendőや m{rv{nyや síremlékや felőlや
végrendelkezett╆12 AzやugyancsakやsoproniやPalltramやAndr{sやvégrendeletébenやutasítottaや
feleségétや vagyや örököseit╇や hogyや sírj{raや színesreや festettや nemesiや címerétや {llíts{k╆13 

WetzerやFarkasやsoproniやpléb{nosや〉くｱｵｳｴ《やtestamentum{ból megtudható╇やhogyやaやSzentや

                                                 
6 A végrendeletや aや Köpcsényiや Levélt{r╇や Lad╆ｱ╆や fasc╆ｱ╆や nro╆ｵ╆や jelzetや alattや volt╇や közölve╈ Illésh{zy 

1878. 655-657. 
7 IPOLYI 1859a. 100-ｱｰｱ╆╉や Iのｸ╆や kép╉や VERNEI-KRONBERGER 1939. 50-51.; VARGA｠L8VEIや

1990｠ｹｲ╆やｱｶｶ╆や〉ｱｵｰ╆やjegyzet《╉やｵｹ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｴ╆╉やAbb╆やｱｱ 
8 ORTVAY 1894. 398, 399.; ORTVAY 1895. 278, 393, 431, 432.; SZENDE 2004. 186, 206, 219, 291.; 

L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｹ╆╉やAbb╆やｴ╉やMAJOROSSYやｲｰｰｶ╆やｱｰｳ╆や〉aやｱｶｴ╆やjegyzetやis《╉やMAJOROSSYやｲｰｰｸa╆ 
9 L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｹ╆╉やAbb╆やｴ╉やMAJOROSSYやｲｰｰｶ╆やｱｰｳ╆や〉ｱｶｴ╆やjegyzetやis《╉やMAJOROSSY 2008a. 470, 

ｴｸｳ╆╉やｲ╆や{bra 
10 MAJOROSSY 2006. 103. (164. jegyzet) 
11 GEREVICH 1973a. 302. 
12 H[ZIやｱｹｲｱ｠ｱｹｴｳ╆やIIのｱ╆やｳｱｵ╆╉やH[ZIやｱｹｳｹ╆やｱｰｴ╆ 
13 H[ZIやｱｹｲｱ-ｱｹｴｳ╆やIIのｲ╆やｱｳｹ╆╉やH[ZIやｱｹｳｹ╆やｱｲｱ╆╉やCSATKAIやｱｹｵｶ╆やｳｸｹ╆ 
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Mih{ly-templomや temetőjébenや egy╇や azや Olajf{kや hegyétや {br{zolóや epit{fiumotや m{rや
kor{bbanや elkészíttetett╇や sírkövénekや kifarag{s{rólや pedigや ｱｰや akóや borや
hagyom{nyoz{s{valや kív{ntや gondoskodni╆14 A gazdag pozsonyi polg{rやNiklasや Jungや
1465-benやkeltやvégrendeletébenやmeghagyta╇やhogyやaやSzentやLőrinc-pléb{niatemplombanや
temessékや el╇や ésや sírkövéreや ésや aや halottiや szertart{sraや egyar{ntや ｵｰ｠50 forintot hagyott: 

╅Itemやichやschaffやzu ainem stain auf mein grab L fl. Item ich schaff mich zebestetten 

zu der begrebnus vnd vmb vigili seelambt zesigen vnd zu lesen in sand Laurenczen 

kirchenやLやfl╆を15 KuntzやFrankやpozsonyiやpékmester 1505-benやúgyやrendelkezett, hogy a 

Szentや M{rton-templom temetőjébenや helyezzékや nyugalomba╇ sírj{raや aや faragottや
címerévelやékesやsírkövetやfektessenek╇やésやminderreやｱｶやdén{rfontotやisやhagyott╆16 

Sokkalや szerényebbや igénytや t{masztottや ｱｴｲｸ-banや P{sztóiや Jakab╇や akiや kétや lov{tや
hagytaやaやp{sztóiやap{traやazzalやaやkikötéssel╇やhogyやazokや{r{bólや｠ aやp{sztóiやap{ts{gやSzentや
Péterや olt{raや felettiや boltozatや kijavít{s{nや túlmenőenや ｠ egy fakorl{ttalや vegyékや majdや
kör(lやaやsírj{t╆17  

Azや ír{sosや adatokや csekélyや sz{maや ellenéreや isや bízv{stや {llíthatjuk╇や hogyや aや
síremlékekrőlや valóや előzetesや gondoskod{s╇や azoknakや mégや az illetőや életébenや valóや
elkészítéseやmindennapiや jelenségやvoltやaやkésőやközépkoriやMagyarorsz{gon╆や Ígyやtörténtや
ez péld{ulやmindenやolyanやesetben╇や amikorや aやhal{loz{sや évsz{ma╇やvagyやannakやvégeやaや
sírkőやtöbbiやfeliratrészénekやfarag{smódj{tólやeltér╇やvagyisやaやsíremlékre utólagやker(ltやr{╆や
Arra, hogy azや ilyeténや valóや gondoskod{s egyesや esetekbenや milyenや ╅előrel{t{sをや
bizonyítéka╇や{lljonやittやnéh{nyやpélda╆や 

Azや ｱｳｹｶや végénや kir{lyaや ellenや l{zadóや ésや ｱｳｹｷ-benや Zsigmondや híveiや {ltalや
meggyilkoltや Lackfiや Istv{nや mag{tや m{rや n{dorkéntや jelölve╇や vagyisや kinevezéseや 〉ｱｳｸｷ《や
ut{nやkészíttetteやel azや{ltala alapított╇やkeszthelyi ferencesやkolostorやtemplom{banやm{igや
megőrzött╇やcímeres, vörösやm{rv{nyやsírkövét (298-300╆やkép),18 amelyreやazやévsz{mやelejétや
(m ccc《やmégや r{vésette╇やdeやvégétや 〉lxxxxvii) a kihagyott helyre utólag, sokkalやkevésbéや
gondosanやfaragt{kやki╆やErősenやkétséges╇やhogyやamennyibenやaやsírkőやnemやlettやvolnaやm{rや
kész╇やilyen╇やmaiやkopotts{gaやellenéreやisやimpoz{nsやemléketや{llítottakやvolna-e neki. 

Telegdiや Istv{nや kincstartó 1507-ben szenteltetteや felや aや mezőtelegdiや 〉Tileagd, 

Rom{nia) templomot, ahol gazdag heraldikaiや díszűや sírlapj{tや maや isや őrzikや 〉448-449. 

kép). Aやhal{loz{siやévsz{mnakやcsakやazやelsőやkétやsz{mjegyétや〉15《やvéstékやr{やaやkőre╇やaやvégeや
(14) nemやker(ltやr{╇やmintやahogyやazやelhunytやsemやfek(dtやsosemやaやsírkőやalatt╈やｱｵｱｴ-ben a 

paraszth{borúや sor{nや vesztetteや életét╆19 Hasonló╇や b{rや sokkalや dicsőbbや sorsや jutottや
oszt{lyrész(lや P{lóciや Antalや zempléniや főisp{nnak╇や akiや ｱｵｱｹ-benや síremléketや {llíttatottや
testvére╇やazやｱｵｱｴ-benやelhunytやP{lóciやMih{lyや főkamar{sやésや saj{tやmagaやsz{m{raや 〉309-

                                                 
14 H[ZIやｱｹｲｱ｠ｱｹｴｳ╆やIIのｲ╆やｶｷ╆╉やH[ZIやｱｹｳｹ╆やｱｲｱ╇やｱｶｷ╉やCSATKAI 1956. 389. 
15 SZENDE 2004. 278.; MAJOROSSY 2006. 83-84. (a 87. jegyzet is), 109. (181. jegyzet) 
16 SZENDE 2004. 289.; MAJOROSSY 2006. 91. (114. jegyzet), 103, 109. 
17 VALTER 1982. 168.; VALTER 1987. 277. 
18 BONTZ 1896. 376, 377.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 25-2ｶ╆╉やｲ╆やkép 
19 CSERGHE8やｱｸｸｹ╆やｳｴ-ｳｶ╆╉やEM8DIやｱｹｹｸ╆やｱｷｷ-ｱｷｸ╆╉やｳ╆やkép╉やEM8DI｠VARGA 1999. 246, 264. 
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311╆やkép).20 Antalやaやmoh{csiやcsat{banやesettやel╇やmintやcsal{djaやutolsóやsarjaや｠ azやemlékétや
őrzőやsíremlékrőlやalighaやgondoskodottやvolnaやm{rやm{s╆ 

ｱｵ╆や sz{zadi művészettörténet(nkや legtal{nyosabbや ｠ stílusukatや tekintveや a 

magyarorsz{giや alkot{sokや közöttや önmagukban╇や p{rhuzamokや nélk(lや {llóや ｠ főpapiや
síremlékeiや mindや hamarabbや kész(ltek╇や mintや ahogyや azや illetőや személyekや elhunytakや
volna. Utólagや ker(ltや r{や azや évsz{mや Als{ni B{lintや bíboros╇や pécsiや p(spökや 〉く1408) 

sírlapj{ra21 (410-411╆や kép)╇や ésや későbbや véstékや felや azや mccclx ut{nや azや ix-et Gergellaki 

Bertalanや budafehérv{riや prépostや síremlékéreや is22 (134-136╆や kép). Georgや Schönberg 

pozsonyiやprépost╇やaやpozsonyiやegyetemやalkancell{rja aやszobr{valやdíszített  síremléket 

1470-esや évsz{mmalや jelezte (ｴｳｶ╆や kép), rajtaや aや címeivelや j{róやösszesや jelvénytや gondosanや
kifaragtatta╇やaやhozz{tartozóやkétや feliratosや t{blaやazonbanやcsakやｱｴｸｶ-banやbekövetkezettや
hal{laやut{nやkész(ltや el23 (437-438╆や kép). Sz{ntóiやAmbrusや szentistv{niや prépostや 〉くｱｴｸｳ《や
esztergomiやsírlapj{nや(ｳｳｸ╆やkép) aや╊やqui obyt die szövegやut{nやutólagやvéstékやfelやaやutólagや
vésettやrész╈やxxi me(n)s(is) aprilis 1483 d{tumot╆24 

Bertalanや egriや vik{riusや ｱｵ╆や sz{zadや végiや sírköveや (ｴｴｴ╆や kép) ugyanや elhunytkéntや
említiや aや főpapotや ｠ HIC IACET CONDA(M) VENERABILI[S] ET EGREGIVS 

DOMIN[VS] BARTH(O)LOME[VS] ╊ ｠╇や deや aや d{tumやmegmaradtや részébenやmindや a 

nap (DIE《╇やmindやaやhónapや〉MESIS《やut{nやkihagyt{kやaやhelyetやazやakkorやmégやnemやismertや
sz{moknak╇やamelyekやvég(lやegy{ltal{nやnemやisやker(ltekやr{やaやkőlapra╆25  

Olyanや sírkövek is fennmaradtak, amelyeken előszörや csakや azや évsz{mや elejétや
faragt{kや ki╇や aや kihagyottや helyreや későbbや azonbanや m{rや nemや ker(ltや felや aや hal{loz{sや
ténylegesや időpontja╇や ígyや péld{ulや azや ｱｴｶｰ｠ｱｴｷｰや kör(lや kész(ltや karvaiや 〉Kravany nad 

Dunajom╇やSzlov{kia《やL{batlan-síremlékenや(404-ｴｰｵ╆やkép) csak mcccc olvasható╇やamelyや
aや sírkőや művészettörténetiや interpret{ciój{banや zavarokhoz╇や félremagyar{z{shozや isや
vezetett.26 1500-asや évsz{motや tal{lunkや Újlakiや Lőrincや hercegや 〉くｱｵｲｴ《や újlakiや (Ilok, 

Horv{torsz{g《 síremlékén (1128-ｱｱｳｱ╆やkép).27 

                                                 
20 CSOMA 1888a. 125-126.; GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｲｳ-ｲｴ╆╉やｵｵ╆やkép╉やvégrendeletéről╈やDÉTSHYや

1998. 
21 HENSZLMANN 1870. 270-ｲｷｲ╇や ｳｷｲ╆╉や ｱｳｴ╆kép╉や SZ8NYIや ｱｹｰｶ╆や ｲｴｱ-244. (769╆や sz╆《╉や ｲｵｸ╆や kép╉や

VERNEI-KRONBERGER 1939. 25-ｲｶ╇や ｲｷ╆╉や MAROSIや ｱｹｸｳa╆や ｱｰｸ╆╉や ｱｰｵ╆や kép╉や L8VEI｠VARGA 

ｱｹｸｷ╆や I╆やｵｹｱ╆╉や II╆やｱｲｳｹ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｳｰｰ-ｳｰｱ╆や 〉Sz╆ｵｹ╆やkat╆やsz╆《╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｱ╇やｳｲ-33, 

54-ｵｵ╆や〉ｱｸ╆やsz╆《╉やｱｲ╇やｳｲのｱ╆やkép 
22 ÉBERや ｱｹｰｶb╆や ｲｰｹ-210, 211.; SUPKA 1907a. 97, 110-116.; SUPKA 1907b. 7-8, 21, 28, 33, 36.; 

RADOCSAY 1971. 464, 480-ｴｸｱ╆や 〉ｷｴ╆やsz╆《╉やｵ╆やképや｠ azやévsz{mやkétやrészletbenやtörténtやfarag{s{tや
nemやismertékやfel╇やígyやaやmegbízóやszemélyétやilletőenやtal{lgat{sokraやkényszer(ltek╆ 

23 HENSZLMANN 1880a. 130, 143, 156-ｱｵｷ╆╉や ｱｴｵ╆や {bra╉や ÉBERや ｱｹｱｳ╉や VERNEI-KRONBERGER 

1939. 9, 38-ｳｹ╇や ｵｰ╆╉や ｱｹ╆や t{bla╉や HOMOLKAや ｱｹｷｲ╆や ｱｷ-18, 390.; Matthias Corvinus 1982. 325-327. 

(Kat.-Nr╆やｲｷｱ╆╉やL8VEI╇やP╆｠PERGER╇やR╆《╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 700-701.; II. 1708-ｱｷｰｹ╆やkép╉や
CHAMONIKOLASOV[やｲｰｰｳ╆やｳｷｴ╇やｳｷｸ╆╉やｳｲｲ╆やkép╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｳ╇やｶｶｷ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｹ╆やkat╆やsz╆《╉やｲｸｳ╆や
képや 

24 M[THESやｱｸｲｷ╆やｲｲ╆や〉こ╆やｳｶ╆《╉やTab╆やVI╆やlit╆やA╆╉やVARGA-L8VEIやｱｹｹｰ-92. 153, 164. (119. jegyzet); 42. 

kép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｳ-24, 34, 36, 45-ｴｶ╆や〉ｸ╆やsz╆《╉やｲｰ╇やｳｹのｳ╆やkép 
25 KOZ[K-SEDLMAYR ｱｹｸｷ╆やｲｷ╆や〉ｹｵ╆やsz╆《╉やｳｶ╆やkép 
26 BÉL╇やStrigon.╉やORB[Nやｱｸｶｹ╆╉やGEREVICHやｱｹｷｳa╆やｲｸｱ╆ 
27 PAÚRやｱｸｵｸ╉やTHALL2CZYやｱｸｸｹ╉やL8VEIやｱｹｸｵ╆やｷｹ-80.; 2-ｳ╆やkép╉やPELCやｲｰｰｷ╆やｳｱｴ╆ 
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Aや saj{tや maguknakや {llítottや sírkövekや készíttetőiや időnkéntや aや sírfeliratbanや isや
kitértekや erreや aや tényre╆ Az ｱｵｰｰや kör(lや elhunytや M{ty{s aや Z{gr{bや 〉Zagreb╇や
Horv{torsz{g《やközelébenやfekvő╇やkésőbbやaやv{rosbaやbeやisやolvadtやGrane:inaやpléb{nosaや
volt╇や ésや aや z{gr{biや Szentや M{rk-templombólや sz{rmazóや sírkövétや (ｴｴｶ╆や kép) 1472-ben 

készíttetteや el╈ 1472 hunc lapidem fe(cit) fi(eri) d(omi)n(u)s Mathias pleban(us) ╊.28 A 

szil{gycsehiや〉CehuやSilvaniei╇やRom{nia《やreform{tusやtemplomやkriptafedlapj{nや(319-320. 

kép) a HOC OP(US) FECIT FIERI ╊やfeliratやmutatja╇やhogyやCsehyやWaydaやIstv{nや〉くｱｵｰｴや
′《やvoltやaやkészíttetője╆29 MegyericseiやJ{nosやkolozsiやfőesperesや〉くｱｵｱｷ《やｱｵｰｷ-benや{llíttattaや
felや azótaや elveszettや síremlékétや Gyulafehérv{ronや 〉Albaや Iulia╇や Rom{nia《╆30 Egerv{riや
Bereckやtininiやp(spökや〉くｱｵｲｳ《やegerv{riやsírkövének (ｱｰｹｳ╆やkép) a feliratやszerintやőやmagaや
volt 1515-ben aやmegbízója.31 Somogyv{rottやｱｵｲｴ-ben Zathai J{nosやfehérv{riやkanonok╇や
bélav{riやdék{n╇や somogyv{riやpléb{nosやésやaや somogyiやkolostorや jegyzőjeやkészíttetett ╊ 

fecit fie[ri] ╊やtal{nやnemやcsup{nやsaj{t╇やdeやegybenやszerzetest{rsaiやtemetkezésiやhelyekéntや
is vörösやm{rv{ny kriptafedlapot (ｴｲｵ╆やkép).32  

Sok esetben feltehető╇や hogyや egyや sírkőや ╅időや előttiをや elkészítéseや azonや múlott╇や
hogyやaやmegfelelőやkőfaragóやrendelkezésreや{llt-e╆やJólやmutatjaやazやesetlegességbőlやadódóや
színvonalbeliやk(lönbségetやBebekやGyörgyやtornagörgőiや〉Hrhov╇やSzlov{kia《や(ｲｶｹ╆やkép) ésや
unokaöccse╇や Bebekや L{szlóや pelsőciや 〉Plesivec╇や Szlov{kia《や sírlapjaや 〉270-272╆や kép). A 

sisakkalやkoron{zottやBebekやcímerやmindkétやalkot{sonやazonos╇やmindkettőやanyagaやvörösや
m{rv{ny╇やaやkétやb{róやlegmagasabbやtisztségeや｠ kir{lynéi╇やilletveやkir{lynőiやt{rnokmesterや
｠ isや ugyanaz╆や Ennekや ellenére╇やmígや aや kor{bbiや sírkő╇や amelyetや Györgyや aや gombaszegiや
p{losや kolostorや ｱｳｷｱ-benや történtや alapít{s{tや követően╇や jóvalや ｱｳｹｰ-benや bekövetkezettや
hal{laやelőttやkészíttetett╇やaやmagyarやközépkorやegyikやlegszebbやcímeresやsíremléke╇33 addig 

L{szlóéや rosszulや szerkesztett╇や ar{nytalanや{br{júや｠ 1401-esやévsz{maやalapj{nやazやakkorや
m{rやbetegségeやmiattやvisszavonultや főnemesや sietve╇やhal{laやközeledtétや érezveや rendelteや
meg╇や valószínűlegや azや első╇や útj{baや akadóや kőfaragótól╆や Aや sorsや iróni{ja╇や hogyや aや
megrendelőや egyや időreや mégisや felép(lt╇や deや ｱｴｰｳのｱｴｰｴ-ben bekövetkezőや hal{l{nakや
pontosや idejétや sírköveや fennmarad{saや ellenéreや semや ismerj(k╇や azや évsz{mや előzetesや ésや
túls{gosanやelsietettやkifarag{saやmiatt╆34 

Aやfentiやpéld{kやellenéreやvalószínű╇やhogyやaやsíremlékekやtöbbségétやaやtemetésやut{nや
készítették╉ szerencsésやesetbenや írottや forr{sok╇やvégrendeletek╇やvagyやak{rやmag{nakやazや
emléknekや aや szövegeiや isや utalnakや erre╆ [rp{d-h{ziや Szentや Margitや domonkosや ap{caや
                                                 
28 R2MERやｱｸｷｰ╆やｱｸｹ-ｱｹｰ╆╉やKUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｳ╆や〉ｱｱｱｲ╆やsz╆《╉やBRUNŠMIDやｱｹｱｲ╆やｵｲ-54. (892. sz.); 

KARAMAN 1950. 144, 146-ｱｴｷ╆╉やVALENTIĆやｱｹｶｹ╆やｲｰｰ-201. (146. sz.) 
29 BUNYITAYやｱｸｸｷ╆やｳｹ╆╉やBALOGHやｱｹｴｳ╆やｸｱ╇やｲｰｲ╇やｲｸｵ╇やｳｵｶ╇やｳｷｷ╆╉やｵｸ╆やkép 
30 MIK2やｱｹｸｳ╆やｵｳ-56. 
31 ÉBERやｱｹｱｵ╆やｲｸｸ-ｲｹｲ╆╉やｶｲ╆や t{bla╉やMagyarやművelődéstörténetやｲ╆ 1939. 655-ｶｵｶ╆╉やképやaやｴｱｳ╆やoldalon╉や

L8VEIやｲｰｰｱf╆やｸｰ╆╇やképpel 
32 GERECZE 1897. 148, 149-150.; 9-ｱｰ╆やkép╉やBÉKEFIやｱｹｰｷ╆やｱｱｰ╇やｲｰｸ-209.; 81-ｸｲ╆やkép╉やBAKAYやｱｹｸｹ╆や

117, 118-ｱｱｹ╆╉やｴｵ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｳ-14, 33, 57-ｵｸ╆や〉ｲｳ╆やsz╆《╉やｱｶのｲ╇やｳｵのｱ╆やkép 
33 CSERGHE8-CSOMA 1890a. 22-ｲｴ╆や ｲｴ╇や képpel╉や ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981b. 255-256.; 1. 

kép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 36, 38, 39, 43-ｴｴ╆╉やｶ╆やkép 
34 CSOMA 1888b. 161-ｱｶｴ╆╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 15-23.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 

22, 26-ｲｸ╆╉やｳ╆やkép 
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〉くｱｲｷｱ《や temetéseやut{nや csakやaや tizennegyedikやnaponや fedtékや leや ideiglenesen aや sírtや egyや
durvaやkőlappal╇やamígやaやvéglegesnekやsz{ntやvörösやm{rv{nyやsíremlékやkét-h{romやhónapiや
munk{valや elや nemや kész(lt╆35 Ennekや {llít{s{banや aや domonkosや rendenや kív(lや aや
rokons{gnak╇や aや kir{lyiや csal{dnakや isや szerepe lehetett╇や erreや utalや azや akkoribanや mégや
kivételes vörösやm{rv{nyやfelhaszn{l{sa╆36 

Egy-egyや nagyhírűや szentnekや nemcsakや azや egyh{z╇や deや vil{giや patrónusokや isや
{llíthattakやsíremléket╆やAzやeredetilegやazやújlakiや 〉Ilok╇やHorv{torsz{g《や ferences kolostor 

kertjébenや eltemetettや Kapisztr{nóiや J{nostや 〉くｱｴｵｶ《や Újlakiや Miklósや erdélyiや vajdaや
exhum{ltattaや ésや aや kolostortemplomや egyikや k{poln{j{banや új╇や fényesや síremléketや
emeltetett neki, vall{sosや buzgalm{nや kív(l aや szentや sírj{hozや zar{ndoklókra is 

figyelemmel.37 

Gyakori lehetett ｠ természetesや isや｠╇や hogyや azや elhunytや fiaや {llítjaや aや síremléket╆や
Stiboriciや Stiborや erdélyiや vajdaや 〉くｱｴｱｴ《や székesfehérv{riや síremlékénekや azonosítottや
töredékeiや (279-ｲｸｱ╆や kép) olyanや közeliや stíluskapcsolatotや {rulnakや elや fi{nak╇や azや ifjabbや
Stibornak (くｱｴｳｴ《やbudaiやsíremlékévelや(112-ｱｱｵ╆やkép) ésやaやStiborやcsal{dやegyやnőtagj{nak╇や
alighanem az ifjabb Stibor egyikやnővérénekやugyancsakやbudaiやsírkőtöredékeivel (1156-

ｱｱｵｷ╆やkép)╇やhogyやjoggalやfeltételezteやm{rやeddigやisやaやkutat{sや｠ az egyes darabok pontos 

azonosít{saやhíj{nやisや｠, hogy egyやmesterやkészítetteやvalamennyitやｱｴｳｰやt{j{n╇やnyilv{nやazや
ifjabbやStiborやmegrendelésére╆やValószínű╇やhogyやaやnagyszab{súやmunk{latokや｠ aやh{romや
sírkőや mestereや aや Zsigmond-koriや magyarorsz{giや síremlékművészetや legjelentősebbや
alkotójaや ｠ összef(ggésbeや hozhatókや azや ifjabbik Stibor 1431-benや történtや
végrendelkezésével╇やmégやhaやaやtestamentumやszövegeやaやsíremlékekreやnemやisやutal╆38 

Beeriや〉Béri《やIstv{nやésやEgerv{riやVeronikaやｱｵｱｵ-benやgyermekeikや{ltalやkészíttetettや
｠ ╊や MATRE ANNA FRANCISCO LADISLAO FILYS FECIT ╊や ｠ sírlapjaや
Zalaszentgrótonやtal{lható (ｱｰｸｵ╆やkép).39 

Esetleg ap{nakや ésや fi{nak╇や deや ink{bbや tal{nや kétや testvérnek {llítや emléketや egyや
hatalmasやméretűや 〉ｲｹｰxｱｵｲや cm《やpozsonyiや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《や sírkő (364-ｳｶｵ╆や kép). 

Az 1453-banや elhunytや Bartholomeusや Scharzachや ésや azや ｱｴｲｸ-banや elhal{lozott Gaspar 

Scharzachや aや síremlékや szövegeや szerintや egyや sírbanや fek(dtek╇や eや kettősや sírgödörや

                                                 
35 Mon. Vespr. I. 291.; GOMBOS 1937. II. 1518-1519. 
36 Aや vörösや m{rv{nytや aや ｱｲ╆や sz{zadや m{sodikや felében╇や vagyや ink{bbや m{rや azや utolsóや negyedébenや

kezdtékやMagyarorsz{gonや alkalmazniや aや kir{lyiや udvarbanや ésや azや ennekや közvetlenや környezetétや
jelentőや főpapiや körökbenや 〉aや vörösやm{rv{nyや középkoriや haszn{lat{rólや ld╆や L8VEIや ｱｹｹｲ╉や L8VEIや
ｲｰｰｲc╉やvalamintやal{bbやazや╅Anyagok ésやtechnik{kをやcíműやfejezet《╆やAやｱｳ╆やsz{zadやm{sodikやfelébenや
csakや aや kir{lyiや csal{dや tagjainakや {llítottや vörösや m{rv{nyや síremlékekrőlや vanや tudom{sunk╇や
Margiténやkív(lやIV╆やBél{érólやésやV╆やIstv{néról╈やPROKOPPやｱｹｶｸ╆╉やGOMBOSやｱｹｳｷ╆やII╆やｱｵｴｲ╆ 

37 FÜGEDIやｱｹｷｷ╆やｸｴｸ╆ 
38 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 31-35.; 6-ｸ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 42, 47-50.; 3, 

9-ｱｳ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｹｱ-293. (Sz.47-48. kat. sz.); L8VEIやｱｹｹｹb╆ 
39 Aや Rómerや Flórisや lejegyzéseや alapj{nや közöltや feliratrészや azótaや szinteや teljesenや eltűntや aや kőlapról╉や

R2MERや ｱｸｶｳa╆や ｳｴｶ╆╉や R2MER╇や Zala╉や V[NDORや ｱｹｸｶ╆や ｵｶ╆╉や IVのb╆や {bra╉や L8VEIや ｲｰｰｱf╆や ｸｰ-81., 

képpel╉やGOMBOSI｠L8VEIやｲｰｰｷ╆やｲｰｹ╆╉やｱｱ╆やkép 
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lefedéséreや voltや sz(kségや aや szokatlanulや nagyや kőt{bl{ra╆40 Aや sírkövet bizonyosan 

Bartholomeusや hal{laや ut{nや végrendeleténekや végrehajtóiや készíttették╇や felirat{tや ésや
évsz{maitやugyanis egységesやmunkafolyamatやsor{nやfaragt{kやki. 

K{rolyやRóbertやmagyarや kir{lytや ｱｳｴｲ-benや aや székesfehérv{riや kir{lyiや bazilik{banや
temettékや el╆や Ismeretesや azや aや középkorbanや alighaや egyed(l{lló╇や deや aや székesfehérv{riや
templomotや illetőenやmégiscsakやhallatlanや tény╇やhogyやaや sírtや Johannes custos, a templom 

egyik kanonokja, 1349-ben kirabolta.41 Azやészakiやmellékhajóbanやfelt{rt╇やnagyméretűや
sírralや azonosíthatóや sírhelyや helyre{llít{s{tや I╆ Lajos rendelhetteや el╇や ésや valószínűlegや
ennekや azや egy(ttesnekや alkottaやmonument{lisや keretét a jórésztやm{rや régótaや ismert, a 

sírgödörbenや tal{ltや kisや töredékekkelや azonosやprofilrészleteketやmutatóや faragv{nyokbólや
rekonstru{lható╇やvörös- ésやfehérやm{rv{nybólやfaragottやsírbaldachin (1289-ｱｲｹｸ╆やkép).42 

Szentgyörgyiや ésや Baziniや Zsigmondや grófや első╇や írottや forr{sokbólや nem ismert 

feleségének╇やKunigund{nakや〉くｱｴｶｱ《やröviddelやannakやhal{laやut{nやausztriaiやvagyやbajorや
mesterrelや faragtatottや sírkövet╇や amelyや M{riavölgyönや 〉Marianka╇や Szlov{kia) ma is 

l{tható (328-ｳｲｹ╆や kép).43 Aや következőや évbenやm{rや aや főúrや újabbや feleségérőlや ismeretesや
adat. AやMagyarやNemzetiやMúzeumやegyやalighanemやBud{rólや sz{rmazóや sírkövétや (150-

ｱｵｱ╆や kép) Thomas Venediger budaiや polg{rや {llíttattaや feleségénekや Orsoly{nak╇や aや
boroszlóiやSauermann Konr{dやle{ny{nak╆44 

Aや kor{bbanや elhunytや testvérnekや azや életbenや maradottや {llíttathatottや sírkövet. 

Bernardinoや Monelliや 〉くｱｴｹｶ《╇や Beatrixや kir{lynéや udvarbír{jaや ésや diósgyőriや v{rnagyaや
budaiや sírkövét45 (132-ｱｳｳ╆や kép), felirataや alapj{n, azや elhunytや testvére╇や Paoloや Monelliや
{llíttatta╈や PAVL(VS) MONELL(VS) MIRAE FR(ATRI) PIETA(TIS) OCVLIS HAVD 

SICCIS BVSTV(M) MISERABILE POSVIT. AやP{lóci testvérekやemlékérőlや(309-ｳｱｱ╆やkép) 

m{rや voltや szó╆や Forg{chや Péterや esztergomiや v{rnagy╇や barsiや ésや nyitraiや főisp{nや elhunytや
fivére╇や Gergelyや sz{m{raや ｱｵｱｵ-benや készíttetteや aや Johannesや Fiorentinusや szignój{valや
jelzettやfelsőelef{ntiや〉HornéやLefantovce╇やSzlov{kia《やsírlapot (453-ｴｵｷ╆やkép).46 

Semjéniや〉Sömjéni《やAntal, a kapornakiやbencésやap{ts{gやap{tjaやｱｵｴｶ-ban hunyt el. 

Évsz{mやnélk(li╇やvörösやm{rv{nyやsíremlékeや(356-ｳｵｸ╆やkép) ｠ amelynekやszövegeやazやap{tや

                                                 
40 KOSTKAやｱｹｷｶ╆やｱｹ╇やｶｹ╆╉やｵｱ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｶｹｶ╆╉やII╆やｱｶｹｰ╆やkép╉やFIALAやｱｹｹｹ╆やｶｶ╇やｶｷ-

ｶｸ╆や〉ｵｶ╆やkat╆やsz╆《╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｹ╆╉やｲｷｷ╆やkép 
41 REISSENBERGER｠HENSZLMANN 1883. 78-ｷｹ╆╉やDERCSÉNYIやｱｹｴｱ╆やｳｹ╆ 
42 Azや északiや mellékhajóbanや felt{rtや sír╈や KRALOV[NSZKYや ｱｹｸｲ╉や BICZ2や ｲｰｰｴb╉や aや sírbaldachinや

jórésztや maや isや érvényesや rekonstrukciója╈や SZAK[Lや ｱｹｸｲ╉や rekonstrukciósや korrekciók╈や BUZ[Sや
2004a; az Anjou-síremléktöredékekrőlや összefoglalóan╈や L8VEIや ｱｹｸｲ╉や aや templomや déliや oldal{nや
felt{rtや k{poln{rólや ésや leleteiről╈や BICZ2や ｲｰｰｴc╉や L8VEIや ｲｰｰｴa╉や azや északiや mellékhajóや sírj{hozや
tartozhatottや aや baldachin╈や L8VEIや ｲｰｰｴa╆や ｸｴ╆╉や részletesebbenや ld╆や kor{bban╇や az ╅Aや templomiや
síremlékekや ésや rokonemlékekや típusaiや aや középkoriや Magyarorsz{gonをや címűや fejezetや
╅Falisíremlékekをやcíműやalfejezetében╆ 

43 ENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｱa╆やｱｴｲ╆╉やｲ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｶ╆╉やAbb╆やｲ 
44 Ltsz. 70.61 1-ｳ╆c╆╉やL8VEIやｱｹｹｱa╆やｳｶｳ╆╉やMIK2やｲｰｰｵa╆やｲｱｹ╇やｲｳｵ╆や〉ｱｰｶ╆やjegyzet《 
45 SZENDREI 1927a. 36-ｳｹ╆╉や ｶ╆や kép╈や SZENDREIや ｱｹｲｷb╆や ｷｱ-76.; Matthias Corvinus 1982. 614, 619, 

677, 679-680. (Kat.-Nr. 831, BALOGH, J., BERTALAN V.-né╇やHORV[TH╇やI╆《╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｹｹ╆╉や
ｶｳ╆やkép╉やMIK2やｲｰｰｸa╆ 

46 HORLER 1983. 
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kor{bbanや meghalt╇や Péterや nevűや testvérérőlや isや megemlékezik ｠ azや egykoriや bencésや
ap{ts{g templom{nak szentélyébenやtal{lható╆47 Aやfeliratosやt{blaやhatsoros╇やrenesz{nszや
kapit{lisやbetűtípusúやfelirataやalattやhúzódó╇やlegal{bbやkétやtov{bbiやsorhozやelegendőやs{vやaや
majdaniやhal{loz{siやidőpontやsz{m{raやmaradtや(resen╇やvagyisやaやsírkövetやmégやAntalやap{tや
életébenや faragt{kや｠ aやcinquecentoやpurit{nやsíremléktípus{baやsorolhatóやemlékや stílusaや
alapj{nやｱｵｳｰやut{nやm{rやalighaやkész(lhetett╆やSzövegeやaやrövidítésekやfelold{s{val╈やSISTE 

GRADV(M) FR(ATER)NOS NOSCE VIATOR AMORES | HIC FR(ATER)NA SIM(V)L 

CORPORA IV(N)CTA CVBA(N)T | SECVLA LEDEOS TACEA(N)T IA(M) PRI(S)CA 

LACO(N)AS | NV(M)Q(VAM) SIC GE(M)INV(M) CASTORA FR(ATER) AMAT | AD 

FR(ATR)IS PE(T)RI TVMVLV(M) SE ANTONIVS AB(B)AS | CO(N)SV(M)PSIT 

LACRY(MI)S MYSTICA SAC(R)A FERE(N)S: 

 [lljやmegやutas╇やl{ssやszépやpéld{tやtestvérszeretetből╇ 
 kétやtestvérやporaやittやösszevegyítveやpihen╆ 
 8siやidők‶やEgyやszótやseやaやsp{rtaiやLéda-fiakról‶ 
 B{tyj{tやígyやCastorやúgyseやszeretteやsoha‶ 
 MígやéltやAntalやap{t╇やPéterやsírj{nやzokogottやcsak╇ 
 sやszentやönemésztésselやhoztaやmegや{ldozat{t╆48 

Aや disztichonokbólや {lló╇や humanistaや sírversや aや műfajや egyikや legszínvonalasabbや
magyarorsz{giや péld{ja╇や egybenや aや testvériや szeretetや ｠ ╅Castort se szerette jobban 

ikertestvéreを ｠ megejtőやemléke╆ 
JurisicsやMiklósやKőszegenやgyermekkorbanやelt{vozottやfiaやésやle{nyaやsírkövétや(88. 

kép) faragtatta ki 1538-ban: Ich Adam jvrischitz freyherr zv Ginss lig in disem grab mit 

sambt meiner schwester Anna welches mir mein Vater niclas jvrischitz freBherrやzvやGinssや》╊『や
paven hat lassen ╊.49 Aや Moden{bólや sz{rmazóや ésや ｲｷや évesや kor{ban╇や valamikorや
1510｠ｱｵｲｰやközött Bud{nやelhunytやJohannesやFurnoやifjúやsírkövétや(165-ｱｶｶ╆やkép) a budai 

domonkosや kolostorbanや kétや modenaiや honfit{rsa╇や Johannesや Calloroや ｠ aki anyai 

unokatervéreやvoltや｠ ésやJohannesやMuciarやkir{lyiやorvosや{llíttatta╆50 

                                                 
47 R2MERやｱｸｶｳa╆やｳｶｵ╆╉やR2MERやｱｸｷｶ╆やｲｴ╆╉やNAGYFALUSY 1942. 118, 119.; Matthias Corvinus 1982. 

99, 100, 677, 686. (840.b. kat. sz., BALOGH, J.); KOPP[NY ｱｹｸｴ╆やｲｱｶ╇やｲｳｱ╆や〉ｷｹ╆やjegyzet《╉やMIK2や
ｱｹｸｶ╆やｱｰｱ╇やｱｰｷ╆や〉ｵｲ╆や jegyzet《╉やｶｹ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｸｱ╆╇やképpel╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｵ╇やｴｴ-45.; 15. 

{bra 
48 V{radyや Zolt{nや fordít{sa╈や V[RADY 2003. 45.; ugyanez Nagyfalusy Lajos (NAGYFALUSY 

ｱｹｴｲ《やszabadやfordít{s{ban╈や 
 [lljやmegやutas‶やNézdやaやtestvérszeretetやkötelékét╈ 
    Ittやkétやtestvérnekやtesteやegy(ttやnyugoszik╆ 
 Haljonやelやittやaやpog{nyやévsz{zadokやősiやregéje╈ 
    Pollux Castor-j{tやígyやsohaやnemやszereté╆ 
 Antalやap{tやPéterやtestvéreやeやsírjaやhelyénél 
    Sírvaやmutatjaやbeやaやszentやtitokや{ldozat{t╆ 
49 CSOMA 1887b. 183-ｱｸｴ╆╉や CSERGHE8｠CSOMA 1890a. 93-96.; LIND 1892. 160.; Abb. 4; 

V[RADYや ｲｰｰｰa╆や ｹｲ-93, 96-ｹｷ╆╉や L8VEIや ｲｰｰｲa╆や ｳｷ╆╉や ｶｰ╆や kép╉や V[RADYや ｲｰｰｳ╆や ｳｳ-34, 43-44.; 12. 

{bra╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｴ╆╉やAbb╆やｱｴ 
50 H╆GYÜRKYやｱｹｷｷ╆やｱｲ╆やsz╆╉やｱｳ╆やkép╉やH╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やｸｱ╇やｱｵｰ╇やｱｵｳ╆╉やｱｶｱ╆やkép╇やｲｰのa-bやt{bla 
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Aやsírkövetやmegrendelhetteやazやelhunytやfamili{risa╇ környezeténekやegyやtagjaやis╈や
CorvinやJ{nosやherceg╇やhorv{tやb{nや〉くｱｵｰｴ《や lepoglavaiやsírlapj{t (ｷｰ╆やkép), annak felirata 

szerintやGyulaiや J{nosや szlavóniaiやviceb{nやkészíttette╇やvalószínűlegやezやazやoka╇やhogyやazや
óri{siや vagyontや mag{énakや mondhatóや főúrや emlékműveや gyengébbや anyagbólや ésや
kivitelbenや kész(l╆51 Monyorókerékenや 〉Eberau╇や Ausztria) a magtalanul elhunyt 

EllerbachやJ{nosや〉くｱｴｹｹ《やsírkövétやaやjelentősやuradalmatやfogadottやfiakéntやöröklőやBakóczや
Tam{sやesztergomiやérsekやkészíttette╆52 

Hasonlóや esetekkelや a főpapiや sírkövek körébenや isや tal{lkozunk╈や Újhelyiや J{nosや
segesdiや főesperes╇や veszprémiや kanonokや ｱｵｰｰや t{j{nや {llíttattaや Vetésiや Albertや veszprémiや
p(spökや 〉くｱｴｸｶ《や sírkövét╇や amelyenや saj{tや címerétや isや kifaragtattaや ésや szövegébeや saj{tや
nevétや isや belefoglaltatta╆53 1525-benや vagyや röviddelや ut{naや Statileoや J{nosや felsőörsiや
prépost╇やaやkésőbbiやerdélyiやp(spökやfaragtattaやBeriszlóやPéterやveszprémiやp(spökや〉く1520) 

címeresや sírkövét╇や deや annakや költségét╇や legal{bbや részben╇や aや veszprémiや k{ptalanや
viselte.54 Nemやtipikus╇やdeやérdekes╇やhogyやIppolitoやD‒Esteやp(spökségeやidején╇や1506-ban, 

azや egriや székesegyh{zや újj{építéseや sor{nや aや közelや m{sfélや évsz{zadaや halottや Miklósや
p(spökや{thelyezettやsírj{raやaやrégi╇やmegrong{lódottやsíremlékやhelyettやújatやcsin{ltattak╆55 

UgyancsakやEgerben╇やNagylucseiやOrb{nやp(spökや〉くｱｴｹｱ《やemlékéreやunokaöccse╇やFodorや
Istv{nや szerémiや p(spökや {llíttatottや ｱｴｹｲ-benや bronzや alakkalや díszített╇や vörösや m{rv{nyや
szarkof{got (1339-ｱｳｴｱ╆やkép).56 

A pannonhalmi bencésやkolostorやszerzetesiやéletétやmegújítóやSzigfridやap{tや〉く1365) 

sírkövénekや(413-ｴｱｶ╆やkép) felirat{banやaや╊やCETUS (=coetus) FRATRV(M) TUMVLAUIT 

╊や kifejezésや nemcsakや aや szerzeteseknekや ap{tjukや ir{ntや érzett╇や megk(lönböztetettや
tiszteletétや tolm{csoljaや azや utókornak╇や hanemや aや sírkőreや valóや feljegyzéseや valószínűvéや
teszi╇や hogyや nemや csakや aや szűkenや vettや temetés╇や deや aや sírkőや {llít{saや isや aや ╅szerzetesekや
gy(lekezeténekを, aやkolostoriやközösségやegészénekやvoltやköszönhető╆57 

Az 1426-banや Pozsonybanや elhunytや Zsófiaや csehや kir{lyné╇や Zsigmondや kir{lyや
sógornőjeや rendezetlenや anyagiや kör(lményekや közöttや élteや leや utolsóや éveit╆や
Testamentum{nakや végrehajt{siや intézkedéseireや h{romや évet kellettや v{rni, ekkor az 

{ltalaや aや pozsonyiや Szentや M{rtonや templombanや építtetettや k{polnaや berendezésérőlや
intézkedtek╆や Síremlékeや mégや akkorや semや {llt╇や azや arrólや történőや döntésや jog{tや aや kir{lyや
mag{nakや tartottaや fenn╆58 Vonakod{s{nakや ok{tや tal{nや aや hagyatékや elégtelenや anyagi 

                                                 
51 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｱｲｰ-ｱｲｱ╆や〉ｴｰｶ╇やｴｰｷ╆やsz╆《╉やSCH5NHERRやｱｹｰｵ╉やPELCやｲｰｰｷ╆やｳｱｵ╆ 
52 EGGERER 1663. 154-155. 
53 H╆やGYÜRKYやｱｹｶｳ╆や346-347, 383-384.; VIII-XII╇やXX╆ｴ╆╇やXXII╆ｱ╆やkép╉ T2TH 1964. 173-174. 
54 T2TH 1964. 171, 173; NAGYB[KAY 1978. 113-ｱｳｰ╆╉やKOPP[NYやｱｹｹｳ╆やｳｱ╇やｱｱｲ╆ 
55 DÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｱ╇やｶ╇やｱｲ╆ 
56 DÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｲ╇やｸ╇やｱｳ╆や〉ｶｱ-ｶｴ╆やjegyzet《╉やDÉTSHYやｱｹｶｴa╆やｱｶｰ╆╉やKOZ[K｠SEDLMAYR 1987. 25 

(84. sz.); 50-ｵｱ╆やkép 
57 Emléklapok ｱｸｷｶ╆やｱｴ╆やsz{mozatlanやoldal╉やｵ╆や{bra╉やCZOBORやｱｹｰｱb╆やｱｶｹ╇やｱｷｰ╆╉やｲｰｸ╆や{bra╉やVERNEI-

KRONBERGERや ｱｹｳｹ╆や ｲｳ╇や ｶｵや 〉ｱｰｰ╆や jegyzet《╉や ｹ╆や t{bla╉や V[RADYや ｱｹｸｴ╆や ｱｰｸ╆╉や IV╇や VIII╆や t{bla╉や
L8VEI｠VARGA 1987. I. 335, 463-ｴｶｴ╇やｴｶｶ╆╉やII╆やｶｳｹ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｶa╆やｳｱｰ╇やｳｱｲ-313. (II.25. kat. 

sz.), 315. 
58 ČERN[-STUDNIČKOV[やｱｹｸｴ╆やｳｴ╆ 
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erejébenやkereshetj(k╇やdeやZsigmondnakやZsófi{valやannakやmagyarorsz{giやtartózkod{saや
idejénやmegromlottやkapcsolata isやszerepetやj{tszhatottやbenne╆ 

Nemや csakや aや kegyelet╇や deや hat{rozottや politikaiや meggondol{sや isや vezethetteや I╆や
(Nagy) Lajost╇や hogyや szövetségesének╇や a lengyelや trónonや elődjének╇や Nagyや K{zmérや
lengyelや kir{lynakや 〉くｱｳｷｰ《や aや Wawelや székesegyh{z{banや nagyszab{sú╇や részbenや
magyarorsz{giやvörösやm{rv{nybólやfaragott╇やbaldachinosやsíremléketやemeltessen╆59 

 

 

8.2. Későbbiやsíremlék{llít{sok 
 

Aや sírkövek╇や síremlékekや döntőや többségénekや elhelyezéseや kapcsolódottや aや temetéshez╇や
vagyisや bel{thatóや idővelや aや temetéstや követőenや ker(ltや r{や sor╆や Azokや azや esetek╇や amikorや
hosszúや időや teltや elや aや kétや eseményや között╇や mindigや valamilyenや k(lönlegesや okra╇や
cselekedetre╇やsz{ndékraやvezethetőkやvissza╆ 

Az egyik lehetőségや aや síremlékやmegrong{lód{saや ésのvagyや aや sírnakや aや templomや
{tépítéseやsor{nやfunkcion{lisやszempontbólやzavarónakやbizonyultやhelyeやvolt╆や〉Dörögdi《や
II╆やMiklósやegriやp(spökや〉くｱｳｶｱ《やsírj{tやazやｱｵｰｶ-banやvill{mcsap{sやkövetkeztébenやleégettや
egriや székesegyh{zや újj{építéseや sor{nや aや nyugatiや tornyokや közöttiや előcsarnokbólや
{thelyezték╇やésやazやújやsírraやképm{s{valやésやfelirattalやdíszítettやsírkövetやfaragtattak╆60 

Aや domonkosや rendや szentや életűや tagjainakや kultusz{rólや hozottや hat{rozatok╇や aや
rendiやéletやreformjaやnyom{n╇やtöbbやmintやhatvanやévvelやaやtemetésやut{n╇やｱｳｳｵ｠ｱｳｴｰやközöttや
készíttettékやelやésや{llított{kやfelやaやmargitszigetiやdomonkosやap{cakolostorやtemplom{banや
[rp{dh{ziやMargitや újabb╇や aや kor{bbin{lや nagyobbや szab{sú╇や fehérm{rv{nyや síremlékét╇や
amelyや valószínűlegや aや régebbi╇や vörösや m{rv{nyや sírlapや fölé {llított╇や oszlopokkalや
al{t{masztottやszarkof{gやvolt╇やrajtaやaやszentやéleténekやésやcsod{inakやjeleneteivel (583, 617. 

kép).61 

Politikaiや tettkéntや értékelhetőや aや Hunyadiや J{nosや korm{nyzónakや 〉くｱｴｵｶ《や aや
gyulafehérv{riや〉AlbaやIulia╇やRom{nia《やszékesegyh{zbanや{llítottやsíremlék (55-ｵｷ╆やkép) ｠ 

alighaやazやelső╇やmivelやnemやképzelhetőやel╇やhogyやazやözvegyやSzil{gyiやErzsébetやésやaや fiú╇や
M{ty{sや kir{lyや egykor jelöletlen(lや hagytaや volnaや aや sírt╆や Azや újや síremlékや aや felirat{banや
szereplőや megjelölésや szerintや Epitaphiu(m) volt╇や ésや ebbenや azや esetbenや valóbanや annak╇や
vagyisや aや sírhelytőlや f(ggetlenや emlékműnekや tarthatjuk╆や Azや egykorや rajtaや lévőや egyikや
felirat szerint (Szapolyai) J{nosや kir{lyや akarat{bólや Statileoや J{nosや erdélyiや p(spökや
készíttetteや ｱｵｳｳ-ban ｠ Ex voluntate Ser(enissimi) D(omini) Joannis Reg(ni) Hung(ariae) 

                                                 
59 ŚNIEŻYŃSKA-STOLOT 1978. 
60 Ippolitoや dぅEsteや sz{mad{skönyvei╈や Modena╇や Archivioや diや Stato╇や Cameraや Ducaleや casaや

amministrazione cardinale Ippolito primo d'Este, Vescovado d'Agria. Registri 1507-1508. 92. 

köteg╇や ｹ╆や kötet╇や fol╆や ｱｱｸa╆やM{solataや azや egriやDobóや Istv{nやV{rmúzeumやTörténetiやAdatt{r{ban╈や
R.A.77-ｲｷ╆╉や DÉTSHYや ｱｹｶｴa╆や ｱｶｰ╆╉や DÉTSHYや ｱｹｶｴb╆や ｱ╇や ｶ╇や ｱｲ╆や 〉ｲｳ╆や jegyzet《╉や Valamivelや
részletesebbenやld╆やkor{bbanやaz ╅Aやholtakやjelenléteや｠ templomi temetkezésekやésやkörnyezet(kやaや
középkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 

61 GOMBOS 1937. II. 1531-ｱｵｳｲ╉や L8VEIや ｱｹｸｰ╉や részletesebbenや ld╆や al{bb╇や azや ╅Anyagokや ésや
technik{kをやcíműやfejezetben╆ 
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Joannes Statilius Episcopus Transs(ilvanensis) F(acere) C(uravit) M. D. XXX III. ｠, vagyis 

aや törökp{rtis{ggalや megv{doltや uralkodóや aや törökverőや hősnekや {llítottや síremléket, a 

pog{nyやelleniやharcやir{ntiやelkötelezettségétやkív{nvaやbizonyítani.62 

Aや középkorや későiや sz{zadaiban╇や jellemzőenや aや ｱｳ╆や sz{zadtólや v{ltや gyakoriv{や aや
nevezetesや elődök╇や legtöbbszörや kolostorokや ésや templomokや alapítóiや ╅retrospektívをや
síremlékeinekや elkészíttetése╇や gyakranや többや sz{zや évvel╇や ak{rや félや évezreddelや isや azや
elhal{loz{sやut{n╆やLegismertebbやpéld{ikやaやMeroving╇やKarolingやésやCapetingやuralkodókや
1263｠1264-benやIX╆や〉Szent《やLajosやfranciaやkir{lyや{ltalや{llíttatottやsíremlékeiやSaintやDenis-
ben.63 Aや szok{sや sz{mosや péld{jaや említhetőや aや dél-németや ésや osztr{kや ter(letekrőlや is╇や
péld{ulや Salzburg╇や Mondsee╇や stb╆や vidékéről.64 Magyarorsz{gonや tal{nや ebbeや aや körbeや
tartozikやegyやaやhahótiや rómaiやkatolikusや templomやhajój{banやbarokkやstukkókeretelésselや
övezettやdombormű (574-ｵｷｷ╆やkép).65 

 

 

8.3. Kitekintésやkor{bbraやésやkésőbbre 
 

Aや középkoriや kettősségや ｠ aや síremlékekや egyや részeや mégや azや illetőや életében╇や saj{tや
megbíz{s{bólや kész(lt╇や aや többitや pedigや aや temetésや ut{n╇や azや utódokや készíttettékや ｠ a 

legtöbbや történelmiや korszakbanや ehhez hasonlóanや megvolt╆や Aや rómaiや síremlékek╇や
felirataikや tanús{gaや szerint╇や ugyanígyやkész(lhettek╆66 A feliratok vivus sibi fecit vagy 

viva sibi fecit kitételei╇やvagyやaやnévやut{nやkitettやv betűやvil{gosanやmutatj{k╇やhogyやazやilletőや
mégや életébenや elkészíttetteや saj{tや emlékét╆67 Pannoni{banや a brigetióiや rómaiや sírkövekや
szövegeやalapj{nやélet(kbenやkettenやfaragtatt{kやki saj{tや｠ egyikやesetbenやh{zast{rsukkal 

közösや｠ síremlék(ket╆68 EgyやPapkeszibenやtal{ltやsírt{bl{tやegyやkiszolg{ltやlégiósやkatona╇や
TitusやFlaviusやIustinusやhetvenやévesやkor{banやkészíttetteやmag{nakやésやugyancsakやéletbenや
lévőや feleségeや részére╈や ╊や ANN〉ORVM《や LXXや SIBI ETや 》╊『や CONIVGIや VIVAES 

F(ACIENDVM) C(VRAVIT) ╊.69 Azやókeresztényやsírfeliratokやközöttやh{romやsz{molやbeや
arról╇やhogyやazや{llíttatóやmégやéletébenやgondoskodottやsírkövéről╆70 Aやmaiやfelső-ausztriai 

Welsや ter(leténや fek(dt╇や rómaiや Ovilavisや temetőjében╇や azや ｵ╆や sz{zadban╇や Flaviusや

                                                 
62 RITO2KNÉやｲｰｰｰ╉やMIK2やｲｰｰｸf╆やｲｷ╆ 
63 SOMMERS WRIGHT 1974; ERLANDE-BRANDENBURG 1975. 81-83.; BAUCH 1976. 8-73.; 

Sauerländer╇や in╈や SAUERLÄNDER｠WOLLASCH 1984. 373.; WILLIAMSON 1995. 54.; 

ALBRECHTやｲｰｰｳ╆やｱｷｸ╆やsk╆╇やｲｱｹ╆╉やKRÄMERやｲｰｰｷ╆やｶｶ-ｶｷ╆╉やvalamivelやrészletesebbenやld╆やkor{bban╇や
╅Aやholtakや jelenléteや｠ templomiや temetkezésekやésやkörnyezet(kやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをや
címűやfejezetben╆ 

64 Részletesebbenや ld╆や kor{bban╇や az っAや ╅memoriaをあや fejezetや ╅Azや alapítókや emlékezeteをや címűや
alfejezetében╆ 

65 Nagyや utaz{s 1994. 12-ｱｳ╆や 〉V[NDORや L╆《╉や V[NDORや ｱｹｹｶ╆や ｲｰｷ╆╉や ｷｸ╆や kép╉や részletesebbenや ld╆や
kor{bban╇やaz っAや╅memoriaをあやfejezetや╅Azやalapítókやemlékezeteをやcíműやalfejezetében╆ 

66 CAROLL 2006. vii. 
67 CAROLL 2006. 87. 
68 BORHY 2006. 12. 
69 RIU 6. 2001. 1419. sz.; PAL[GYI 2004. 33. (11. sz.) 
70 HORV[THやｱｹｹｷ╆やｱｱｰ╆ 
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Ianuariusや katonaや mégや életébenや {llíttatottや sírkövetや aや gyermeksz(lésbenや ｳｸや évesenや
elhunyt╇や keresztényや felesége╇や Ursaや sírj{nや 》FL(AVIVS) IANVARIVS MIL(ES) VIVVS 

FECIT CONDITA SEPVLCHRO HIC PAVSAT VRSA CRESTIANA FIDELIS 

AN(NNORVM) XXXVIII PER PARTVM ╊『╇や akit hosszú szerelmes versben siratott 

el.71 

Sírkövetや {llíthatottや sz(lőや gyermekének╇や ígyや aや kilenc évesenや elhunytや Aeliusや
Lupusや Szentendrénや tal{ltや emlékétや apjaや készíttette╈や [FIL]I[O] PIO F(ACIENDUM) 

C(VRAVIT).72 Ugyancsakや Szentendrérőlや ismertや olyanや sírkő╇や amelyetや fiúや faragtatottや
anyjaや részére╈や AEL(IAE) SEVERIN(A)E SEP(TIMIVS) SEVERINVS EQVES MATRI 

VIV(A)E FECIT.73 MarcusやIuliusやIngenuusやlovaskatonaやsíremlékérőlやédesanyja╇やAiliaや
Ingenuaや gondoskodottや Brigetióban╆74 Csopakonや Titusや huszonötや évesenや elhunytや
le{ny{nak╇やFlaviaやFlor{nak╇や╅legjobbやnővérénekをやTitusやFlaviusやMaximusやkészíttetteやaや
síremléket╈や ╊や SORORIや OPTIM〉A《Eや S(VAE) F(ACIENDVM) C(VRAVIT).75 Egy 

Vörösberénybenや tal{ltや sírkövetや aや huszonötや évetや éltや Claudiusや 〉′《や Dominitusnak╇や
╅legj{mborabbや testvér(knekをや készíttetteや Claudiusや Potensや ésやNigrinus╈や╊やCLAVDIIや
POTENS ET NIGRINVS FRATRI PIENTISSIMO F(ACIENDVM) C(VRAVIT).76 Egy 

kisméretű╇やaやhamvakatやtartalmazóやsírl{d{tや〉ossuarium《やDöbröntérőlやMarcusやAureliusや
Castinusや katonaや {llíttattaや mégや életébenや mag{nak╇や ｳｰや évesや kor{banや elhunytや
feleségének╇や valamintや le{ny{nakや ésや kétや fi{nak╈や D(IS) [M(ANIBVS) M(ARCVS) 

AVR(ELIVS)] CASTINVS MIL(ES) L(EGIONIS) I AD(IUTRICIS) V(IVVS) F(ECIT) 

S(IBI) ET FL(AVIAE) DIGN(A)E CO(NIVGI) PI(A)E AN(NORVM) XXX ET AU(RELIO) 

CASTINIANO F(ILIO) AN(NORVM) ET A(VRELIAE) QV(I)ET(A)E F(ILIAE) 

AN(NORVM) ET AV(RELIO) MAXIMO F(ILIO) AN(NORVM).77 Fivéreinek╇や aや VII╆や
légióや katon{inakや testvér(kや ésや örökös(kや faragtatottや m{raや töredékesenや fennmaradtや
síremléketや Brigetióban╈や ╊や LEG〉IONIS《や VIIや CL〉AVDIAE《や FRATERや ETや HERESや
FRATRIB(VS) F(ACIENDVM) C(VRAVIT).78 Iulius Nigellio legio-parancsnoknak 

parancsnokt{rsaやésやörököseやkészíttetettやsíremléketやugyancsakやBrigetióban╆79 

Sokkalや ritk{bb╇やhogyやnemやcsal{dtagやaや síremlékやkészíttetője╆や Kétやv{ndorfestő╇や
Launioや ésや Secundinusや savariaiや sírkövétや (ｲｵｷ╆や kép) t{rsaikや {llított{k╈や MEMORIAM 

PICTORIBVS DVOBIS PELEGRINIS LAVNIONIや 》╊『 ET SECVNDINVSや 》╊『 
[F]ECERVNT COLLEGAS EIVS ╊╆80 Egyや ugyancsakや savariaiや sírkőや kétや libertus╇や

                                                 
71 Stadtmuseum Wels, Inv. Nr. 12 (R 566): Severin 1982. 582-583. (Kat.-Nr╆や ｸ╆ｳｹ╇や RIEJ╇や W╆《╉や

Oberösterreich 1985. 321-322. (Kat.-Nr. 2.18, Ruprechtsberger, E. M.) 
72 NAGY 1937. 107. 
73 NAGY 1937. 107-ｱｰｸ╆╉やｶｳ╆やkép 
74 BORHY｠SZ[MAD2｠BARTUS｠GELENCSÉRやｲｰｰｸ╆やｵｳ╆╉やｹ╆やkép 
75 PAL[GYI 2004. 35. (13. sz.) 
76 RIU 2. 1976. 354. sz.; PAL[GYI 2004. 36. (14. sz.) 
77 RIU 2. 1976. 369. sz.; PAL[GYI 2004. 73. (57. sz.) 
78 BORHY｠SZ[MAD2｠BARTUS｠GELENCSÉRやｲｰｰｸ╆やｵｲ╆╉やｳ╆やkép 
79 BORHY｠SZ[MAD2｠BARTUS｠GELENCSÉRやｲｰｰｸ╆やｵｳ╆╉やｱｰ╆やkép 
80 PAULOVICSやｱｹｴｴ╆やｳｲ╆やｱｱ╆やkép╉やRIU 1. ｱｹｷｲ╆やｸｳ╆やsz╆╉やAbb╆やXXXIII╉やHORV[THやｱ997. 111. 
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VolusiusやésやSabatia, urukやésやúrnőj(kや｠ tal{nやfelszabadítóikや｠ ir{ntiやragaszkod{s{nakや
a jele.81 

Aや rómaiや v{rosokban temetkezésiや egyletek ｠ részbenや szakm{kや szerintや
szerveződő╇や részbenや gyűjtőや szervezetekや (pl. collegium fabrum, c. centonariorum, c. 

dendrophororum, c. veteranorum) ｠ alakultak╇や hogyや aや havontaや befizetettや tagdíjakや
fejében tagjaik hal{laやut{nやazokやvégtisztességétやmegrendezzék╇やkifizessék╇やsírköv(ketや
fel{llíts{k; aや fennmaradtや emlékanyagや tanús{gaや szerintや ezekや az egyletek saj{tや
kőfaragóműhelyeketやisやfoglalkoztathattak.82 Így péld{ulやAquincumban kétやműhelyやisや
egyletiや megrendelésre╇や a COLL(EGIVM) FABR(VM) ET CENTON(ARIORVM) és a 

COLL(EGIVM) CVLTOR(VM) sz{m{raや dolgozott Hadrianusや cs{sz{rや 〉ｱｱｷ｠138) 

uralkod{saやidején.83 Azやegyikやműhelynekやtulajdonítható╇やtipiz{ltや｠ egyezőやkőanyagú╇や
közelや azonosやméretű╇やhasonlóやdíszítésűや és megmunk{l{súや｠ faragv{nyokやelemzéseや
alapj{nや aや rakt{rkészletet felhalmozóや előregy{rt{sや isや valószínűsíthető╆84 Az erre 

előszörやr{mutatóやNagyやLajosやszerintや╅aやgy{rilagやkészítettやsírkőやévtizedekigや{llhatottや
rakt{ron╇や vagyや aや megrendelőや collegiumn{l╇や melyや aztや tömegesenや v{s{roltaを╆85 Ezt 

al{t{masztja╇やhogyやa RómaiやBirodalomやter(leténやtöbbやhelyenやis fennmaradtak olyan 

sírt{bl{k╇やamelyekやteljesenやkészreやfaragottak╇やcsakやéppenやaやfeliratやhi{nyzikやrólukや｠ a 

kőfaragóműhelyekbenや rakt{rraや gy{rtott╇や gyorsanや befejezhetőや típus-darabok 

némelyikeやvég(lやnemやtal{ltやmegv{s{rlóra╆86 

Aやközépkoriやgyakorlatやújkoriやanalógi{iやisやismertek╆やGelseiやésやszolgagyőriやBiróや
Farkas╇や Veszprémや megyeや t{blabír{jaや 〉くｱｸｴｰ《や sírkövétや Gicや rómaiや katolikusや
temetőjében péld{ul ╊ EMELIや HÁLÁDATOSや LEÁNYAや HALLAや ETELKAや SZÜLET╈や
BIRO,87 mígやaやbalatonf(rediやrégiやar{csiや temetőben KramlinやLuizaやsz(letett Grozling 

〉くｱｸｵｵ《やsírkövén az ╊ Ezやemléketやtiszteletやjeléülや{llít{やőtやhamvaibanやisや{ldóやgyermeke╇やb{róや
HallerやTeréziaや〉くｱｸｴｱ《やsírt{bl{j{nやpedigやaや╊やTiszteltや{ldottやemlékénekやemeliやeやkövetやle{nyaや
Etelka szövegやolvasható88╆やAやrégiやar{csiやtemetőbenやaやtizenhétやévesenやelhunytやMoln{rや
Josefaや〉くｱｸｵｵ《やsírkövétや╊やHAMVAやFELETTや》╊『やEMLÉKÜLやEMELTEやAZやÉDESやANYA 

╊, ugyanitt aやtizenkétやévesやkor{banやelvesztettやKestingerやS{ndorや〉くｱｸｵｴ《╇や╊やKEDVES 

EGYETLENやFIÚやHAMVAIやF5LÉや》╊『やEmelékやeやkövetやkeservbenやzokogóやszülőji ╊.89 Az 56 

évetや éltや Kolonicsや 5rzsébetや 〉くｱｸｵｸ《や sírkövétや Bakonytam{sibanや Emeltetteや ｶｲや évesや férjeや
HORVÁTHや ISTVÁN,90 ahogyや Balatonar{csonや Ballaや Bél{néや Gildaiや Ernesztinaや

                                                 
81 RIU 1. ｱｹｷｲ╆やｸｰ╆やsz╆╉やHORV[THやｱｹｹｷ╆やｱｱｱ╆ 
82 NAGY 1923｠1926. 116, 120.; NAGY 1937. 90, 93.; Zs. BURGER 1959. 
83 Zs╆や BURGERや ｱｹｵｹ╉や Azや alkalmazottや rövidítésekや eltérőkや voltak╇や aや kétや idézettや v{ltozatや C╆や

Secconius Paternus, valamint M. Herennius Pudens síremlékénやolvasható╈やZs╆やBURGERやｱｹｵｹ╆や
20-ｲｱ╆╉やｲｰ╆やkép╇やilletveやｱｰ╆╉やｳ╆やképや 

84 Zs. BURGER 1959. 21-22. 
85 NAGY 1937. 92. 
86 CAROLL 2006. 109-112.; Fig. 38, 39 
87 L8VEI╇やVeszprémや(1999-esやgyűjtés《 
88 L8VEI╇やVeszprém (1986-osやgyűjtés《 
89 L8VEI╇やVeszprém (1986-os gyűjtés《 
90 L8VEI╇やVeszprémや(1999-esやgyűjtés《 
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színésznőや 〉くｱｸｷｳ《や ╊や HAMVAIや F5LÉや EMLÉKÜLや SZERET8や FÉRJEや ÁLTAL kész(ltや
síremlék91. 

Ma is tal{lniや olyanや péld{katや aや temetőkben╇や hogyや aや hal{loz{siや évsz{mokや
előzetes╇や meggondolatlanulや felvésettや kezdeteiや (19..《や aや nemや v{rtや hosszabbや életや
következtébenや azや ezredfordulótや 〉20..《や követőenや érvény(ketや vesztettékや 〉1361-1362. 

kép). 

                                                 
91 L8VEI╇やVeszprém (1986-osやgyűjtés《 
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9. CÍMERESやÉSやFIGUR[LIS SÍRK8[BR[K╈やAやCSAL[DIやÉSや
SZEMÉLYESやREPREZENT[CI2やÉSやEMLÉKEZET 
 

 

Garaiや〉II╆《やMiklósやn{dorや〉くｱｴｳｳ《やaやbudaiやNagyboldogasszony-templomやészakiやoldal{nや
aや Mindenszentekや tiszteletéreや k{poln{tや alapított╆ 1  Unok{ja╇や Garaiや Jóbや kétや falutや
adom{nyozottや aや k{poln{nak╇や ésやBudaやv{ros{nakや errőlや szóló╇や ｱｴｶｱ╆や decemberや ｲｳ-{nや
keltや oklevelébenや aや k{polnaや temetkezőhelyや funkciój{rólや ésや aや n{dorや címerrelや ésや
felirattalやdíszített síremlékérőlやisやemlítésやesik╈や╅╊ Capelle palatinalis, ad latus Ecclesie 

a parte septentrionali erecte, 》╊『 praescripte Capelle Omnium sanctorum per 

quondam magnificum dominum Nicolaum de dicta Gara similiter palatinum, avum 

scilicet suum, constructe, in qua se idem avus, prout omnibus id ex ejusdem tumulo, 

armis et epitaphio in perpetuam rei memoriam factis, luculenter cernitur, elegit 

sepelliriや╊を.2 
Aや budaiや v{rnegyedや ter(letérőlや ismertや egyや aや kígyósや Garai-címerrelや díszítettや

sírkőtöredék 3  (111╆や kép)╈や aや Magyarや Nemzetiや Múzeumや lelt{rkönyveや aや
Nagyboldogasszony-templomや ter(leténや 〉környékén《や előker(ltや ésや aや Hal{szb{styaや
építésvezetőségeや {ltalや aや múzeumnakや ｱｹｰｲ-benや {tadottや sírkövekや közöttや említi╇4 mígや
Fellnerや S{ndorや szerint 5  azや újや Pénz(gyminisztériumや ép(leténekや 〉I╆や ker╆╇や
Szenth{roms{gや térや ｶ╆《や alapoz{sakorや tal{lt{kや aや ｲｰ╆や sz{zadや elsőや éveiben╆や ｱｹｳｹ-ben a 

SzépművészetiやMúzeumnakやadt{kや{t╇やahonnanやkésőbbやaやMagyarやNemzeti Galéri{baや
ker(lt. 6  A darabや mindkétや oldal{n faragott╈や aや kor{bbanや elkész(ltや fel(letや kereteltや
mezőjébenや tal{lhatóや aや Garai-címer╇や közelebbiや azonosít{sraや azonbanや a szélesや keret 
egykoriやfelirataやnemやadやt{mpontot╇やaztやugyanis m{sodlagosanや｠ nyilv{nやaやtúlsóやoldal 

megmunk{l{sakor 〉pereménekや profiloz{saや alapj{nや szarkof{gfedlapnakや sz{nt{k╇や aや
mezőjébenやkifaragott╇やkucsm{s╇やbajuszosやférfifejやazonbanやbefejezetlen(lやmaradt; 1184-

1185╆や kép) ｠ lefaragt{k╆ Alighaや sz{rmazhatや azonbanや m{shonnan╇や mintや azや említettや
Garai-k{poln{ból╇やamelyやaやGaraiやcsal{dやn{doriや{g{nakやｱｴｸｲ-benやtörténtやkihal{s{igやazや
arisztokrataや{gやegyetlenやismertやtemetkezésiやhelyé(lやszolg{lt╆ 》Ezやtermészetesenやnemや
vonatkozottやaやnőiやcsal{dtagokra╇やakiketやugyanúgyやférj(kやmellettやtemethettekやel╇やmintや
Szécsiや Dénesや esztergomiや érsekや anyj{t╇や Garaiや Ilon{tや 〉くｱｴｴｱ《╇や akit aや szentgotth{rdiや
ciszterciや kolotorや szentélyébenや férje╇や Szécsiや Miklós t{rnokmesterや 〉くｱｴｲｸ《や melléや
temettek (377-379, 1110-1111╆やkép).7] 

                                                           
1 Aやk{poln{ról╈やCSEMEGIやｱｹｵｵ╆やｱｱ╇やｱｰｲ-104, 112.; 47-49, 51, 53-ｵｵ╇やｶｴ╆やkép 
2 Azやoklevélやszövege╈やNÉMETHYやｱｸｷｶ╆やｵｴ╆や｠ hivatkoz{sa╈やNeo-Regestrata Acta, 1525 cs. 23. sz.; 

azやoklevélやfacsimiléjeやésやmagyarやfordít{sa╈やNEMESやｱｸｹｳ╆やｶｶ╇やｶｷ╆や｠ hivatkoz{sa╈やDl╆やｱｵｶｷｰ╉や
G[RDONYIやｱｹｳｶ╆やｶｷ╆╉やJÉKELYやｲｰｰｳ╆やｲｲｱ╆や〉ｵｶｵ╆やjegyzetやis《╇やｲｳｳ╆ 

3 T5R5K｠OSGY[NYIやｱｹｸｱ╆やｱｰｳ-104, 109. (37. jegyzet), 110.; 18-ｱｹ╆やkép 
4 ltsz. 1902.121.13. 
5 FELLNERやｱｹｰｹ╆やｲ╆╉やｸ╆やkép 
6 ltsz. 55.1061. 
7 Mindkettőj(kやsírköveやmegmaradt╇やhaやnémilegやtöredékesenやis╈やZLINSZKYNÉやｱｹｶｶ╆やｲｵｹ-260.; 2. 

kép╉やVALTERやｱｹｸｱ╆やｶｸ╆╉やｲｲ╆やkép╉やZLINSZKYNÉやｱｹｸｱ╆やｳｷｰ-372, 373, 376.; 4-ｵ╆やkép╉や
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Egyや aや siklósiや voltや {gostonosや kanonokrendiや kolostorや templom{nakや
szentélyébenやtal{lt╇やvörösやm{rv{nybólやfaragott╇やfigur{lisや{br{jú╇やfeliratやnélk(liやsírlapや
(495-497╆や kép) aや címerpajzsや kettősや kígyósや {br{jaや alapj{nや Garaiや 〉I╆《や Miklósや n{dorや
személyéhezや köthető╇や akiや meggyilkol{saや 〉ｱｳｸｶ《や előttや magaや rendelhetteや megや aや
faragv{nyt╇や amelyetや vég(lや nemや isや fejeztekや be╆8 Mivelや Siklósや csakや valamivelや később╇や
1395-benや jutottやaやGaraiやcsal{dやbirtok{ba╇9 aやsírkövetやeredetilegやm{shov{やsz{nhatt{k╇や
ésやaやsiklósiやszentélytやtemetkezőhelykéntやeltervezőやésやberendezőやGarai-fiúkやvitethettékや
odaやaやn{dorやkenot{fiumaként╆ 

Kor{bbanや m{rや részletesenや szerepelt╇や hogyや b{rや Ernusztや J{nosや kincstartó╇や
szlavónやb{nや 〉くｱｴｷｶ《や végrendeletébenや címeresや sírkőや farag{s{rólや rendelkezett╇や sírj{raや
vég(l╇や egyや budaiや síremléktöredékや (ｱｱｷ╆や kép) alapj{n╇や mégisや figur{lisや {br{zol{sや
ker(lt╆10 Aやmodernやkorやművészettörténészeやhajlamosやazやegym{sやut{niやtörténésekbenや
fejlődéstや l{tni╆や Ebbőlや aや szempontbólや azや Ernuszt-síremlékや eseteや ide{lisや példaként 
szolg{lhat╇やhiszenやesetébenやmegragadhatónakやl{tszikやazやaやpillanat╇やamikorやaやkor{bbiや
mintegyやévsz{zadnyiやidőszakやtúlnyomórésztやcímeresやb{róiやsírköveivelやszembenやtértや
hódít aや művészetiや szempontbólや mindenképpenや igényesebbnek, egyben pedig 

érdekesebbnekやésやértékesebbnekやtartottやfigur{lisや{br{zol{s╆やAzやAnjou- ésやZsigmond-

korや arisztokr{ci{jaや síremlékhagyaték{nakや azや ｱｹｸｰ-asや évekbenや elvégzettや
feldolgoz{sa11 sor{nやaやcímeresや{br{zol{sokやköz(lやakkorやmégやegyed(lや╅kilógóをやStibor-
síremlékekや (112-115, 279-281, 1156-ｱｱｵｷ╆や kép) ak{rや aや k(lföldiや sz{rmaz{súや csal{dや
kivételesや igényeivelや isや megmagyar{zhatónakや l{tszottak╇や ésや aや ｱｵ╆や sz{zadや utolsóや
harmad{tólやsorj{zó╇や többnyireやz{szlótやhordozó╇やp{ncélbaやöltözöttやalakokatや{br{zolóや
vitéziや síremlékekや 》Lepoglavaや 〉Horv{torsz{g《╈や 70╆や kép; Szakolcaや 〉Skalica╇や Szlov{kia《╈ 
105╆やkép; Buda: 117╆やkép; S{rospatak╈ 309-311╆やkép; Nagyv{zsony╈や382, 1138-1142, 1150-

1152╆や kép╉や Pozsonyszentgyörgyや 〉Svät?や Jur╇や Szlov{kia《╈ 384-386╆や kép; Szepeshely 

〉Spi:sk{や Kapitula╇や Szlov{kia《╈ 388-393, 482-489╆や kép╉や Héth{rsや 〉Lipiany╇や Szlov{kia《╈ 
395-397╆や kép; Újlakや 〉Ilok╇や Horv{torsz{g《╈ 1123-ｱｱｳｱ╆や kép╉や Nyírb{tor╈ 1132-1135╆や kép; 

Terebesや〉Trebi:ov╇やSzlov{kia《╈ 1154-1155╆やkép╉やM{rkusfalvaや〉Marku:ovce╇やSzlov{kia《╈や
1230-ｱｲｳｲ╆やkép] valamiや gyökeresenや újnakや tűnhettek ｠ azonや v{lt{sや ritkaや plak{tszerűや
ikonogr{fiai-motiv{lis megfogalmaz{s{nak╇やamelyetやaz Anjou-kornak ésやlényegébenや
mégや aやZsigmond-kornakや aや korm{nyzatiや tisztségや ésや azや ebbőlや fakadó, honorba adott 

uralkodóiや v{rbirtok12 {ltalや meghat{rozottや b{róiや körévelや szembenや aや döntőenや m{rや aや
csal{diやvagyononやalapuló╇や╅sz(letettを b{rós{g 〉aやsaj{tやz{szlójukやalatt╇やsaj{tやcsapataikや
élénや hadbaや vonulóや ╅z{szlósurakを rendje) 1498-banや orsz{ggyűlésiや hat{rozatbanや isや

                                                                                                                                                                                     
ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 43-45.; 18-ｱｹ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｲｰ-21, 33, 34, 36, 61-64. 

(29-30. sz.); 17/1, 19, 36/1-ｲ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｲb╆やｲｶｸ-ｲｶｹ╆や〉LAHUやｷｹ╆ｱｶｲ╆やésやｷｹ╆ｱｶｳ╆やkat╆やsz╆《 
8 G╆やS[NDORやｱｹｸｸ╆やｹｹ╆╉やL8VEIやｱｹｹｴe╆やｲｷｶ-ｲｷｸ╆╉やMAROSIやｱｹｹｸ╆やｱｰｱ╆╉やJÉKELYやｱｹｹｸ╆ 
9 L8VEIやｱ995a. 195. 
10 Ld╆やkor{bbanやaや╅Megbízókやésやkészíttetőkをやcíműやfejezetやelején╆ 
11 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 

1986. 
12 ENGEL 1981; ENGEL 1982; ENGEL 1987c. 
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kodifik{ltや megsz(letése13 jelentett. Ebbeや azや egységesや képbeや zavartや beleや aや Siklósonや
tal{ltやGarai-sírkő╈やegyrésztやfigur{lisや{br{j{nakやabbanやaやkorban ╅nemやlettやvolnaやhelyeを╇や
m{srésztやennekやazやalakosや{br{nakやazやismeretébenやaやképbeやaddigやbeleillő╇やbudaiやdarab 

sz(kségszerűenや csakや ╅visszalépéskéntをや lenne értékelhető╇や amitや aや Garaiakや kiterjedtや
építészeti-művészetiやreprezent{ciója14 egy{ltal{nやnemやindokol. 

Hangsúlyozniや kellや azonban╇や hogyや aや ╅képbeや történőや belezavar{sをや azや
arisztokr{ciaやsírkő{br{inakやv{ltoz{saや{ltalやkirajzolodóやfőやir{nytやnemやtetteやsemmissé╇や
csup{nやarraや figyelmeztet╇やhogyやazやegyediやesetekやsokkalやkör(ltekintőbbやelemzéseketや
igényelhetnek╇や mintsemや aや sematikusや csoportbaや sorol{st╆ Ann{lや isや ink{bb, mivel a 

b{róiやréteghezやképestやjóvalやalacsonyabbやrangúやnemesiやkörökbenやisやelőfordulhatottやaや
figur{lisや sírkő╇や amintや aztや egy azや Ungや megyeiや Sz(rteや 〉Strumkivka, Ukrajna) 

templom{nakや k(lsőや fal{banや befalazottや sírlap 15  (1364-ｱｳｶｷ╆や kép) mutatja. A falut 

birtoklóや Sztriteiや 〉Sz(rtei《や csal{dや aや Baksa-rokons{ghozや tartozott╇や ésや egyikeや voltや
azoknakや aや csal{doknak╇や amelyekや Zsigmondや kir{lyや egyetlenや megmaradt╇や
S{rk{nyrendetやadom{nyozóやmagyarorsz{giやcímereslevelénやszerepelnek: az oklevelet 

ｱｴｱｸ╆やm{rciusや ｱｹ-énやKonstanzbanやCsapiやAndr{sや kaptaや rokonaival╇や közt(kや aや Szécsi╇や
Agóci, Szerdahelyi, Struthei╇やSóv{riやSoós╇やBachkóiや〉Bocskai) csal{dokやegyesやtagjaival, 
ígyや Strutheiや (Sztritei) L{szlóや fiaival. Aや címereslevélや miniatúr{j{nや aや nyíllalや {tlőttや
oroszl{ntや {br{zolóや címertや aや s{rk{nyや figur{jaや övezi╆16 Ugyanezや aや címer╇や deや s{rk{nyや
nélk(lや megjelenikや aや sírkövönや is╇や amelyenや ugyanakkorや ｠ aや magyarorsz{giや
emlékanyagbanや viszonylagや szokatlanや módonや ｠ egyや tov{bbiや címerpajzsや isや l{tható╇や
feloldatlanや címer{br{val╆や Nemや ezや azや egyetlenや bizonytalans{gや aや sírkővelや
kapcsolatban╈やgótikusやminuszkul{sや felirat{tや eddigや senkiや semやolvastaや el╇や ígyや aや stílusや
alapj{nや csakや feltételezhető╇や hogyや Sztriteiや Domokosや valamelyikや fia╇や L{szlóや vagyや
Miklós╇や akikや ｱｴｴｷ-ben, illetve 1454-benや megyéj(kや orsz{ggyűlésiや követeiや voltak╇17 

sírj{raや kész(lhetettや aや helyiや kőanyagbólや faragott╇や aや b{róiや síremlékekや művésziや
kialakít{s{tやmegやsemやközelítőやsírlap╆  

Aやfigur{lisやésやaやheraldikusやsírkő{br{kやkeveredése idővelやaやfőpapokやesetébenやis 

egyféle╇やaやGaraiakhozやhasonlóやvisszalépésrőlやtanúskodik╈やamígやaやkeresztesやtípusok a 

ｱｴ╆やsz{zadやközepétőlやaやｱｵ╆やsz{zadやvégéigやegyértelműenやaやfigur{lisや{br{zol{snakやadt{kや
{tやaやhelyetやaやp(spökök ésやsegédp(spökök 》Gyulafehérv{rや〉AlbaやIulia╇やRom{nia《╈や186, 

                                                           
13 L8VEI｠VARGA 1987. I. 698-699.; VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 136-138, 148-151. 
14 AやGaraiakhozやköthető╇やsz{mosやműfajtやfelvonultató╇やmagyarorsz{giやviszonylatbanやnagysz{mú╇や

p{rizsi╇やdélnémetやésやboszniaiやkapcsolatokrólやisやtanúskodóやemlékanyagやösszefoglalóや
{ttekintéséreやeddigやnemやker(ltやsor╆やAやGarai-címeresやemlékekや》Dévényや〉Devin╇やSzlov{kia《╇や
Csesznek╇やSiklósや〉v{r《╇やSzentgotth{rd╇やBuda╇やKassaや〉Ko:ice╇やSzlov{kia《╇やVértesszentkereszt『や
v{zlatosやgyűjtése╈やL8VEIやｱｹｸｷa╆やｱｵｳ╇やｱｷｱ╆や〉ｳｷ╆やjegyzet《╆やAzやabbólやkimaradt╇やkőszegiやSzentや
Jakab-templom╈やMENTÉNYIやｲｰｰｲb╆やAやsiklósiやz{rtやerkély╈やL8VEIやｱｹｹｱd. 58-ｶｰ╆やAやkésőbbやfelt{rtや
ésやfeldolgozott╇やsiklósiやfalképek╈やL8VEIやｱｹｹｵa╉やPROKOPPやｱｹｹｵ╉やJÉKELYやｲｰｰｳ╆ 

15 SO2Sやｱｸｸｵ╉やCSOMA｠CSERGHE8やｱｸｸｷa╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 46-50.; 

L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｶｹｸ╆╉やDESCHMANNやｱｹｹｰ╆やｶｲ╆╉やｵｱ╆やkép 
16 FEJÉRPATAKYやｱｸｸｳ╉やRADOCSAYやｱｹｶｴ╆ 57-ｵｹ╆╉やｲ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷa╆やｱｴｸ╇やｱｵｷ╆╉やZsigmond 1987. 

II. 392-393. (M.24. kat. sz., WEHLI T.); Sigismundus 2006. 345-346. (4.46 kat. sz., WEHLI T.) 
17 ENGEL 1996. II. 235. 
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1238-1239╆やkép; Pécs╈ 260, 410-411, 431╆やkép; Nagyv{radや 〉Oradea╇や Rom{nia《╈や 291╆やkép; 

Esztergom: 348-350, 433-435╆やkép; Nyitraや〉Nitra╇やSzlov{kia《╈ ｴｰｷ╆やkép╉やGyőr╈やｴｳｰ╆やképや｠ 

a ｱｶ╆やsz{zadやelejénやis╈ Z{gr{bや〉Zagreb╇やHorv{torsz{g《: 66-ｶｸ╆やkép; Egerv{r╈やｱｰｹｳ╆やkép], 

ap{tok ésや prépostokや 〉Buda: 134-136, 138, 924-926╆や kép; Szentgotth{rd╈ 292╆や kép; 

Székesfehérv{r╈やｴｱｲ╆やkép; Pannonhalma: 413-ｴｲｳ╆やkép╉やPozsonyや〉Bratislava╇やSzlov{kia《╈ 
ｴｳｶ╆や kép╉や Sirokaや 〉Siroké╇や Szlov{kia《╈や 440-ｴｴｲ╆や kép ｠ aや ｱｶ╆や sz{zadや elején is╈や Illésh{zaや
〉Eliasdice╇やSzlov{kia《╈やｳｳｰ╆やkép; Pannonhalma: ｵｷｰ╆やkép)╇やesetenkéntやmégやaやkanonokokや
》Pozsonyや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《╈や ｸｲ╆や kép; Győr╈や ｲｵｸ╆や kép] körébenや is╇や valamiféleや
╅magasabbや rendűや igényrőlをや téveや tanús{got╇や mintや amilyenや azや arisztokrat{kや köreit 

jellemezte, addig a ｱｵ╆やsz{zadやvégeや feléやm{rやegy-kétやgótikus╇やmajdやaやｱｵ｠ｱｶ╆や sz{zadや
fordulójaや kör(l aや renesz{nszや több jellegzetesや címeresや síremlékeや p(spökökや ésや
segédp(spökök╇やvalamintやprépostokやésやap{tok személyéhezやkötődik [Buda: 137╆やkép; 

Kassaや 〉Ko:ice╇やSzlov{kia《╈ 181-185╆やkép; Eger: 295╆やkép;, Esztergom: 338, 346-347, 351-

35ｲ╆や kép╉や Nagyv{radや 〉Oradea╇や Rom{nia《╈や 353╆や kép; Nagykapornak: 356-358╆や kép] ｠ 

miközbenやaやkanonokokやésやpléb{nosokやkörébenやaやkor{bbin{lやkedveltebbéや〉anyagilagや
nyilv{nや elérhetőbbé《や v{ltや azや alakosや {br{zol{s 》Pozsonyや 〉Bratislava╇や Szlov{kia《╈や 226. 

kép╉やSegesv{rや〉Sighi<oara╇やRom{nia《╈やｳｳｱ╇やｱｳｶｳ╆やkép; Berethalomや〉Birthalm╇やRom{nia《╈ 
ｴｲｸ╆やkép╉や Z{gr{bや 〉Zagreb╇やHorv{torsz{g《╈や ｴｴｶ╆やkép╉や ╅szegényesを╇や csakや felirattalや jelöltや
sírlapraや is akadや azértや példa╈や Roychaiや Istv{nや patakiや pléb{nos╇や egriや kanonokや 〉くｱｵｱｳ《や
s{rospataki18 (ｴｴｵ╆や kép《や sírköve]. Azや egyh{ziや beoszt{shozや ╅j{róをや {br{zol{siや típustólや
valóやeltérésやkor{bbanやmindkétやir{nyban egészenやkivételesやvoltやcsak╈やfigur{lisやsírlapjaや
(ｳｶｷ╆やkép《や egyed(lやPéterやpléb{nosnakや 〉くｱｳｶｰ《やvanやPozsonyp(spökiben19 (Podunajski 

Biskupije╇やSzlov{kia《╇やcímeresやsírlapjaやpedigやL{szlóやdömösiやprépostnakやaやｱｵ╆やsz{zadや
elején╇やTengődön20 (ｴｴｳ╆やkép). 

 

 

9.1. Alakosやsíremlékek 
 

Aや figur{lisや síremlékや ╅klasszikusをや típusa╇や aや sírfedlaponや vagyや aや szarkof{gのtumbaや
tetejénや{br{zoltや elhunytやnagyj{bólや életnagys{gúやalakj{valや aや ｱｱ╆や sz{zadやvégénや jelentや
megやazやeurópaiやsíremlékművészetben╇やaやsv{bやherceg╇やmajdやnémetやellenkir{ly╇やRudolfや
〉╅RudolfやvonやSchwabenを《 síremlékévelや 〉1189, 1368-1369╆やkép).21 Aや IV╆やHenrikやnémetや
kir{lyやp{paiやki{tkoz{s{tやésやCanossaやj{r{s{tやkihaszn{lóやellenzék╇やelsősorbanやaやsz{szokや
{ltalや ｱｰｷｷ-ben (ellen)kir{lly{や v{lasztott Rudolf 1080-banや azや ismétや ki{tkozott IV. 

Henrikkelや vívott╇や egyébkéntや győztesや csat{ban vesztetteや életét╆や A merseburgi 

székesegyh{zbanや temettékや el╇や ésや aや Konstanzや mellettiや Petershausenや kolostor{nakや
krónik{saやazやｱｰｸｰ╆やévnélやfeljegyzésreやérdemesnekやtal{lta╇やhogyやaやszentélyben lévőやsírや
föléやaz elhunyt aranyozott ércbőlやkészítettやképm{s{tやhelyeztékやel╈や╅╊やsepultusやestやinや
                                                           
18 GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｲｲ-23.; 48-ｴｹ╆やkép 
19 PÜSP5KIやNAGYやｱｹｶｸ╆やｶｶ╆や〉ｱｱ╆やjegyzet《╉やｱｵ╆やkép╉やLUXOV[ 2003. 327-328, 664. (2.2.3 kat. sz.) 
20 Archaeologiaiやlevelek╆やAÉやIや〉ｱｸｶｸ-1869) 139-ｱｴｰ╆や〉R2MERやF╆《╉やR2MER╇やJegyzőkönyvek XXXVIII 

(1875) 179-ｱｸｰ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. 588. 
21 BAUCH 1976. 11-18.; Abb. 3-ｴ╇やｶ╉やAやsíremléknekやszentelt╇やújabbやkismonogr{fia╈やHINZやｱｹｹｶ╆ 
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ipso choro basilicae, et imago ipsius ex ere fusa atque deaurata super tumulum eius 

transpositaや estを.22 Azや alacsonyや kőや posztamensbeや foglalt, addig példaや nélk(li bronz 

t{blaや maや isや aや merseburgiや dómや ékessége╇や mégや haや azや aranyoz{snakや m{rや nemや isや
l{tszanakや nyomai╆や Aや szigorúや frontalit{sban╇や liliomosや jogarralや ésや keresztesや
orsz{galm{val╇や fejénや koron{valや {br{zoltや férfialakや azや uralkodóや ide{ltípus{tや jelenítiや
meg ｠ mivelやegy{ltal{nやnemやakadtやszobr{szatiやelőképeやaやkor{bbiやévsz{zadokból╇やígyや
aや későや Ottó-korや festészeti╇や könyvfestészetiや uralkodó-képm{saitや vettékや kital{lóiや ésや
megvalósítóiや alapul╆23 Maiや monumentalit{sa azonban╇や modern(lや hatóや nagy╇や simaや
fel(leteivel╇やazやemléknekやegykorやnemやvoltやilyenやmértékigやsaj{tja╈やa ruh{zatやszegélyeit╇ 
fel(leteitや finomanや vésettや vonalakkal valamikorや beborítóや díszítésや maや m{rや csakや
helyenként╇やcsup{nやazやegészenやközelrőlやszemlélődőやsz{m{raやmutatkozikやmeg╆24 

Rudolfや holttestétや ésや sírj{tや úgyや fogadt{kや beや aや végzetesや csat{hozや közeli╇や sv{bや
hercegségétőlや azonbanや t{volや esőや merseburgiや székesegyh{zba╇や mintや ahogy az a hit 

védelmezőjénekやkij{rt╆やA síremlékkelやésやannakやszövegévelやekként isやemlékeztekやmegや
róla╈や ╅Rudolfや kir{lyt╇や akitや azや Atyaや törvényéértや megöltek╇や érdeméért megsiratva 

temettékや ittや el╆やHaやbékeidőbenやuralkodottや volna╇やK{rolyや ótaや semmilyenやkir{lyやnem 

lettやvolnaやhozz{やhasonlíthatóやazやértelemやés aやkardやképességeiben╆やOtt╇や aholやazやövéiや
győztek╇やőやaやh{borúやszentや{ldozatakéntやesettやel╆やAやhal{lやv{ltやazやéletévé╇やazやEgyh{zértや
esettや el╆をや 》REX HOC RODVLF(VS) PATRU(M) R(RO) LEGE P(ER)E(M)PTUS 

PLORANDUS MERITO CONDITVR IN TUMVLO. REX ILLI SIMILIS SI REGNET 

TEMPORE PACIS CONSILIO GLADIO NON FUIT A KAROLO. QVA VICERE SUI 

RVIT HIC SACRA UICTIMA BELLI. MORS SIBI UITA FVIT ECCLESIAEやCECIDITを].25 

Ígyやnemやcsoda╇やhogyやsíremlékénekやigaziやkövetője hosszúやidőnや{tやnemやakadt╇やaやSz{liや
dinasztiaや uralkodóinakや speyeriや sírjaitや csup{nや p{rhuzamosや feliratsorokkalや jelöltや
kőlapokや fedték 26  (1370╆や kép), ésや németや uralkodóや sz{m{raや figur{lisや síremlékや
legközelebbや csak többやmintや kétや évsz{zadやmúlt{n╇や Habsburgや Rudolfや kir{lyや 〉くｱｲｹｱ《や
emlékéreやkész(ltやaやspeyeriやdómban╆ NemやvoltやezやazonbanやEurópaやtöbbiやorsz{g{banや
semや m{sképp╈や azや angolや Plantagenetや kir{lyokや figur{lisや síremlékeiや sor{tや isや csakや II╆や
Henrik 〉くｱｱｸｹ《やésやfelesége╇やAquit{niaiやEleonóraや〉くｱｲｰｴ《╇やvalamintやfiuk╇やOroszl{nszívűや
Rich{rdや 〉くｱｱｹｹ《やutólagや egyébkéntや erősenや{tdolgozottや emlékeiや nyitott{k Fontevraud 

(Fontevrault) ap{ts{g{ban (1095-1098╆やkép《╇やmajdやm{rやangolやföldönやFöldnélk(liやJ{nosや
〉くｱｲｱｶ《や síremlékeや következettや aや worcesteriや székesegyh{zban. Aや franciaや uralkodókや
közöttや elsőkéntや aや Fontainebleauやmellettiや Barbeauや ap{ts{g{banや eltemetettやVII╆や Lajosや
(くｱｱｸｰ《や részére kész(ltや hasonló╇や azótaや elpusztultや emlék╆や Azや {ltalaや aや Merovingや
uralkodókや sz{m{raや aや St-Germain-des-Présや ap{ts{g{banや ｱｱｷｰや t{j{nや {llíttatott 
emlékművekや｠ köz(l(kやI╆やChildebertéやmegmaradt╇やmaやSaint-Denisやőrziや 〉ｵｹｰ╆やkép) ｠ 

azonbanやmégやéppúgyやaやlegitim{ciósやcélzatú╇やposzthumuszやdinasztikusやemlék{llít{sokや
                                                           
22 HINZ 1996. 5, 61. (1. jegyzet) 
23 PANOFSKY 1964. 52. 
24 Egy 1834-benやkész(ltやmetszetやmérteやfelやaやfinomやvonaldíszt╈やHINZやｱｹｹｶ╆やｴｵ╇やｴｷ╆╉やAbb╆やｲｳ 
25 PANOFSKY 1964. 51-52.; HINZ 1996. 23-40. 
26 Chigiやkardin{lis╇やaやkésőbbiやVII╆やS{ndorやp{paやrajza, 1648: HINZ 1996. Abb. 29; Andechs-Meranier 

1998. Abb. 65; WINTERFELD 2006. 240.; Abb. 1 
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körébeやtartoztak╇やmintやaやIX╆やLajosや{ltalやKarolingやésやCapetingやelődeiやemlékezetéreやazや
1260-as évekbenや készíttetettや tov{bbiや síremléksorozatや Saint-Denis-ben.27 III. Lothar 

német-rómaiや cs{sz{rや 〉くｱｱｳｷ《や ésや csal{djaや königslutteriや síremlékétや 〉ｶｲｱ╆や kép) a 13. 

sz{zadやm{sodikやfelébenや{llított{k╇やésやugyanúgyやazやalapítóiや╅memoriaをやpéld{ja, mint 

Oroszl{nやHenrikやhercegや 〉くｱｱｹｵ《やésや feleségeやｱｲｳｵや t{j{nやkész(ltやbraunschweigiやkettősや
síremlékeや 〉ｵｹｳ╆や kép)╇や nemや isや beszélveや azや utóbbや szinteや szentkéntや tiszteltや Widukindや
sz{szや vezérや 〉くｷｹｸ《や ｱｱｰｰや kör(lや kész(lt {br{zol{s{rólや Engerben (ｶｱｸ╆や kép《や ésや boldogや
Bertaや〉くｱｱｵｱ《やbiburgiやtumbafedlapj{ról╆28  

A merseburgi sírlapnakや mégや azや egyh{ziや emlékekreや isや csakや meglehetősenや
korl{tozott hat{saや lehetett╆や Bronz anyagaや tekintetébenや isや követőre csak vagy 

h{romnegyedや évsz{zadや múlt{n╇ Friedrichや vonや Wettinや érsekや 〉くｱｱｵｲ《や magdeburgiや
síremlékében29 (1371-1373╆や kép) lelt ｠ készíttetőjeや aや főpapや utódja╇ Wichmann von 

Seeburg érsekや 〉くｱｱｹｲ《や lehetett╇や akinekや aや síremlékenや l{tható főpapiや figur{val igen 

közeliや rokons{gbanや {lló╇や csup{nや csakや miniat(riz{ltや alakjaや [WICMANNVS 

MEGIDEBVRGE(N)SIS EP(IS)C(OPVS)] megjelenik a Magdeburgban az 1150-esやévek 

elejénやeredetilegやaやlengyelorsz{giやPłockや｠ S{ndorやpłockiやérsekや》〉ｱｱｲｹ｠1156); a kapun: 

ALEXANDER EP(IS)C(OPVS) DE BLVCICH] ｠ sz{m{raやkészített, majd Novgorodba 

ker(ltやbronzkapun30 (1374-ｱｳｷｵ╆やkép《╇やtov{bb{やsaj{tや(vagy azやőtやkövetőやLudofやérsek′《や
magdeburgi bronzや sírlapj{n31 is. Aや bronzや síremlékekや későbbや isや mindigや k(lönlegesや
igénytや t(kröztek╆や Ígyや v{likや kiや Augsburgや középkoriや p(spökiや síremlékeiや köz(l 
Wolfhard von Roth p(spökや 〉くｱｳｰｲ《や délnémetや viszonylatbanや korszak{banや
egyed(l{lló╇や készítőinekや nevévelや isや megjelölt, bronzや sírlapja (1376-1378╆や kép). 32 

Franciaorsz{gban igen koraiや emlékや Durandusや moissac-iや ap{tや 〉くｱｰｷｲ《や ｱｱｰｰや kör(liや
domborművűや{br{zol{sa,33 mígやaやp{p{kやköz(lやazやelsőやfekvőやfiguraやIII╆やLuciusや〉くｱｱｸｵ《や
síremlékén34  l{thatóや aや veronaiや székesegyh{zban (1379╆や kép), amelyet az 1047-ben 

elhunyt németや II╆や Kelemenや p{paや emlékére ｱｲｳｵや t{j{nや {llítottや bambergiや tumba 35 

követettや｠ aや rómaiや kúri{tや csakや IV╆やKelemenや 〉くｱｲｶｹ) 1272-ben befejezett, alighanem 

                                                           
27 HINZ 1996. 13-17, 59-60, 63. (17. jegyzet); Abb. 8, 10, 29; valamivelやrészletesebbenやld╆や

kor{bban╇やazや╅Aやholtakやjelenléteや｠ templomiやtemetkezésekやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをや
címűやfejezetben 

28 Ld╆やkor{bbanやaz っAや╅memoriaをあやcíműやfejezetや╅Azやalapítókやemlékezeteをやalfejezetében╆ 
29 PANOFSKY 1964. 52.; fig. 200; MAROSI 1972b. 208-ｲｰｹ╆╉やｱｳｷ╆やkép╉やBAUCHやｱｹｷｶ╆やｲｸ-29.; Abb. 

26-28; SACHS 1977. 54-55.; Abb. 3-5; HINZ 1996. 9.; Abb. 4 
30 BAUCH 1976. 29.; Abb. 27; KRAUSE｠SCHUBERTやｱｹｷｶ╆やｴｵ╆╉やképやaやｲｲ╆やésやｴｴ╆やoldalon╉やSACHSや

1977. 56. 
31 PANOFSKY 1964. 52.; fig. 201; BAUCH 1976. 29-30.; Abb. 29; SACHS 1977. 55-56.; Abb. 2; 

Deutsche Kunst ｱｹｸｹ╆やｳｰｳ╆╉やｱｷｲ╆やkép╉ MAROSI 1996b. 147.; 82/2, 8ｲのｴ╆やkép 
32 PANOFSKY 1964. 58.; figs. 224-225; BAUCH 1976. 98.; Abb. 148-149; LIEDKE 1988. 28.; Abb. 

31-32 
33 MAROSIやｱｹｷｲb╆やｱｴｲ╆╉やｸｷ╆やkép╉やHINZやｱｹｹｶ╆やｱｷ╆╉やAbb╆やｱｱ 
34 GREGOROVIUS 1886. 47, 162.; GARDNER 1992. 29-30, 33.; Fig. 12 
35 MÜLLER-CHRISTENSEN, S., Das GrabやdesやPäpstesやClemensやIIやinやDomやzuやBamberg╆やM(nchenや

ｱｹｶｰ╆╇やhivatkozikやr{╈やGARDNERやｱｹｹｲ╆やｶｰ╆╉やBAUCHやｱｹｷｶ╆やｹｱ╆╉やAbb╆やｱｳｶ╆ 
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m{rやSaint-Denisやsíremlékprogramjaやismeretébenやmegtervezett viterbóiやsíremlékével36 

╅hódítottaやmegをやazやújやdivat╆37  

Aや magyarorsz{giや uralkodókや ésや csal{dtagjaikや figur{lisや síremlékeirőlや egészenや
csekélyやaやtud{sunk╆やAztやazonbanやaやcsekélyやsz{múやismertやemlékやisや jólやmutatja╇やhogyや
megjelenés(kkorやsemmiképpenやnemやlehetettやszóやidőbeliやkésésről. Gertrudisやkir{lynéや
〉くｱｲｱｳ《 1220-asや évekbenや emelt╇や pilisiや síremlékéből 38  (1103-1109╆や kép《や aや szarkof{gや
fedlapj{nやegykorやfek(dt╇やéletnagys{gúやalakや〉gisant《やtöredékeやisやelőker(lt╇やésやugyanottや
egy veleや lényegébenやegykorú╇やmindenképpenやaやkir{lyiやcsal{dやrokons{g{baやutalhatóや
lovagi sírkő39 is ｠ vonalasやrajzúや｠ alakosや{br{tやmutatや〉997-998╆やkép)╇やsodronyingetやésや
harciや köntöstや viselőや figur{val╇や aや sodronycsuklya40 ov{lisや arcnyíl{s{tや egykorや kitöltő╇や
m{sや színűや anyagbólや kész(ltや betéttel╆や Ezekや azや emlékekや aや franciaや klasszikusや gótikaや
legkorszerűbbや stílus{tや képviseltékや Magyarorsz{gon╇や de a magyar udvari 

környezetbenやnemやkevésbéやhathattakやazやújdons{gやerejévelやtípusukやtekintetébenやsem╈や
mindや azや oldalainや ésや tetejénや figur{lisや díszűや szarkof{g╇やmindや pedigや azや alakosや {br{jú 

sírfedlapや aや legfrissebb nyugat-európaiや fejleményekや magyarorsz{giや letéteményeseiや
voltak. Nemや aや poszthumusz╇や alapítóiや ╅memoriaをや emlékei╇や hanemや aや csal{diや
emlék{llít{séや ｠ Pilisや nemや Braunschweigや ésや Königslutter╇や hanemや Fontevraudや ésや
Worcesterやszellemiやp{rjaやvolt╆ A franciaorsz{giやpéld{kkalやp{rhuzamosanや jelentkezőや
pilisiや lovag{br{zol{shozや hasonló╇や ugyancsakや vésettや vonalrajzú emlékekや Európaや
északabbiやrészeinやegyébkéntや jobb{raやm{rやaやｱｳ╆やsz{zadやm{sodikや feléreやkeltezhetők,41 

mígやAngli{banやm{rやaやsz{zadやm{sodikやnegyedébenやelterjedtekやa szinte kerek szobor 

hat{s{tや keltőや lovag{br{zol{sokや 〉péld{ul aや londoniや Templeや síremlék-sorozata: 1380-

1382╆やkép). Azt╇やhogyやaやpilisiやemlékekやpéld{jaやnemやmúltやelやnyomtalanul╇やjelzi aやtat{rokや
elleniや csat{banやhal{losや sebes(léstや szerzettやK{lm{nや szlavónやherceg 〉くｱｲｴｱ《や ｱｸｵｹ-ben 

Cs{zm{nや 〉Čazma╇や Horv{torsz{g《や tal{ltや ésや ｱｸｹｱ-benや m{rや elveszettként említettや
sírlaptöredéke╇やamelyenやkoron{sやlovagやp{ncélos╇やsisakosやmellképeや〉nyilv{nやegyやegészや
figuraやtöredéke《やvoltやkifaragva╆42  

Aや v{zoltや fejleményekや fényébenや aligha tarthatókや igaz{nや koraiや daraboknak a 

K{rp{t-medencébenや néh{nyや helyenや ismertや primitív╇や aや legjellemzőbbや fel(letや elvétや

                                                           
36 BAUCH 1976. 141-145.; Abb. 226-230; GARDNER 1992. 36, 45, 55, 69-70.; Figs. 25-27 
37 HINZ 1996. 17. 
38 GEREVICHやｱｹｷｴ╆やｱｶｶ╆╉やｲｶ╆やkép╉やGEREVICH 1977. 179, 181, 183, 185.; GEREVICH 1984. 9-10.; 

43-ｵｲ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｸｵ╆やｱｲｰ╇やｱｲｶ-ｱｲｹ╆╉やAbb╆やｲｰ╉やTAK[CSやｱｹｹｴb╆やｲｶ-ｲｷ╇やｲｹ╆╉やTAK[CSや
ｱｹｹｴc╉やTAK[CSやｱｹｹｴe╆やｲｳｷ╆╉やTAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｱ╇やｱｵ╆╉やTAK[CSやｲｰｰｷ╆やｳｹ-40. 

39 GEREVICHやｱｹｸｴ╆やｱｵ╇╉やｸｰ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｸｵ╆や140-ｱｴｱ╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｴ-126, 131-132. (7. 

sz╆《╉やｷ╆やkép╉やTAK[CSやｱｹｹｴb╆やｲｷ╆╉やTAK[CSやｱｹｹｴd╉やJÉKELYやｱｹｹｸ╆やｱｳｱ╆╉やFig╆やｵ╉やTAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｱ-

15, 17-18.; Abb. 1-ｲ╉やTAK[CSやｲｰｰｷ╆やｴｰ-ｴｲ╆╉やBENK8やｲｰｰｸ╆やｴｸｰ╇やｴｸｲ╆ 
40 Aやsírkőやaやsodornyingやésやaやcsuklyaやmégやegyやdarabotやalkotó╇やkor{bbiやform{j{tやmutatja╇やamelyetやaや

ｱｳ╆やsz{zadやközepeやt{j{nやv{ltottやfelやaやnyaknakやésやv{llnakやjobbやvédelmetやnyújtó╇やk(lön{llóや
csuklya╆やEzやutóbbiや{br{zol{s{nakやkoraiやpéld{jaやazやｱｲｴｰ-esやévekbőlやaやmagdeburgiやdómやSzentや
Mór-figur{ja╈やSACHSやｱｹｷｷ╆やｶｲ╆╉やAbb╆やｲｱ-22; Deutsche Kunst ｱｹｸｹ╆やｳｳｰ╆╉やｱｹｹ╆やkép 

41 Egyやcsokorraやvalóやnémetalföldi╇やfranciaorsz{gi╇やangliai╇やskandin{viai╇やsziléziaiやpéldaや
összegyűjtveやésやszemléletesやt{bl{baやszerkesztve╈やBENK8やｲｰｰｸ╆やAbb╆やｶ 

42 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｰ╆や〉ｱｰｱ╆やsz╆《 
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követőや alakosや {br{zol{sú sírkövek Kisn{n{n43 (821-822╆や kép), Esztergomban44 (823. 

kép《╇や Mezőcs{t-Csicskén45 (820╆や kép《╇や Nagydisznódon46 〉Cisnădie╇や Rom{nia; 824-825. 

kép)╆やAやművészinek nem nevezhetőやmegform{l{s╇やa ╅gyerekesを rajz╇やaやdurvaやfarag{sや
semmiképpenや nemや előzményeや azや uralkodóiや csal{dや csúcs-produkciój{nak╇や sokkalや
ink{bbやaやmégやígyやisやmeglepőenやgyorsや lecsapód{s{tや jelentikやazやújやelképzeléseknek ｠ 

valószínűlegや nemや isや aや népességや alsóbbや rétegei╇や ink{bbや azや igényszintjétや tekintveや
magasabbraやtekintőやnemességやkörében╆やAやkereteléstやmégやnélk(lözőやfel(letkioszt{sukや
aやkésőiやromanikaやkörébeやutaljaやezeketやazやemlékeketや〉haやegy{ltal{nやszabadやb{rmilyenや
stílusmegjelölésselやélniや ilyesfajtaやegyszerűや faragv{nyokやesetében《╇やamelyeknekやaやｱｳ╆や
sz{zadやközepe╇やm{sodikやfeleやlehetettやkészítésiやidej(k╆ 

Mindenképpenや aや későiや romanikaや képeziや aや stil{risや környezetét vagy 

viszonyít{siや alapj{t aや hahótiや rómaiや katolikusや templombanや befalazott, 
templommodelltやtartó╇やközelやéletnagys{gúやdon{torfigur{nakや〉574-ｵｷｷ╆やkép).47 Fejénekや
legal{bbisや fel(letiや form{itや újや pótl{sや alakítottaや ki╇や az ép(letmodellや erősenや hi{nyosraや
töredezett (ｵｷｶ╆やkép)╇やaやl{bakやalsóやrészétやaやbarokkやstukkókeret, azやegész fel(letetやpedig 

újや{tfestés takarja ｠ a magasban befalazott faragv{nyやbehatóやvizsg{lataやésやpontosabbや
keltezéseや ilyenや kör(lményekや közöttや nemや lehetséges╆ Azや orgonasípszerűや redők╇や
amelyekやközöttやazやalsóやruhaやkilógóやvégénやérzéketlenやV-vonalak sorozatai jelentenek 

némiや v{ltozatoss{got╇や legjellegzetesebbや részletétや aや felsőや köpenyや sípredőinekや alsóや
szegélyeや alkotja╇や aや kacskaringózóや szövetszélや egym{ssalや érintkező╇や sematikusや
hurkainakやsor{valや〉ｵｷｵ╆やkép). Csakやközeli, részletesebb vizsg{lataやsegíthetやmajdやannakや
eldöntésében╇やhogyやaやｱｳ╆や sz{zadやközepeや t{j{nakやnagyigényű╇やdeやkevésbéやkvalit{sosや
faragv{ny{rólやvan-eやszó╇やamelynekやl{tszik╇やvagyやesetlegやazやEurópa-szerte nem ritka, 

archaiz{ló-romaniz{ló╇やretrospektívやdon{tor{br{zol{sokやsor{baやtartozik╆48 

Aやpilisiやsírlapや{br{zol{siやtípusaやmintegyやsz{zやévvelやkésőbbやisやélőやhagyom{nyや
voltやaやK{rp{t-medencében╇やtermészetesenやnemやmagaやaやpilisiやvagyやak{rやm{sやuralkodóiや
emlékやútj{n╇やhanemやazや{ltal{nosやközép-európaiや〉sv{jci╇やdélnémet《やkörnyezetやhat{s{ra╆や
Jólやmutatjaやeztやegyやezやesetbenやlefeléやfordított kardotやésやpajzsotやtartó╇やazやegészやtestetや
elfedő╇や bok{igや érőや fegyverköpenytや viselőや lovagalakや Pantaleonや Circuciや 〉′や くｱｳｲｷ《や
mintegy spoliumkéntやaやbeszterceiや〉Bistriţa╇やRom{nia《やevangélikusやtemplomやtorny{baや

                                                           
43 PAMER 1970. 302, 312. 〉ｲｴ╆やjegyzet《╉やL8VEI｠VARGA 1987. 339, 340-ｳｴｱ╆╉やｱｸｳ╆やkép╉や

VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｵｸ╆や〉ｱｰ╆やjegyzet《╉やｵ╆やképや〉aやképal{ír{sやｱｲ｠ｱｳ╆やsz{zadraやutalóや
keltezéseやalighanemやtúls{gosanや╅megengedőを╇やｱｲ╆やsz{zadrólやalighaやlehetやszó《╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆や
206, 208.; PAMER 1998. 10, 12.; PAMER 2004. 159, 160, 162-163.: 1-ｲ╆やsz╆╉やL8VEIやｲｰｰｵb╆やｸｰ╆ 

44 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMAやｱｹｷｹ╆やｱｸｵ╆╉やｷｵ╆やt╆やｱ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. 340-341.; 

VARGA-L8VEIやｱｹｹｰ-ｹｲ╆やｱｵｸ╆や〉ｱｰ╆やjegyzet《╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆ 
45 KO2S｠RÉVÉSZ｠WOLF 1985. 18.; VARGA-L8VEIやｱｹｹｰ-92. 158. (10. jegyzet); WOLF 1994. 73, 

ｷｴ╆╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｵ╇やｲｰｶ╆╉やSZAB2やｲｰｰｵ╆やｲｲｲ╇やｲｲｴ╆╉やｷ╆やt{bla╉やSZAB2やｲｰｰｶb╆やｵｱ-53.; 28-ｲｹ╆や{bra 
46 AZZOLAやｱｹｷｲa╆やｲｳｰ╇やｲｳｱ╆╉やL8VEIやｱｹｸｰ╆やｱｷｸ╆╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 117, 158. (10. jegyzet); 

FABINIやｱｹｹｶa╆やｱｷ╆╉やSZAB2やｲｰｰｵ╆ 224. 
47 Nagyやutaz{s 1994. 12-ｱｳ╆や〉V[NDORやL╆《╉やV[NDORやｱｹｹｶ╆やｲｰｷ╆╉やｷｸ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｶ-77., 

képpel 
48 Részletesebbenやld╆やkor{bban╇やazやっAや╅memoriaをあやcíműやfejezetや╅Azやalapítókやemlékezeteをや

alfejezetében╆ 
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befalazottや sírkövén (1383╆や kép). 49  Aや pilisiや sírlappalや ellentétbenや ittや aや figuraや
kúszólevelekkelや díszítettや vimperg{valや lez{rtや f(lkeépítménybeや {llítvaや jelenikや meg╇や
amelynekや előzményeiや ugyancsakや jólや ismertekや m{rや aや ｱｳ╆や sz{zadや európaiや
emlékanyag{banや is╆ VargaやLíviaやmeghat{roz{saや szerintや v{rosiや comes vagyやpatríciusや
sírköveや lehetやaやdélnémetやeredetűやstílustendenci{kraやutalóや faragv{ny╆50 Felirataや többや
helyenや rong{lt╇や aやmélyítettや h{ttérs{vbólや kiemelkedő╇や gótikusやmajuszkul{kや részleteiや
helyenkéntやkitöredeztek╇やr{ad{sulやaやmagasbanやközelrőlやnemやisやtanulm{nyozhatók╉やaや
kor{bban többszörや isやm{sképpやolvasottやｱｳｲｷ-esやhal{loz{siやévsz{mやazonbanやbiztosraや
vehető╇やazやelhunytやszemélyや jelzőjeやpedigやvalószínűlegやaやdicsőségesやszövetségeskéntや
fordíthatóやGLO(R)IOSUS SOC(I)VS. 

Amennyireやkor{nやmegjelentやaやfekvőやfiguraやaやmagyarorsz{giやvil{giやsíremlékekや
egyや szűk╇や azや uralkodóiや csal{dhozや köthetőや csoportj{ban╇や annyiraや elkésettnekや tűnikや
jelentkezéseやaやfőpaps{gやkörébenやaやｱｴ╆やsz{zadやközepén╆やAzやemlékanyagやnagymértékűや
pusztul{saや természetesenや erősenや befoly{solhatja, alig-aligや ellenőrizhetővéや teszi 
meg{llapít{sainkat╇や amelyeketや jobbや híj{nや aや ｱｴ╆や sz{zadiや p(spökiや sírkövekや
leggazdagabbや sorozat{valや ésや tov{bbiや elpusztultや emlékekや leír{saivalや b(szkélkedőや
gyulafehérv{riや 〉Albaや Iulia╇や Rom{nia《や egy(ttesや alapj{nや vonhatunkや le╆ Monoszlóや
nembeliや Péterや erdélyiや p(spökや 〉くｱｳｰｷ《や Szeredaiや Antalや leír{s{bólや ismertや sírkövénや
keresztや voltや l{tható╇51  mígや Szécsiや Andr{sや erdélyiや p(spökや 〉くｱｳｵｶ《や maや isや meglévőや
sírlapj{nやm{rや p(spökiや alakや domborműveや töltiや kiや aや belsőやmezőtや 〉ｱｸｶ╆や kép).52 Utódaiや
figur{lisや sírköveiや köz(lや többや isや megmaradt╇や igencsak kopott╇や illetveや töredékesや
{llapotban╆やAやcímereやalapj{nやazonosíthatóや2nodiやCudarやImreやerdélyiやp(spökや〉くｱｳｸｹ《や
sírlapja 53  (1238╆や kép), meghat{rozhatatlanや viszontや egyや mégや rosszabbや {llapotúや
p{rdarabja (ｱｲｳｹ╆や kép), amelyや valószínűlegや nemや azonosや Maternusや erdélyiや p(spökや
(くｱｳｹｹ《や elveszett╇や Szeredaiや Antalや leír{s{bólや tudhatóanや ugyancsakや figur{lisや
sírkövével54. Aやｱｴ╆や sz{zadやközepén╇やharmadikやnegyedébenやm{sholや isやmegjelentekやaや
figur{lisや főpapiや sírlapok╇や ígyや egyや vörösや m{rv{nybólや aや sz{zadや közepénや faragott 
〉eleinteや jóvalや kor{bbraや keltezett《, töredékesや pécsiや darab55 (ｱｳｸｴ╆や kép), Salamonv{riや

                                                           
49 MÜLLERやｱｸｵｵb╆やｴｱｳ╆や〉ｶｶ╆やjegyzet《╉やVERNEI-KRONBERGER 1939. 31-ｳｲ╆╉やｱｴ╆やt{bla╉や

VĂTĂŞIANUやｱｹｵｹ╆やｱｶｴ╆╉やｱｴｳ╆やkép╉やVĂTĂŞIANUやｱｹｶｸ╆やｲｱｱ╆╉やｱｹｵ╆やkép╉やARIONやｱｹｷｴ╆やｱｶ╆╉やｱｲ╆や
kép╉やDRĂGUŢやｱｹｷｹ╆やｱｷｱ-ｱｷｲ╆╉やｳｰｱ╆やkép╉やVARGAやｱｹｸｳ╆やｷｰ-ｷｷ╆╉やｴｰ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 

ｳｳｴ╇やｳｳｵ╇やｳｳｹ╇やｳｴｱ╇やｴｶｳ╇やｵｸｹ╇やｵｹｱ╆╉やII╆やｱｷｹ╆やkép 
50 VARGA 1983. 
51 SZEREDAI 1791. 29.; ENTZ 1958. 138, 170. 
52 SZEREDAI 1791. 17.; HEKLER 1934. 67.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 22-23, 24, 25, 28, 31, 

ｵｱ╇やｶｵ╆や〉ｹｷ╇やｹｹ╆やjegyzet《╉やｸ╆やt{bla╉やDERCSÉNYIやｱｹｴｱ╆やｱｰｸ╇やｱｰｹ╆╉やXIVのｱ╆やkép╉やENTZやｱｹｵｸ╆やｱｳｸ╇やｱｶｸ╆╉や
ｱｷｸ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA ｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｴ╇やｳｴｰ╇やｵｹｲ╆╉やII╆やｱｸｰ╆やkép 

53 IPOLYI 1863a. 62-63.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 22, 24, 25, 65. (99, 105. jegyzet); 11.c-d. 

t{blaや〉azやa-b-velやfelcseréltやfelirattal‶《╉やENTZやｱｹｵｸ╆やｱｳｸ╇やｱｶｸ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 464, 466, 

592. 
54 SZEREDAI 1791. 11.; IPOLYI 1863a. 62.; ENTZ 1958. 138, 170-171. 
55 GERECZE 1907. 84-ｸｵ╆╉やSZ8NYIやｱｹｰｶ╆やｲｳｸ╆や〉ｷｶｷ╆やsz╆《╉やSZ8NYIやｱｹｰｷ╆やｱｷｷ╆╉やL8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｳ╆╉や

L8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｷｸ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｴ╇やｳｴｰ╇やｵｹｲ╆╉やII╆やｱｸｱ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｸ╇や
ｲｱ╇やｵｸ╆や〉ｲｲ╆やsz╆《╉やｱｷ╆やkép 
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Bereckや kanonokや 〉くｱｳｶｴ《や győri56 (ｲｵｸ╆や kép《╇や Szigfridや ap{t57  〉くｱｳｶｵ《 ésや Bőcsiや Cudarや
L{szlóやap{t58 〉くｱｳｷｲ《や〉413-ｴｲｲ╆やkép《やpannonhalmiやsírkövei╆ 

Aやkoraiやdarabokやközéやtartozhatやaやcsekélyやsz{múやp{sztorbototや{br{zolóや
magyarorsz{giやsírkő╆やKöz(l(kやfeliratやcsakやGoblinやerdélyiやp(spökやsegédp(spökének╇や
aやm{sやforr{sbólやnemやisやismertやLavacensisnekや〉くｱｳｷｶやut{n《やaやsírkövén59 (ｱｸｷ╆やkép) 

tal{lható╆やKercや〉Cîrţa╇やRom{nia《やegykoriやciszterciやkolostor{banやminden bizonnyal egy 

ap{tやsírj{tやfedteやazやaやm{sodlagosやfelhaszn{l{sbanやfennmaradt sírkő╇やamelyやkeretezett 

mezőben levéldíszesやkampóvalやésやegyszerűやnódusszalやképzettやp{sztorbototや{br{zol.60 
1838-banやaやbudaszentlőrinciやp{losやkolostorやromjainakやközelébenやlévőやSzépやJuh{széや
vendéglőやfal{banやmégやl{thatóやvoltやegyやvörösやm{rv{nyやsíremlék╇やamelyenやlatinやfeliratや
kereteltやegyやp{sztorbotot╆61 Nagyv{radonや〉Oradea╇やRom{nia《やaやközépkoriや
székesegyh{zやegyikやkoraiやsírköveやkeretezetlenやmezőjeやközéptengelyébenやlaposや
domborművűやp{sztorbotやl{tható╇やamelynekやcsig{sやkampój{tやkisやlevélkékやdíszítik╇やaや
faragv{nyやaやｱｳ╆やsz{zadやvégéről╇やaやｱｴ╆やsz{zadやelejérőlやsz{rmazhat╆62 

 

 

9.2. Címer ésやemberalak╈やaやreprezent{cióやform{i 
 

Aや magyarorsz{giや sírkövekenや ismertや legkor{bbi címerや aや m{r említett╇や pilisiや vitéziや
sírlapon (997-ｹｹｸ╆や kép) l{tható╈や aや pajzsnakや csakや aや felsőや sarkaや ismert╇や azや egykoriや
címer{br{bólや egyed(lやmegmaradtや körív-szakasszal. Azや időbenや következőや emlékekや
m{rやaやｱｳ╆やsz{zadやutolsóやnegyedéből╇やaやｱｴ╆やsz{zadやelejérőlやvalók╇やésやalighanemやkivételや
nélk(lや v{rosi polg{rokhozや kapcsolódnak╈や csakや (resや tarpajzsotや 〉eredetilegや festveや
volt?) mutat egy 1289-esやhal{loz{siやévsz{mú╇やbudaiやsírkő63 (17-ｱｸ╆やkép), {gaskodóやlóやaや
címer{braやaやRegensburgbólやsz{rmazó J{nosやｱｳ╆やsz{zad végiやbudaiやsírkövén64 (19-21. 

                                                           
56 VARJU 1897a. 338-ｳｳｹ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｴｶｳ╇やｵｹｲ╆╉やII╆やｶｳｲ╆やkép╉やAやprépostやaやsírkőや

szakirodalm{banやSalamoniやcsal{dnévvelやszerepel╇やaやcsal{draやld╆╈やVALTERやｱｹｹｳ╆ 
57 Emléklapok ｱｸｷｶ╆やｱｴ╆やsz{mozatlanやoldal╉やｵ╆や{bra╉やCZOBORやｱｹｰｱb╆やｱｶｹ╇やｱｷｰ╆╉やｲｰｸ╆や{bra╉やVERNEI-

KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｲｳ╇やｶｵや〉ｱｰｰ╆やjegyzet《╉やｹ╆やt{bla╉やV[RADYやｱｹｸｴ╆やｱｰｸ╆╉やIV╇やVIII╆やt{bla╉や
L8VEI｠VARGA 1987. I. 335, 463-ｴｶｴ╇やｴｶｶ╆╉やII╆やｶｳｹ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｶa╆やｳｱｰ╇やｳｱｲ-313. (II.25. kat. 

sz.), 315. 
58 Emléklapok ｱｸｷｶ╆やｱｴ╆やsz{mozatlanやoldal╉やｶ╆や{bra╉やFRAKN2Iやｱｸｷｹ╆やｲｰ╇や21.; CZOBOR 1901b. 170.; 

ｲｰｹ╆や{bra╉やVERNEI-KRONBERGER 1939. 23, 24, 65. (101-ｱｰｲ╆やjegyzet《╉やｱｰ╆やt{bla╉やTAK[CSやｱｹｸｱ╆や
44-45.; L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｴｶｴ╇やｴｶｵ╇やｴｶｶ╆╉やｲｰ╆やszínesやkép╉やII╆やｶｴｰ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｶa╆やｳｱｰ╇や
311, 313-314. (II.26. kat. sz.), 315. 

59 SZEREDAIやｱｷｹｱ╆やｳｹ╆╉やGY[RF[Sやｱｹｱｱ╆やｸｶ-88.; ENTZ 1958. 138, 168, 170. 
60 MÜLLERやｱｸｵｵb╆やｴｱｲ╆╉やR2MERやｱｸｷｷ╆やｱｰ╆╉やENTZやｱｹｶｳa╆やｱｳｵ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 340.; 

L8VEIやｱｹｸｹa╆やｱｶｹ╇やｱｷｸ╆ 
61 1875-benやm{rやnemやtudtakやaやhollétéről╈やHazaiやésやk(lföldiやvegyesやhírek╆やAÉやIXや〉ｱｸｷｵ《やｹｶ╆ 

〉R2MERやF╆《 
62 R2MERやｱｸｸｳb╆やXXII╆╉やCZOBORやｱｸｸｳb╆やｳｳｲ╆╉やBUNYITAYやｱｸｸｴ╆やIII╆やｱｱｴ╆╉やVIII╆やt{bla╉やVERNEI-

KRONBERGER 1939. 26-ｲｷ╇やｶｶ╆や〉ｱｱｵ╆やjegyzet《╉やBALOGHやｱｹｸｲa╆やI╆やｱｸ╆╉やｶｳ╆やkép╉やII╆やｲｸｴ╆╉や
L8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｴｰ╆╉やII╆やｱｷｷ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｹa╆やｱｶｹ-170, 178. (18ｶ╆やkat╆やsz╆《╉やｱｱｱ╆やkép 

63 H╆やGYÜRKYやｱｹｸｴa╆やｲｴｷ╇やｲｴｸ╆╉やｱ╇やｵ╆やkép 
64 H╆やGYÜRKYやｱｹｷｶb╆やｲｶ-ｲｷ╆╉やｲｰ╆やkép╉やH╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やｱｳｷ╆╉やAbb╆やｱｵｹ 
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kép), lépcsőzöttや har{ntv{g{sや ésや aや keresztnévや R kezdőbetűjeや tal{lhatóや Radoslav╇や
Crestohnaや deや Garaや fiaや ｱｳ╆や sz{zadや végi╇や z{gr{biや 〉Zagreb╇や Horv{torsz{g《や
síremlékének65 pajzs{banや 〉846-ｸｴｷ╆やkép). Aや tal{nや legkor{bbiや ismert╇やm{rや azや összetettや
sírkő{braやrészekéntやjelenlegiや{llapotukbanや(resやpajzsotやisやfelt(ntetőやnemesiやsírkövekや
Cserénybenや 〉Čerin╇や Szlov{kia《や tal{lhatók╇や azや egyik 66  aや forr{sokbanや ｱｲｹｳや ésや ｱｳｱｳや
közöttやelőfordulóやMad{chやfiaや Istv{néや 〉ｲｵｴ╆やkép《╇やaやm{sik67 (ｲｸ╆やkép) az 1326-banやmégや
birtokotやv{s{roló╇やa templomotやépíttető K(rtösiやMad{chやfiaやP{lやisp{néやlehetett╆ 

AzやIpolyiやArnoldやleír{s{bólやismert╇やrészbenやcímeresやsírkövekやLébénybenやaや13. 

sz{zadiや birtokl{störténetや ésや aや címertanや szempontj{bólや isや erősenや problém{sak╆68 A 

főnemesség╇やazやarisztokr{ciaやköreibőlやaやlegkor{bbiやbiztosanやismert, felirattalや isや jelölt 
emlékやFelsőlendvaiやMiklósやb{nやfiaやMiklósやmesterや〉く1346) segesdi sírköve69 (311-313. 

kép). Aやfejやfelőliやoldal{nやtrapézやalakbanやvégződőやt{blaやvörösやm{rv{nybólやkész(ltや｠ az 

anyag Anjou-koriや ╅újrafelfedezéseをや legkor{bbiや keltezettや tanújaや ｠╇や ésや felirat{rólや
kopotts{gaやellenéreやisやleríやaやgondosやfarag{s╆やDíszeやviszontやaやköriratonやkív(lやnincsやisや
m{s╇や aや keretenや bel(liやmezőや teljesenや (res╆や Ezや azや {br{zol{sや nélk(li╇や csup{nや köriratosや
sírkőtípusや nemや voltや túlや gyakori╇や deや aや ｱｶ╆や sz{zadや elejéigや orsz{gszerteや fel-feltűnnekや
péld{i aやlegk(lönbözőbbやt{rsadalmiやcsoportokやkörében╇やaやlegtöbbやkétségtelen(lやaやｱｴ╆や
sz{zadやm{sodik-harmadikやnegyedében╆やGótikusやmajuszkul{sやfelirattalやilyenやDörögdiや
P{lや 〉くｱｳｶｰ《や feleségévelや közös╇や tali{ndörögdiや sírköve 70  (ｳｶｸ╆や kép), Olivérや mesterや
feleségénekや aや töredékeiや alapj{nや díszítetlenや esztergomiや sírköve 71  aや ｱｴ╆や sz{zadや
közepéről╇や harmadikや negyedébőlや 〉1385-1386. kép), J{nosや 〉くｱｳｵｲ《や sírköve 72 

Felsőt{rk{nyból (ｱｲｴｳ╆やkép), Bertalanや fiaや 〉くｱｳｶｰ《や visegr{diや sírlapja73 (1387-1388╆や kép), 

P{lや b{taiや ap{tや 〉くｱｳｷｷ《や Szeksz{rdonや őrzöttや sírköve╇ 74  tov{bb{ Tam{sや budaiや
                                                           
65 BOJNIČICやetやal╆やｱｸｸｸ╉やHORVATやｱｹｷｹ╆やｱｷｶ╇やｱｸｳ╆╉やｱ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 334, 337, 339.; 

ｳｳｶのｱ╆や{bra 
66 ZOLNAY 1978. 191.; ｱｷ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337. 
67 ZOLNAYやｱｹｷｸ╆やｱｹｱ╇やｱｹｳ╆╉やｱｶ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 337. 
68 Részletesenやld╆やkor{bbanやazや╅Aやholtakやjelenléteや｠ templomiやtemetkezésekやésやkörnyezet(kやaや

középkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetben╆ 
69 CZOBOR 1883d; ÉBERやｱｹｰｲa. 144.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981a. 142-ｱｴｴ╆╉やｳ╆やkép╉や

ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 38, 43-ｴｴ╆╉やｵ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｲ｠ｱｹｸｶ╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｸ-19, 

22, 23, 34, 60-ｶｱ╆や〉ｲｶ╆やsz╆《╉やｱｸ╇やｳｵのｱ╆やkép 
70 HIC IA(C)ET MAG(ISTE)R PAUL(US) F(ILIUS) ST(EPHANI) D(E) DVRUGD IN AN(N)O 

D(OMI)NI MoCCCoLX CV(M) D(OMI)NA (CONS)O(R)TE SUA AMEN 

》ÉRY｠KRALOV[NSZKYやｱｹｷｶ╆やｸｸ╆╉やÉRYやｱｹｷｹ╆やｲｱｵ╇やｲｱｸ╆や〉ｱ╆やjegyzet《╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 

ｳｳｴ╇やｳｳｵ╇やｴｶｳ╆╉やII╆やｱｷｱ╆やkép╉やKOPP[NY｠KRALOV[NSZKYやｲｰｰｰ╆やｱｰｶ╇やｱｰｸ╆╉やｱｱ╆やkép╉やV[RADYや
2000b. 20-22, 35, 64-65. (29. sz.); 19, 35/2. sz.] 

71 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMAやｱｹｷｹ╆やｱｴｹ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｵ╆╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆や
23, 49-ｵｰ╆や〉ｹ╆やsz╆《╉やｲｵ╆やkép 

72 FODOR 1986. 39-40.; 2-ｳ╆やkép╉やKOZ[K｠SEDLMAYR 1987. 24. (79. sz.); FODOR 1994. 169-170.; 

ｹ╆や{bra 
73 L8VEI｠VARGA 1987. I. 335.; II. 170. kép╉やL8VEIやｱｹｹｱb╆やｳ╇やｷ╆や〉ｷ╆やsz╆《╉やｷ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆や

20, 24, 35, 65-ｶｶ╆や〉ｳｱ╆やsz╆《╉やｲｰ╇やｳｶのｱ╆やkép 
74 》R2MERやF╆『╇やArchaeologiaiやlevelek╆やAÉやIや〉ｱｸｶｸ-ｶｹ《やｲｱｳ╆╉やS5R5Sやｱｹｱｲ╆やｱｲｲ╆╉やV[RADYやｱｹｸｴ╆や

105-107, 110, 113-ｱｱｴ╇やｱｲｱ╆╉やI╆╇やVIII╆やt{bla╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. ｳｳｵ╇やｴｶｲ╆╉やV[RADYやｱｹｹｹc╆や
175, 178-ｱｷｹ╆や〉ｱ╆やsz╆《╉やｱのｱ╇やｶのｱ╇やｸのｱ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｲｳ-ｲｴ╇やｲｷ╇やｳｵ╇やｴｳ╆や〉ｲ╆やsz╆《╉やｲｴ╇やｳｷのｳ╆やkép 
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sírlaptöredéke 75  (ｱｳｸｹ╆や kép)╆や Minuszkul{sや aや felirataや Sempteiや Henrikや fiaや Micskóや
felesége╇や Katalinや 〉くｱｳｸｶ《や nagyszombati 76  〉Trnava╇や Szlov{kia; 1390╆や kép), valamint 

SzerdahelyiやFerencや fiaやPéterや 〉くｱｴｲｸ《やpécsv{radiや sírlapj{nak77 (1391╆やkép) ｠ azやutóbbiや
igénytelenségeやannalやink{bbやszembetűnő╇やmertやkb╆やkétやévtizedやmúlvaやazやugyancsakやaや
Baksa-rokons{gbaや tartozó╇や hasonlóや t{rsadalmiや szintenや élőや Sztriteiや csal{dや valamelyや
férfitagj{nakやSz(rténや〉Strumkivka╇やUkrajna《やegyenesen alakos╇やkor{bbanやm{rやemlített 
sírkövetや készíttettekや 〉1364-ｱｳｶｷ╆や kép). Kapit{lisや betűtípusúや Roychaiや Istv{nや patakiや
pléb{nos╇やegriやkanonokや〉くｱｵｱｳ《やs{rospatakiやsírköve78 (ｴｴｵ╆やkép《╇やugyancsakや(resやbelsőや
mezővel, amely nemやmondhatóやegy tipikusやkanonokiやsírlapnakやaやｱｶ╆や sz{zadやelején╇や
amikor ｠ ahogyやazやm{rやkor{bbanやszerepelt ｠ kanonokok╇やpléb{nosokやisやigyekeztekや
alakosやvagyやcímeresやsíremléketや{llíttatni. 

FelsőlendvaiやMiklósやsegesdiやsírlapjaやnagyj{bólやkijelölhetiやaztやaやhat{rpontot╇やaや
ｱｴ╆やsz{zadやközepét╇やamikorやegyやb{rófiやkőanyag{tや tekintveや igenやelőkelőやésやkorszerű╇や
szépenやfaragottやsírlapjaやmégやnemやfeltétlen(lやhordozottやheraldikusやutal{stやazやelhunytや
csal{dj{ra╆や Nagyj{bólや egyidősや veleや egyや Sz{vaszentdemeterenや 〉Sremskaや Mitrovica╇や
Szerbia《やnemrégやelőker(lt╇やazやOslやnemやmad{rl{bonや{lló╇や jobbraや fordulóや sassz{rny{tや
mégや címerpajzsや nélk(lや mutató╇や lényegesenや gyengébbや kvalit{sú sírkő╇や amelyや
valószínűlegや Ostfiや Miklósや szlavónや b{nや 〉くｱｳｳｹのｴｰ《╇や esetlegや testvére╇や Ostfiや Domokosや
szlavónやb{nや〉くｱｳｵｳやkör(l《やsírkövekéntやazonosítható╆79 Aやrégiやnemzetségekやköz(lやegyや
m{siknak a nemzetségiやjelvénye╇やaやR{tótokやh{rsleveleやjelenikやmegや｠ mégやhasonlóanや
címerpajzsやnélk(lや｠ a kereszt mellett egy a tariやpléb{niatemplombanやtal{lt╇ a birtokos 

Tariや csal{dhozや kapcsolhatóや sírkőtöredékenや 〉ｱｰｷｲ╆や kép).80 Eztや követőenや aや ｱｴ╆や sz{zadや
m{sodikや közepéről╇や felébőlや ismertや b{róiや ésや többé-kevésbéや előkelőや nemesiや sírkövekや
m{rや aや ╅klasszikusをや teljesや heraldikusや {br{tや ｠ címerpajzsotや ésや sisakotや takaróvalや és 

sisakdísszelや ｠ mutatj{k╆や Ilyenや Szatm{riや Miklósや kamaraisp{nや sírlapja81  mégや a 14. 

sz{zadやközepeやelőttiやévekbőlやaやbudaiやNagyboldogasszony-templombólや〉123-ｱｲｵ╆やkép), 

aやVezsenyiやDomokosやfiaやMiklósや〉くｱｳｶｸ《やpilisiや isp{nやésやtestvére╇やDomokosやfiaやTam{sや
mesterや 〉くｱｳｶｶや ut{n《や sírköveivelや azonosíthatóや kétや kőlap82  aや budaiや Margitszigetrőlや
(129-13ｰ╆や kép), Bebekや Györgyや kir{lynéiや t{rnokmesterや 〉くｱｳｹｰ《や ｱｳｷｱや ut{nや kész(lt╇や
gombaszögiやeredetű╇やmaやTornagörgőnや〉Hrhov╇やSzlov{kia《やőrzöttやsírlapja83 (ｲｶｹ╆やkép). 

                                                           
75 H╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やAbb╆やｱｶｱ╆ｲ╆ 
76 RÚČKAやｱｸｶｸ╆やｳｰ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｵ╆╉やLUDIKOV[やｲｰｰｳ╆やｲｲｳ╆や〉ｳ╆やjegyzet《╉や

RADV[NIやｲｰｰｳa╆やｱｲ╆ 
77 ENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｳ╆やｲｲ╇やｲｴ╆や〉ｷ╆やjegyzet《╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｵ╆╉やII╆やｱｲｱｳ╆やkép╉や

V[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｲ╇やｳｳ╇やｳｵ╇やｵｶ╆や〉ｲｰ╆やsz╆《╉やｱｴ╇やｳｴのｱ╆やkép 
78 GERVERS-MOLN[Rやｱｹｸｳ╆やｲｲ-23.; 48-ｴｹ╆やkép 
79 JEREMIĆやｲｰｰｶ╆やｱｵｳ╆╇やｵｶ╆やjegyzet╉やｲｸ-ｲｹ╆やkép 
80 CABELLO 1987. I. 291.╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｹ╉やｳｳｸのｵ╆や{bra╉やCABELLOやｱｹｹｳ╆やｳｴ╇やｴｲ╇やｶｰ╆や

〉ｲｱｰ╇やｲｱｱ╆やjegyzet《╇やｶｴ╆や〉ｳｰｵ╆やjegyzet《╉やｴｲ╇やｷｰ╆やkép 
81 Sírkövénekやrekonstrukciója╈やL8VEIやｱｹｹｱb╆やｳｶｱ╆╇やképやaやｳｶｲ╆やoldalon╉やszemélyére╈や

HORV[TH｠HUSZ[Rやｱｹｵｵ｠ｵｶ╆やｲｳ╇やｲｴ╇やｲｵ╆╉やHUSZ[Rやｱｹｵｸ╆やｲｸ╇やｱ21, 122. 
82 ENGEL｠L8VEIやｱｹｹｲ╆ 
83 CSERGHE8-CSOMA 1890a. 22-ｲｴ╆やｲｴ╇やképpel╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981b. 255-256.; 1. 

kép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 36, 38, 39, 43-ｴｴ╆╉やｶ╆やkép 
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Ilyen N{dasdiやLőrincやfiaやJ{nosや〉くｱｳｸｰ《やszentgotth{rdi84 (ｲｲｵ╆やkép), ScharfeneckiやJ{nosや
〉くｱｳｸｷ《やm{riavölgyi85 〉Marianka╇や Szlov{kia╉や 307-ｳｰｸ╆やkép), azやAbaや nembéliや Péterや fiaや
L{szlóや〉くｱｳｹｲ′《やfelsőgagyi86 (ｲｹｷ╆やkép), kazaiやKakasやL{szlóや〉くｱｳｹｵ《やSerkén87 〉Širkovce, 

Szlov{kia《や előker(lt (ｳｹｴ╆や kép《╇や Cs{ktornyaiや Lackfiや Istv{nや n{dorや 〉くｱｳｹｷ《や magaや
készíttetteや keszthelyi88 (298-ｳｰｰ╆や kép)╇や Kórógyiや Istv{nや macsóiや b{nや 〉くｱｳｹｷ《や eszéki89 

〉Osijek╇やHorv{torsz{g╉やｳｷｱ╆やkép)╇やazやalsólendvaiやB{nfiやcsal{dやegyやtagj{nak90 turniscsai 

〉B{ntornya╇や Turni:če╇や Szlovénia╉や 〉1173-ｱｱｷｵ╆や kép) sírköve╆や Azや {br{zol{siや típusnak a 

lelőhelyや alapj{n előkelőや nemesiや körökbőlや sz{rmazóや tov{bbiや emlékeや egyや ismeretlenや
〉くｱｳｷｳ《や [fi]delis famulus felirattöredéketや hordozóや rong{ltや sírköve91 aや székesfehérv{riや
préposts{giやtemplomból (1392╆やkép). 

Ugyanebbenや azや időszakbanや mindenや szempontbólや hasonlóや felépítésű╇や
szerkesztésű╇や jellegű╇や {br{zol{súや emlékekや egészや soraや v{rosiや polg{rokや sz{m{raや
kész(lt╇や ak{rや aや legszínvonalasabbやkivitelbenや is╆やRómerやFlórisやmintや budaszentlőrinciや
eredetűや emléketや írtaや leや Bernardや fi{nakや aや fejや felőliや oldalonや trapézや alakbanや végződő╇や
csak azや{ltalaやközöltや rajzrólや ismertや sírkövét92 (1393╆やkép《╆やAやmajuszkul{sやbetűtípusú╇や
Rómerや olvasataや ésや aや rajzや egybevetéseや alapj{nや aや hi{nyosや HEC EST SEPVLTVRA 

╊VNDや FILYや BERNARDや DEや FLO╊ felirattalや jelöltや kőlapや betűform{iや aや Comóiや
Zachariasや〉くｱｴｰｲ《やbudaiやsírkövén93 (50-ｵｱ╆やkép《やl{thatókhozやhasonlítanak legink{bb╇やésや
aやsisaktakaróやm{rやszakadozottabbやform{l{saやisやmegengediやazやｱｴｰｰやkör(liやkeltezést╆やA 

faragv{nyや tal{nや annak az 1387｠ｱｴｲｲや közöttや előfordulóや Bernardiや Ferencや firenzeiや
sz{rmaz{súや budaiや polg{rnak valamely csal{dtagj{hozや köthető╇や akiや Berzeviciや Péterや
famili{risa╇やｱｴｲｰ｠ｱｴｲｲやközöttやalt{rnokmestereやvolt╆94 Azやazonosít{sやmellettやszólhatやaや
kecskétや {br{zolóや címer{braや ésや sisakdíszや ｠ aや polg{riや sz{rmaz{súや famili{risや aや
Berzeviciekや ezzelや pontosanや egyezőや címerétや alkalmazhatta╆ 〉Aや famili{risoknakや aや

                                                           
84 ZLINSZKYNÉやｱｹｶｶ╆やｲｶｱ-ｲｶｲ╉やｴ╆やkép╉やZLINSZKYNÉやｱｹｸｱ╆やｳｷｰ╆╉やｳ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 

46ｱ╆╉やII╆やｶｲｰ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｸ╇やｹ╇やｳｲ╇やｶｱ╆や〉ｲｸ╆やsz╆《╉やL8VEIやｲｰｰｲb╆やｲｶｸ╆や〉LAHUやｷｹ╆ｱｶｱ╆やkat╆や
sz.) 

85 R2MER╇やJegyzőkönyvek XL (1877) 3.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981a. 140-ｱｴｲ╆╉やｱ╆やkép 
86 CSOMA 1887a. 117-ｱｲｰ╆╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 5-ｱｱ╇やｲｴ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 462, 

ｵｸｸ╆╉やII╆やｱｲｱｹ╆やkép 
87 T2THやｱｹｳｹ╉ ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 24-ｲｵ╆╉やｱ╆やkép 
88 ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 25-ｲｶ╆╉やｲ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｴ╆やｳｶ╇やｴｶ╆╉やｸ╆やkép╉や

V[RADYやｱｹｹｹa╆やｸ-9, 32, 48-ｴｹ╆や〉ｱｱ╆やsz╆《╉やｷ╇やｳｱのｱ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｸ╆╇やképpel 
89 Közöletlen╉やazやeszékiやferencesやSzentやKereszt-templombanや〉crkvaやSv╆やKriDa《 
90 R2MERやｱｸｷｴ╆やｲｵ╆╉やｲｸ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｳ╆やｴｸ╆╉やｲｴ╆やkép╉やBOGYAYやｱｹｸｶ╆やｱｵｷ╆や

〉ｳｹ╆やjegyzet《╉やｱ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｹb╆やｱｲｷ-ｱｲｸ╆╉やｳｷ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｷ-ｷｸ╆╇やképpel 
91 MAROSIやｱｹｱｵ╉やDERCSÉNYIやｱｹｴ3. 56, 97, 122-ｱｲｳ╆や〉ｸｱ╆やsz╆《╉やｸｸ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｳ╇やｱｸｹ╆や〉ｱ╆や

jegyzet《╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｴｶｱ╆╉やII╆やｶｲｱ╆やkép╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｷ-8, 32, 65-66. (32. sz.); 4. 

kép 
92 R2MER╇やJegyzőkönyvek XXXI (1870) 80-ｸｱ╆╉やR2MERやｱｸｷｱ╆やｲｱｰ-ｲｱｱ╉やｲ╆やkép╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆や

463, ｴｶｸ╆や〉ｹ╆やsz╆《╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｹ╇やｴｶｱ╇やｵｸｹ╆╉やII╆やｶｱｲ╆やkép 
93 FORSTERやｱｹｰｵa╆やｱｵｴ╆や〉ｴ╆やsz╆《╉やｱｲｷ╆やkép╉やHORV[THやｱｹｳｲa╆やｱｶ╆や〉ｹｰ╆やsz╆《╉やRADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｷ╆や

〉ｶｰ╆やsz╆《╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｴｶｲ╇やｴｶｳ╇やｵｸｸ╆╉やL8VEIやｱｹｹｱa╆やｳｶｴ╇やképやaやｳｶｳ╆やoldalon 
94 ENGEL 1996. II. 33. 
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hivataliや feljebbvalóikや csal{diや címereitや alkalmazóや pecsétjeireや többや példaや isや akad╆95) 

Teljesや címertや {br{zoló, polg{riや sírkövekや egészや soraや ismertや aや ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや
felébőlや Nagymarosról 》egyや aや ｱｴ╆や sz{zadや harmadikや negyedéreや keltezhetőや töredék96 

(267-ｲｶｸ╆やkép)], Nagyszombatbanや》Trnava╇やSzlov{kia╉やEberhardやFr(hst(ckerやfelesége╇や
Kunigunda97 〉くｱｳｷｳ《; 1394╆やkép], Bud{nや 》Heinricus Pauher98 〉└やBauherr′╉や くｱｳｷｳ╉や158. 

kép); Lyphardus Paulser,99 aやｱｴ╆やsz{zadやutolsóやnegyedeや 〉ｱｵｲ╆やkép); Tam{sや fiaやMiklós, 
Benedek fia Gergely 100  (くｱｳｷｵ╉や ｱｳｹｹ╆や kép); Péterや fia 101  〉くｱｳｸｰ; 1395-ｱｳｹｸ╆や kép); 

Hermannus Eisenrinkel körmöciや kamaraisp{nnak╇や azや újb{nyaiや 〉Nov{や Baňa╇や
Szlov{kia《や ispot{lytemplomや építtetőjénekや egyや azonosや címertや haszn{lóや rokona 102 

〉くｱｳｸｸ; 1400╆や kép); n(rnbergi Berchtold Kraft103 〉くｱｳｹｲ╉や ｱｵｳ╆や kép)]╇や Lőcsénや 》Levoča╇や
Szlov{kia╉やGeorgius Eulenbach104 〉くｱｳｹｲ╉や223-ｲｲｴ╆やkép)]. 

A nagymarosiやtöredék╇やaやszékesfehérv{riや╅fidelisやfamulusを-sírkőやésやtöbbやbudaiや
darabや 〉Heinricusや Pauher╇や Tam{sや fiaやMiklós╇や azや Eisenrinkel-rokon《や sisakdíszeや olyanや
oldalnézetű╇やpajzsやalakraやstiliz{ltやsassz{rny╇やamelynekやmeglehetősenやjólやmegfoghatóや
aや stil{ris-motiv{lis eredete╈や közeliや rokonaiや aや Salzachや ésや Innや menténekや ésや felső-

ausztriai╇やfelső-bajororsz{giやkörnyezeténekやvörösやm{rv{nyやsírlapjainやtal{lhatókやmeg 

｠ lényegébenやaやｱｴ╆やsz{zadやm{sodikやfelébenや｠ Mattighofenben╇やSchläglben╇やMondsee-
ban, Burghausenben, Laufenben, Salzburgban, Raitenhaslachban (1401-ｱｴｰｵ╆や kép), 

valamintやaやkorszakやvégén╇や feltehetőenやSalzburg-környékiやkészítésűやpéld{kon╇やAlsó-

Ausztri{banやis.105 

Ezや aや sz{rnyformaや jelenik meg Garaiや 〉I╆《や Miklósや n{dorや 〉くｱｳｸｶ《や Siklósonや
előker(lt╇や m{rや említett sírkövénekや 〉495-4ｹｹ╆や kép《や aや figuraや balj{nや rendelkezésreや {llóや
keskenyやhelyreやbeszorított╇やkígyótやhordozóやsisakdíszébenや(ｱｴｰｶ╆やkép) is.106 Aやsírkő{braや
p{ncélosや férfialakj{nakや fegyverzete egyや m{rや ╅kifutóをや divatotや képviselや aや
faragv{nynakや azや ｱｳｸｰ-asや évekや elsőや feléreや tehetőや készítésiや időszak{ban. Jellegzetes 

elemei ennekやaやp{ncélosやnehézfegyverzetnekやaやmellvértlemezrőlやlecs(ngő╇やaやkardやésや
tőr 〉esetenkéntや aや sisak《 felerősítéséreや szolg{lóや l{ncok. Az ilyesfajta, eredetiben 

                                                           
95 Pl╆やMarcellやalorsz{gbírónakやaやHéder-nemやcímerétや{br{zolóやpecsétjétや〉ｱｲｹｳ《やésやM{rtonや

alorsz{gbírónakやaやPéc-nemやcímerétやmutatóやpecsétjétや〉ｱｲｹｵ《╈やMegpecsételtやtörténelem 2000. 108-

109. (81-ｸｲ╆やsz╆╇やL8VEIやP╆《 
96 VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やFig╆やｱｶ╆╉やL8VEIやｱ991b. 3, 7-ｸ╆や〉ｸ╆やsz╆《╉やｸ╆やkép 
97 RÚČKAやｱｸｶｸ╆やｳｰ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｴｶｱ╆╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｷ╆╉やRADV[NIやｲｰｰｳa╆やｱｲ╆ 
98 SZENDREIやｱｹｰｲ╆やｳｹｹ╆╉やFORSTERやｱｹｰｵa╆やｱｵｲ╆╉やｱｲｹ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｸｶ╆や〉Sz╆やｳｹ╆やkat╆やsz╆《  
99 L8VEIやｱｹｹｱd╆やｵｶ-ｵｷ╆╉やｱｶ╆やkép 
100 SZENDREI 1902. 39ｹ╆╉やFORSTERやｱｹｰｵa╆やｱｵｲ╆╉やｱｳｰ╆やkép╉やHOTV[THやｱｹｳｲa╆やｱｴ╆や〉ｷｶ╆やsz╆《╉や

RADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｱ╆や〉ｲｷ╆やsz╆《╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｴｶｰ╇やｴｶｱ╆╉やII╆やｶｱｷ╆やkép 
101 BTMやKözépkoriやOszt{ly╇やltsz╆やｷｷ╆ｲ╆ｲｵ╆やésやltsz╆やｷｸ╆╈やHORV[THやｱｹｳｲa╆やｱｵ╆や〉ｷｸ╆やsz╆《╉やRADOCSAYや

1971. 475. (44. sz.); H╆やGYÜRKYやｱｹｸｱ╆やAbb╆やｱｶｰ╆ｱ╆ 
102 HORV[THやｱｹｳｲa╆やｷ╆や〉ｱ╆やsz╆《╉やHORV[THやｱｹｳｲc╆やｱｰｱ╇やｱｰｳ╇やｱｱｳ-ｱｱｴ╆╉やképやaやｹｱ╆やoldalon╉や

RADOCSAYやｱｹｷｱ╆やｴｷｲ╆や〉ｲｹ╆やsz╆《╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 461.; II. 613. kép╉やRAINERやｱｹｹｷ╆ 
103 KUBINYIやｱｹｷｱ╆やｲｴｱ╆╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｲｸｹ-290. (Sz. 44. kat. sz.) 
104 MERKLAS 1864. IV-V╆╉やｱ╆やkép╉やHENSZLMANNやｱｸｷｸ╆やｱｲｶ╆╉やｷｰ╆やkép 
105 L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｰ╆ 
106 G╆やS[NDORやｱｹｸｸ╆やｹｹ╆╉やL8VEIやｱｹｹｴe╆やｲｷｶ-ｲｷｸ╆╉やMAROSIやｱｹｹｸ╆やｱｰｱ╆╉やJÉKELYやｱｹｹｸ╆ 
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fennmaradtやp{ncélや aや legnagyobbや ritkas{gnakや sz{mít╇や egyや elégや jó {llapotúや péld{ny╇や
Zachariasや Hacherや lovagや ｱｳｵｰや kör(lや kész(ltや vértje╇や a bajor Hirschstein bei Passau 

v{rrom{bólや ker(ltや elő╆ 107  Aや vérttípusや egykori magyarorsz{giや elterjedtségétや
mutathatja, hogy nemや egyed(lや aや siklósiや sírkövönや fordulや előや azや {br{zol{sa, 

megtal{lhatóや péld{ulや aや husztiや 〉Hust╇や Ukrajna《 reform{tusや templom falképein 108 

(1407-1409╆や kép) ésや aや közeliや Feketeardón109  〉Čornotisiv╇や Ukrajna《や is (ｱｴｱｰ╆や kép) ｠ 

alighanemや aや ｱｴ╆や sz{zadや végéről╇や aや ｱｵ╆や sz{zadや elejéről╇や amikorや ezや aや p{ncélや m{rや
egy{ltal{nや nemや sz{mítottや korszerűnek. Aや ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや felénekや p{ncélbaや
öltözöttや uralkodóitや ésや lovagjaitや Európa-szerte ilyen viseletben {br{zolt{k╇や így III. 

Albertや ésや IV╆や Rudolfや osztr{kや hercegeketや aや bécsiや Stephanskircheや díszkapuzatainや azや
1360-asや évekや elején, ahol a Paulus-legend{tや {br{zolóや timpanononや isや feltűnikや aや
vérttípus.110 Síremlékekenやsemやritkaやaやl{ncosやmellvért╇やkoraiやv{ltozataやfigyelhetőやmeg 

péld{ulや II╆や Lajosや th(ringiaiや őrgrófや 〉くｱｱｷｲ《や ｱｳｰｰや kör(lや kész(ltや reinhardsbrunniや
sírkövén. 111  Egyenesenや négyや l{ncや f(ggや egyや p{ncélosや lovagや vértjénや aや bopfingeniや
pléb{niatemplomやegyやｱｳｵｰやkör(lやkész(ltや síremlékén,112 egyやközösやpontbólや kiindulóや
kettőや pedigや aや németや v{lasztófejedelmekや ｱｴ╆や sz{zadや közepinekや tűnőや mainziや
dombormű-ciklus{nakやPfalz-otや jelképezőや figur{j{n╆113 A l{ncosやmellvértやérettやpéld{iや
l{thatókや Johannや 〉II╆《や vonやKatzenellenbogenや grófや 〉くｱｳｵｷ《や eberbachiや síremlékén╇114 II. 

Rudolfや sz{szや v{lasztófejedelemや 〉くｱｳｷｰ《や ésや feleségeや síremlékénや aや wittenbergiや
v{rtemplombanや ésや II╆や Albertや grófや 〉くｱｳｵｸ《や ｱｳｶｰのｷｰや kör(lや kész(ltや tumbafedlapj{nや
Barbyban,115 Gottfried (IV.) vonや Arnsbergや 〉くｱｳｷｱ《や aや siklósihozや korbanや m{rや jóvalや
közelebbや {llóや tumb{j{n aや kölniや dómban╇ 116  valamint földrajzilagや lényegesenや
közelebb╇やHansや (Jan) vonやYbbsや〉く1368) ésや feleségeinekやvörösやm{rv{nybólやｱｳｶｰやut{nや
faragott sírlapj{nやYbbsや anやderやDonauやpléb{niatemplom{banや 〉ｱｴｱｱ╆やkép).117 A l{ncosや
mellvértűやviseletや egészや sor{tや {br{zolj{kや aや sziléziaiや hercegekや síremlékei is [II. Bolka 

ziębickiやhercegや〉くｱｳｴｰ《やésやJuttaや〉くｱｳｴｱ《╇やHenryków╉やIV╆やHenrikやEagańiやhercegや〉くｱｳｴｲ《╇や
Żagań╉や III╆や Boleszl{vや legnicai-brzeski herceg, LubiąE╉や II╆や Bolkaや swidnicaiや hercegや
〉くｱｳｶｸ《╇やKrzeszów╉やIII╆やBolkaやopoliaiやhercegや〉くｱｳｵｸ《╇やOpole]118 ｠ némelyikenやaやp{ncélや

                                                           
107 Ingolsadt, Bayerisches Armeemuseum: Adel in Bayern 2008. 39-40. (Kat.-Nr. 1.20, Ritter von 

KERN╇やG╆《╇やvö╆やGrenzenlos 2004. 89. (Kat.-Nr. 2.2.2 a)  
108 R2MERやｱｸｷｴ╆やｱｱｰ╆╉やRADOCSAYやｱｹｵｴ╆やｱｴｹ╆╉やFÜL5PPやｲｰｰｸ╆やｴｲ╆╉やképやaやｴｴ╆やoldalonや〉aやfigur{kや

deréktőlやlefelé《 
109 RADOCSAY 1954. 136.; DESCHMANN 1990. 158. 
110 Die Parler 1978. 2. 417. (FEUCHTMÜLLER╇やR╆《╇やképek a 418. oldalon; Gotik 2000. 354-355. (97. 

sz., SCHULTES, L.); Taf. 76-77 
111 SCHUBERTやｱｹｸｷ╆やｲｱｱ╇やｲｱｳ╆╉やｴ╆やkép 
112 REITZENSTEINやｱｹｷｲ╆やｱｴｲ╆╉やｶｵ╆やkép 
113 SUCKALE 1993. 158.; Abb. 149 
114 REITZENSTEINやｱｹｷｲ╆やｱｴｲ╆╉やｶｶ╆やkép 
115 SCHULZE 1987. 255-257.; 1-ｲ╆やkép 
116 Die Parler 1978. 1. 183-184. (PALM, R.) 
117 MAYR 1972. 6-7.; Seitenstetten 1988. 291. (Kat.-Nr. 25.7); Gotik 2000. 358. (102. sz., SCHULTES, 

L.) 
118 KĘBŁOWSKIやｱｹｶｹ╆やｴｰ-42, 44-45, 52, 65-68, 73-ｷｴ╆やkép 
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fölöttやviseltやharciやköntösやv{g{s{nや{tやkivezettや l{ncokkal╆やEzekやésやhasonlóやｱｴ╆やsz{zadiや
vitéziや sírkövekや jelentikや aや siklósiや {br{zol{sや tipológiai környezetét╇や aや p{ncélzatや
jellegzetesやelemeinやkív(lやpéld{ulやaやfejやmelléやhelyezettやcsöbörsisakkalやis╆やAやsíremlékekや
{br{zoltjainや ugyanisや rendszerintや aや fejetや azや arcや kivételévelや beborító╇や aや nyakatや ésや
v{llakatや is védőや gallérralや összef(ggő╇や aや felsőtestetや aや vértや vagyや aや harciや köntösや alattや
borítóやsodronyingtőlやa ｱｳ╆やsz{zadやközepétőlやelv{ló╇やk(lönやdarabkéntやkezeltやsodrony-

csuklya 〉╅Panzerkapuzeを119) l{tható╇や aや harcbanや vagyや aや lovagiや (tközetbenや hordottや
csöbörsisakやmellett(kや〉esetlegやaやfejやalatt╇やp{rnaやhelyett《やl{thatóやaやsisakdísszelやegy(tt╆や
Megfigyelhetőや ez m{rや aや Rajna-vidékiや Colmarbanや Ulrichや vonやHusz, Isenheim ura 

〉くｱｳｱｴ《や sírkövén120 (1412-ｱｴｱｳ╆やkép), amelyenやegyébkéntや aやhalottや szobraや aや siklósihozや
hasonlóanやim{dkoz{sraやtesziやösszeやkezeit╇やtov{bb{やazやemlítettやbopfingeniやsíremlékenや
is. A fej melléや helyezettや sisak mégや Stiboriciや (II.) Stibor 1430-asや évekや elejénや kész(ltや
budaiやsírkövénや(112-ｱｱｴ╆やkép) isやmegtal{lhatóや｠ őtやazonbanやhajadonfőttや{br{zolt{kや｠, 

ésや aや fejやmelléやhelyezettやkisや pajzsや alapj{nや aやm{sikや oldalonやmeglehetettや eredetileg az 

apa, Stiborici (I.) Stiborやveleやegykorúやsíremlékénや〉ｲｷｹ╆やkép) is. 

AやsiklósiやGarai-síremlékやazやemlítettや osztr{kや ésやnémetやpéld{khozやkapcsolódikや
tipológiaiやésやmotiv{lisやszempontból╇やésやstílus{nakやgyökereitやisやarrafeléやlehetやkeresni╆や
Kivitelezésénekや színvonalaや azonbanや gyengébb╇や azや egészや {br{zol{sや lényegesenや
merevebbや azokén{l╆や Hogyや ezや nemや aや magyarorsz{giや művészetiや környezetből╇や aや
keményや vörösや m{rv{nyhozや sz(kségesや faragóiや hi{nyoss{gokbólや fakadt╇や mutatj{kや aや
székesfehérv{riや Anjou-sírk{polnaや fentebbや m{rや részletesebben t{rgyalt╇や bravúrosや
kőfaragóiやmegold{sokról tanúskodóやtumb{i╆121 A k{poln{bólやsz{rmazik az egyetlen 

biztosanやközépkoriやmagyarやkir{lytや {br{zolóや síremléktöredék (521-ｵｲｳ╆やkép), minden 

valószínűségや szerintや I╆や 〉Nagy《や Lajosや alakj{valや 》ugyancsakや azや Anjou-sírk{poln{hozや
kapcsolhatóやegyやnőiやalakosやszarkof{gfedlapや〉524-ｵｲｶ╆やkép)]. A kir{lyalakosや fehérv{riや
tumbafedlapon a figura fej alatti p{rn{j{tや tartó oroszl{n szokatlanや elhelyezésével╇や
h{tsóや l{b{nakや kisséや szögletes╇や szinteやmértaniや testkéntや valóやmegform{l{s{val╇や aや l{bや
hasonlóやszőrpamacsaivalや igenやközeliやkapcsolatra╇やak{rやmesterazonoss{graや isやutalhatや
egy esztergomi síremléktöredékやesetében╆やAzやutóbbiや faragv{nyやh{tukkalやegym{stólや
elfordulóやkétやoroszl{njaやugyancsakやp{rn{tやtart╇やamelyenやp{ntszerűやfejdíszや〉alighanem 

korona《や alólや kibukkanó╇ hull{mosや hajf(rtökkelや övezett fej nyugszik, az arcや helyénや
sim{raや faragott╇や m{sikや darabbólや 〉esetlegや eltérőや színűや anyagból′《や kész(ltや r{téthezや
sz(kségesや illesztésiや fel(lettel (1414-1416╆や kép《╆や Tak{csや Imreや ésや Horv{tや Istv{nや azや
                                                           
119 Legkor{bbiやteljesやegészébenやfennmaradtやeredetiやpéld{nyaやEdinburgbanやtal{lható╈やKuenringer 

1981. 64-65. (Kat.-Nr╆やｲｹ《╉やmégやaやfejetやvédő╇やaztやszorosanやbeborítóや╅kapucnivalをやegybef(ggőや
sodronyingや{br{zol{s{raやpéldaやegyやskótやlovagやｱｲｵｰやkör(liやsíremlékeやGlasgow-ban: 

REITZENSTEINやｱｹｷｲ╆やｱｴｲ╆╉やｵｲ╆やkép╉やaやp{ncélingやésやaや╅kapucniをやk(lönv{l{s{tやmutató╇や
közismertや{br{zol{sやazやｱｲｴｰ-esやévekbőlやaやmagdeburgiやdómやSzentやMór-figur{ja╈やDeutsche Kunst 

ｱｹｸｹ╆やｳｳｰ╆╉やｱｹｹ╆やkép 
120 REITZENSTEINやｱｹｷｲ╆やｵｳ╆やkép 
121 Aやszékesfehérv{riやAnjou-k{poln{rólやésやaやkir{lyiやbazilikaやAnjou-síremlékeirőlやrészletesebben 

ld╆やkor{bban╇やazや╅Aやtemplomiやsíremlékekやésやrokonemlékekやtípusaiやaやközépkoriや
Magyarorsz{gonをやcíműやfejezetや╅Falisíremlékekをやésや╅Szarkof{gokやésやtumb{kをやcíműや
alfejezeteiben. 
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utóbbival kapcsolatban felvetette az 1350-ｱｳｶｰやközöttiや keltezésや lehetőségét╇や aやNagyや
Lajosや ｱｳｵｰ╆や éviや hadiや sér(lésénekや kapcs{nや kinyilv{nított╇や szívénekや ésや fejénekや
Esztergombanや valóや eltemetéséreや vonatkozóや óhaj{ra╇や illetveや IV╆や Bélaや esztergomiや
síremlékénekや egyや ezzelや isや összef(ggésbeや hozható╇や feltételezettや helyre{llít{s{raや
hivatkozva╆やMindez╇や vélemény(kや szerint╇やmag{valや vonn{や aや fehérv{riや fedlapや eddigや
{ltal{nos╇や azや I╆や Lajosや ｱｳｸｲ╆や éviや hal{laや kör(liや évekreや történőや keltezésénekや előreや
hoz{s{t╆122  A fej körvonala╇や aや hajzatや kialakít{saや isや igenや közelや {llや aや kétや emléken, 

amelyekや közöttや mintegyや húszや évnyiや eltérésや alighaや képzelhetőや el╆や Aや legújabbや
székesfehérv{riや {sat{sokや {ltalや beazonosítottや Anjou-sírk{polnaや alapít{sa╇や ｱｳｷｱ-ben 

keltや p{paiや búcsúengedélyや alapj{n╇や ｱｳｷｰや kör(lや történhetett╇や ésや aや kicsiny╇や b{rや igenや
díszesや ép(letやmegépítéseや semや húzódhatottや elや túlや sok{や ｠ az 1370-esや évtizednekや azや
előker(ltや építészetiや részletekや isやmegfelelnek╆やAや fehérv{riや kir{lyiや fedlap╇や f(ggetlen(lや
attól╇や hogyや melyikや Anjou-uralkodóhozや isや kötj(k╇や biztosanや aや k{poln{hozや tartozott╇や
teh{tやugyancsakやnemやlehetやkor{bbiやazやｱｳｷｰ-esやéveknél╇やebbőlやazonbanやazやesztergomiや
faragv{nyや erreや azや időszakraや történőや keltezéseや isや következik╆や Aや történetiや
alapkonstrukcióや｠ azやEsztergombanや ismertや egyetlenや kir{lyiや temetkezéssel╇や IV╆や Béla 

sírj{nakやretrospektívやmegújít{s{valやvalóやösszef(ggésや｠ azonban ebben az esetben is 

jelentősやmérvűやvalószínűséggelやrendelkezik╆ 
Aや ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや felébenや jelentkező╇や összetettや heraldikusや kompozíciókや

egyesや elemei╇や ígyやaや címerpajzsokやmegform{l{saや ésや főlegやaや sisaktakaróやkendőやolyanや
╅fejlődésiをや sortや alkotnak╇や amelyや jóや segítségetや jelentや azや emlékekや pontosabbや
keltezéséhez╆や Aや nyakatや aや napや sugaraitólや védő╇や egyszerűや kendőや széleや egyreや
cakkosabb{╇やbevagdaltt{やv{lt╇やhogyやaやcsataやhevébenやfoszl{nyokraやszakadozóやkonkrétや
t{rgyや idővelや aや foszl{nyokや szinteや anyagtalanや indaornamentik{j{v{や alakuljonや {tや azや
1430-asやévekre╆やAzや ind{kやazや eztやkövetőや évtizedekbenやaやkorやdivatj{nakやmegfelelőenや
eltérőやstílusúやmegform{l{stやnyertek╆123 

 

* 

 

Ahogyや arrólや aや fejezetや elejénや m{rや említésや történt╇や aや művészettörténetや hajlamosや azや
alkot{sokat azや {br{zol{siや típusaikや alapj{nや rangsorbaや {llítani╆や Kétségtelen╇や hogyや aや
figur{lisや {br{zol{sokや azや elemzésekや nagyobbや mélységét╇や aや stílusvizsg{latokや
szerte{gazóbb╇や intenzívebbや gyakorl{s{t╇や aや jelentésrétegekや l{tv{nyosabbや
kibontogat{s{t teszikや{ltal{banやlehetővé╆やEzやlehetやazやoka╇やhogyやaやközépkori európaiや
síremlékművészetnekや azや utóbbiや negyedsz{zadbanや aや ╅memoriaを-kutat{soktólや isや
t{mogatott, a disszert{ciókやésやmonogr{fi{kやsz{m{banやtettenやérhető╇やigencsak divatos 

tém{v{やv{l{saやszinte kiz{rólagやaやfigur{lisやemlékek vizsg{lat{banやmer(lやki124 ｠ a teljes 

                                                           
122 Pannonia Regia 1994. 274-275. (IV-ｴｷ╆やkat╆やtétel╇やTAK[CS I.｠HORV[TH I.) 
123 L8VEI｠VARGA 1987. I. 589. 
124 Aやnagysz{mú╇やsokやújやszempontotやvizsg{lóやfeldolgoz{sやtal{nやegyfajtaやművészettörténetiやreakcióや

isやazやegyébkéntやigenやinspir{ló╇やdeやesetenkéntやművészettörténetiやszempontbólやerősenや
egyszerűsítő╇やtörténésziやvéleményekre╆やOexleやMemorialbildje kiz{rólagやazやemlékezésやfunkciój{tや
helyezteやelőtérbeやazやolyanやikonogr{fiaiやvagyやformaiやtípusokkalやszemben╇やmintやazやAutorenbild, 
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emlékanyagや katalogiz{l{saや nemや gyorsultや fel╇や aや címeres╇や keresztesや {br{zol{sokkalや
foglalkozóや kutatóや ugyanúgyや aや művészettörténetiや összef(ggéseketや nemや vagyや aligや
t{rgyalóや műemlékiや topogr{fi{kban╇や helytörténetiや irodalomban╇や esetlegesや {sat{siや
besz{molókban╇や aや Deutscheや Inschriftenや ésや m{sや hasonlóや epigr{fiaiや gyűjtésekbenや
tal{lhatóやadatokやf{rads{gosやgyűjtéséreやkényszer(l╇やmintやkor{bban╆ 

Aや K{rp{t-medenceや emlékeinekや sz{mbavételeや ugyanakkorや arrólや győzや meg╇や
hogy a középkoriや síremlékművészetや egy{ltal{nや nemや jelentéktelenや művésziや
színvonalúやalkot{saiやéppenやaや címeresや{br{zol{sokやközöttや fedezhetőkや fel╆やNémelyekや
köz(l(kやkorszakukやvagyやak{rやaやmagyarorsz{giやművészetやteljesやtörténeténekやfőműveiや
közöttや foglalnakや helyet╇や ígyや Bebekや Györgyや kir{lynéiや t{rnokmesterや 〉くｱｳｹｰ《や fentebbや
említettや sírlapja 125  (ｲｶｹ╆や kép《╇や Perényiや Istv{nや asztalnokmesterや 〉くｱｴｳｷ《や rudab{nyaiや
sírköve 126  (277-ｲｷｸ╆や kép), Perényiや J{nosや t{rnokmesterや 〉くｱｴｵｸ《や terebesiや 〉Trebi:ov╇や
Szlov{kia《やsíremléke127 (273-ｲｷｶ╆やkép).  

Kétségtelen, hogy ｠ aや középkorや későiや sz{zadaibanや ｠ aki megtehette, a 

liturgikus memoria keretébenや isや saj{tや egyéniや emlékezetétやőriztetteや annakやérdekében╇や
hogyやminélやtöbbenやmondjanakやim{tやérteやaやtisztítótűzbőlやvalóやszabadul{saやérdekében╆や
Eztや leghat{sosabbanや aや kolostori╇や templomiや alapítv{nytevés╇や aや k{polnaalapít{sや ésや -
építés╇や azや egyh{zや jótevőinekや sor{baや lépésや szolg{ltaや ｠ azや ilyenや személyekや neveiや
ker(ltekやbeやaやLiber memoriales-ekbe╆やIdővelやazonbanやnemやtal{lt{kやelegendőnekやehhezや
aや feliratotや 〉aや sírfeliratotや sem《╇や ezや vezetettや erőteljesebbや mértékbenや aや ｱｳ╆や sz{zadtólや
kezdődőenやaやszemélyekやtemplomokbanや〉pl╆やsíremlékeken《やvalóや{br{zol{s{hoz╉やezekや
aやfigur{k meglehetősenやlassan╇ de egyreやink{bbやegyénítettや｠ deやigenやsok{igやmégやnemや
valós{ghűや ｠ portrékk{や v{ltak╆や Alapvetőenや ezや húzódikや megや aや későiや középkorや
nevezetes╇や individualiz{ltや építész- ésや szobr{szképm{saiや 〉Pr{ga╇や Landshut╇や Bécs╇や
N(rnbergやstb╆《やmögöttやis╈やelsődlegesやcéljukやmégやnemやaやvil{giやhírnévやfenntart{saやvolt╇や
hanemや alkotóiknakや ｠ azや egyh{zや ép(leteinekや emelésébenや j{tszott╇や aや portréjukや
elhelyezésénekや lehetőségévelや isやegyreやelismertebbやszerepénやkereszt(lや｠ a templomi 

liturgi{banや aや felirattalや egy(ttや jogiや személyiségetや hordozó 128  arcm{sや form{j{banや
történőや{llandóやrészvétel biztosít{sa.129 

Aや figur{lisや {br{zol{sokや azonbanや sosemや nélk(löztékや aや vel(kや egyébkéntや
p{rhuzamosanやkialakulóやésやintézményes(lőやheraldikusやelemeketや｠ aやcsal{diやcímer╇やaや
személyesやjelvényやvalamennyi(k esetébenやhelyetやkapottやaやkompozíciókban╆ Aやcímerや

                                                                                                                                                                                     
Dedikationsbild, Herrscherbild, Krönungsbild, Stifterbild, Totenbild (OEXLE 1984). Ez a nagyon 

egyoldalúやszemléletやkiやisやv{ltottaやművészettörténészekやkritik{j{t╇やvö╆やALBRECHTやｲｰｰｳ╆やｱｶ╆ 
125 CSERGHE8-CSOMA 1890a. 22-ｲｴ╆やｲｴ╇やképpel╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981b. 255-256.; 1. 

kép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 36, 38, 39, 43-ｴｴ╆╉やｶ╆やkép 
126 CSOMA｠CSERGHE8やｱｸｸｸ╆やｲｹｵ-ｲｹｸ╆╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 36-39.; 

ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 36-ｳｷ╆╉やｱｰ╆やkép╉やSigismundus 2006. 348-349. (4.53 kat. sz., 

L8VEIやP╆《 
127 CSOMA｠CSERGHE8やｱｸｸｸ╆やｲｹｶ-ｳｰｰ╆╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 36-46.; 

ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 37-ｳｸ╆╉やｱｱ╆やkép╉やSigismundus ｲｰｰｶ╆やｳｴｸ╆や〉ｴ╆ｵｲやkat╆やsz╆╇やL8VEIやP╆《 
128 Ld. kor{bbanやaz ╅AzやÉletやkönyveや｠ sírjelやésやfeliratをやcíműやfejezetやelején╉やK5RNERやｱｹｹｷ╆やｱ╆╉や

ANGENENDT 2000. 15, 28-29. 
129 KURMANNやｲｰｰｶ╆╇やk(lönösenやｱｲｵ-126. 
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mintやmegtestesítőやjelvényやésやaやportré╇やaやtestやképeやugyanarrólやaやszemélyrőlやszóltak╇やha 

eltérőやhangsúlyokkalや isや｠ előbbiやaやcsal{diやfolyamatoss{gやkereteiやközött╇やazやutóbbiやaや
kifejezéstや követelőや egyéniségや jegyében╆ 130  Kor{ntsemや arrólや vanや szó╇や hogyや aや
képm{shozや j{rulékosanや csatolt{kや aや címert╇や sokkalや ink{bbや azや ellenkezőjéről╈や akiや
tehette╇や címeréhez esetleg mégや alakosや {br{zol{s{tや isや hozz{kapcsolta╆や Amikorや aや ｱｴ╆や
sz{zadや közepénや Felsőlendvaiや Miklósや mesterや 〉くｱｳｴｶ《や kort{rsaiや m{rや nemや tal{lt{kや
megfelelőnekや aや templomiや liturgikusや emlékezet(kや fenntart{saや szempontj{bólや azや
egyed(lや felirattal╇や vagyや aや feliratやmellettや kereszttelや jelöltや sírlapot ｠ hiszenや azや ír{sokや
elolvas{s{raや nemcsakや aや templombaや betérőや egyszerűや halandók╇や deや őkや magukや ésや
csal{dtagjaikやsemやvoltakやképesekや｠, alapvetőenやnemやazやalakosや{br{zol{sraやv{ltottak╇や
hanemやaやcímeresre╆やAやkevesek╇やígyやGaraiや(I.) Miklósやn{dorやazやｱｳｸｰ-asやévekben╇やmajdや
közelや félやévsz{zadやmúlt{nやStiboriciや II╆やStibor╇やakikやk(lönbözőやmeggondol{sbólや｠ az 

uralkodóiやpéldaやvagyやaやszomszédos╇やlegink{bbやausztriaやvidékekやdivatj{nakやkövetése╇や
esetleg az uruktólやkapott k(lföldiやmegbíz{sok sor{n gyűjtöttやt{volabbiやtapasztalatokや
nyom{nや ｠ figur{lisや síremlékeketや kezdtekや készíttetni╇や aや nagyméretűや 〉Garai《や vagyや
kisebbやméretやeseténやegyenesenやmegkettőzöttや 〉Stibor《や címertやaやvil{gértや semやhagyt{kや
volnaやelやróla╆やAやcsal{diやcímerやöröklődött╇やésやhaやkiegészítőやcímeradom{nyokkalやidővelや
gazdagodhatottやis╇やdeやmagaやvoltやazや{llandós{g╆やAzやutókor╇やazやeljövendőやgener{ciókや
sz{m{raやaやcímerやegyértelműbbenやazonosíthatottやvalakit╇やvagyやpontosabbanやvalakinekや
aやközösségben╇やaやcsal{diやhagyom{nybanやelfoglaltやegykoriやhelyét╇やmintやa szoboralak, 

amelyや aや vizsg{ltや időszakや magyarorsz{giや síremlékeiや esetébenや szinte kiz{rólagや csakや
ide{lportréやvolt╇やnemやpedig azやegyéniやvon{sokやőrzője╇やnemやbeszélveやarról╇やhogy az 

egyéniやvon{sokやazokやsz{m{ra╇やakikやszemélyesenやm{rやnemやismerhettékやazやelhunytat╇や
nem is jelentettek volna az azonosít{s{ra alkalmas jegyeket. 

Alkalmasやjegyekやvoltakやazonbanやpéld{ulやaやrendjelek╇やamelyeket╇やhaやritk{bbanや
is╇や aや sírszobrokonや isや {br{zolhattakや 》péld{ulや aや S{rk{nyrendetや aや férfialakokや mellén╈ 
Stiborici (II.) Stiborや〉くｱｴｳｴ《やbudai síremlékeや〉112-ｱｱｴ╆やkép), valamint II╆やLajosやsziléziaiや
hercegや 〉くｱｴｱｹ《や ésや feleségeや tumbafedlapja131 aや legnicaiや Péter-P{l-templomban (600. 

kép)]. Aや rendjelvény-gyűjteményekや faragv{nyosや közszemléreや tételénekや azonbanや
legfontosabbやterepévéやaやcímeresやsíremlékekやv{ltakやaやｱｵ╆やsz{zadやelsőやfelében╇やpéld{ulや
Berzeviciや Henrikfiや Péterや t{rnokmesterや 〉くｱｴｳｳ《や berzevicei132  〉Brezovica╇や Szlov{kia《や
(334-ｳｳｷ╆や kép), Perényiや Istv{nや asztalnokmesterや 〉くｱｴｳｷ《や rudab{nyaiや 〉277-ｲｷｸ╆や kép), 

Perényiや J{nosや t{rnokmesterや 〉くｱｴｵｸ《や terebesiや 〉Trebi:ov╇や Szlov{kia《や síremlékénや 〉273-

ｲｷｶ╆や kép). Azや osztr{kや ésや aや délnémetや ter(letekや nemessége╇や v{rosiや patríci{tusaや isや
szívesenやhivalkodottやkit(ntetéseivelやsíremlékein╇やmindやalakos╇やmindやcímeresやpéld{kや

                                                           
130 Címerやésやportréやkapcsolat{nak╇やegyezéseinekやésやeltéréseinekやvizsg{lataやújabban╈やBELTINGや

2003. 
131 KĘBŁOWSKIや1969. 37-38, 204.; 100-ｱｰｱ╆やkép╉やWAWRZONOWSKAやｱｹｷｶ╆やｱｱｴ-ｱｱｵ╆╉やXVI╆やt{blaや｠ 

mindkettőbenやI╆やVencelやlegnicaiやhercegや〉くｱｳｶｴ《やésやfelesége╇やAnnaや〉くｱｳｶｷ《やsíremlékeként╉や
KACZMAREK 1991. 13む23. 

132 R2MERやｱｸｸｷ╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 32-36.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 22, 45-46.; 

ｲｰ╆やkép╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1984. 59-ｶｰ╆╉やｱｴ╆やkép 
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ismertek╇や nemや isや kisや sz{mbanや 〉között(kや nemや isや egyや aや S{rk{nyrend jelvényétや isや
hordozza: 1424-ｱｴｲｵ╆やkép133).134  

Azや elmondottaknakや csakや l{tszólagや mondや ellentや aや magasabbや rangúや egyh{ziや
személyekやsírjaやfölöttやm{rやaやｱｴ╆やsz{zadやközepétőlやelv{rhatóやalakosや{br{zol{snakやaやｱｵ╆や
sz{zadや végéigや szinteや kiz{rólagosや volta╆や Azや alakokや főpapi, papi viselete, ahogy 

egyébkéntや azや egyszerűbbや sírlapokonや főlegや azや osztr{k-délnémetや vidékekenや gyakoriや
kehely-{br{zol{sや is╇や egyértelműenや azonosítottaや azや elhunytや jog{ll{s{nakや aztや aや
jellemzőjét╇や amelyや alapot teremtett a tisztségébenや utódaiや részérőlや gyakorlott 
liturgikusやemlékezethez╇やazやUtolsóやítéletigやelv{rtや｠ hiszenやelődeiやjav{raやéleteやsor{nやőや
isやrendszeresenやművelte ｠ imamond{st╇やrecit{l{st╇やemlékmisézést╆ 

 

 

9.3. Aやportréやproblém{ja 
 

Aや középkoriや {br{zol{sokや egyikや központi╇や sokatや vizsg{ltや tém{jaや aや kép╇や képm{sや ésや
hasonm{s╇や aや tipiz{l{sや ésや azや egyéniや portréや rendkív(lや összetettや problémaköre.135 A 

kérdésnekや csakや egyikや ｠ azや {br{zol{sokや sz{m{tや tekintveや igenや jelentős╇や deや tal{nや
mégsemや aや ╅főcsap{sをや ir{ny{tや jelentőや ｠ vonalaや aや sírszobrokや portréhűségénekや
vizsg{lata╇やaやműfajokやazonbanやnemやmindigやv{laszthatókやelやélesenやegym{stól╈やpéld{ulや
aや kétや legrégebbiや fennmaradtや festettや portré-t{blaや egyike╇や IV╆や Rudolfや osztr{kや hercegや
〉くｱｳｶｵ《やbécsiやképm{saやeredetilegやaやStephansdombanやaやhercegやésやfeleségeやbaldachinosや
síremlékévelや〉1311-ｱｳｱｳ╆やkép《やösszef(ggésbenやfelakasztvaやf(ggött.136 

Aや középkori Magyarorsz{gや ter(leténや nemや isや olyanや kis sz{mbanや fennmaradtや
vagyや rajziや {br{zol{srólや ismert╇や figur{lisや síremlékekや 〉közelや kilencvenや alkot{srólや vanや
szól╇や nemや sz{mítvaや aや kor{bbanや m{rや említett╇や durvaや farag{sú╇や egyszerűや figur{lisや
sírköveket《やjelentősやrészeやaやfej╇やmégやink{bbやazやarc vizsg{lat{raやnemやalkalmas╆やTöbbről 
eleveやhi{nyzikやaやfekvőやfiguraやfeje╇やmintやaやGertrúdis-síremlékből (ｱｱｰｳ╇やｱｱｰｵ╆やkép), egy 

pécsiや p(spökiや töredékrőlや 〉ｱｳｸｴ╆や kép), Györgyiや Bodóや Miklósや prépostや 〉くｱｴｷｴ《や
székesfehérv{riや sírlapj{ról (ｴｱｲ╆やkép), egyや vr{naiや perjelや óbudaiや emlékérőlや 〉ｹｲｶ╆や kép), 

TolnaiやM{téや főap{tや 〉くｱｵｳｵ《やpannonhalmiや töredékéről (ｵｷｰ╆やkép《や ésや többやm{sやkisebb-

nagyobbや figur{lisや síremlék-töredékről 〉kb╆や húsz darabrólや lehetや szó《や péld{ulや Bud{n 

                                                           
133 ReinprechtやvonやWalseeやfőmarsallや〉くｱｴｵｰ《やsíremlékeやazやalsó-ausztriaiやSäusensteinや

pléb{nitemplom{ban╈やLINDやｱｸｹｲ╆やｹｰ╇やｱｰｴ╆╉やXLVのｲ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｶd╆やｱｳ╆やkép 
134 AやS{rk{nyrendや{br{zol{sainakやmagyarorsz{giやésやk(lföldiやemlékanyag{t╇やközt(kやsz{mosや

tov{bbiやsíremléketやfelvonultató╇やm{sやrendjelekkelやvalóやösszef(ggéséreやisやkitérőやgyűjtések╇や
tanulm{nyok╇やaやszakirodalomやrészletesやsz{mbavételével╈やL8VEIやｱｹｸｷa╉やL8VEIやｲｰｰｵc╉やL8VEIや
2006d. 

135 A 14｠ｱｵ╆やsz{zadやnéh{nyやlegjelentősebbやmagyarorsz{giやműalkot{s{raやvonatkozóやvizsg{latok╇や
ezir{nyú╇やsokoldalúやkérdésfeltevéssel╈やMAROSIやｱｹｹｵ╉や{tgondoltやösszefoglal{sやazやosztr{kや
művészetやzempontj{ból╈やSCHMIDTやｲｰｰｰ╆やｴｶｸ-ｴｷｰ╆╉やaやtém{nakやaやｲｰｰｶ╆やéviやZsigmond-

ki{llít{shozやkapcsolódóや{ttekintése╈やPOCHATやｲｰｰｶ╉やÚjabbanやaやportré-problémaやkezdeteiről╈や
Porträt ｲｰｰｳ╇やbenne╈やBELTINGやｲｰｰｳ╇やSAUERLÄNDERやｲｰｰｳ╇やBÜCHSELやｲｰｰｳ╇やGARDNERやｲｰｰｳ╆ 

136 SCHMIDT 2000. 468-469.; Gotik 2000. 539. (278. sz., TRATTNER, I.); POCHAT 2006. 133.; 14. 

kép 
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(1258-ｱｲｶｰ╆やkép), Esztergomban, Egerben, Pilisszentkereszten, Gyulafehérv{ronや〉Albaや
Iulia╇やRom{nia《╇やtov{bb{やismeretlenやlelőhelyrőlやaやMagyarやNemzetiやMúzeumbaやker(ltや
töredékekről╇や rajzrólや ismertや székesfehérv{riや faragv{nyokról (1418-ｱｴｲｰ╆や kép).137 M{sや
esetekben magaやazやarcやbetétやvagyやr{tétやvolt╇やésやelveszett╇やmintやaやpilisiやvitéziやsírkőrőlや
(997-ｹｹｸ╆やkép) ésやazやesztergomiやkir{lyiや 〉′《や töredékről (1414╆やkép). Egyやegriや töredékenや
egyed(lや azや arcや egyや részeや ismert (ｱｴｱｷ╆や kép).138 Nagylucseiや Orb{nや p(spökや 〉くｱｴｹｱ《や
töredékesや egriや tumb{j{nakや egykoriや bronzや gisant-j{rólや csakや ír{sosや forr{sadatokや
tudósítanak╆やEsetlegや aや törökökや {br{zol{s-gyűlöletének tudhatóや beや néh{nyや azや arcraや
mért╇やerőteljes (tésやaやsiklósiやGarai-sírlapや〉495-ｴｹｷ╆やkép《やesetében╇やésやaやtörökökやvagyのésや
a kincskeresőや katon{kや pusztít{s{nakや estekや {ldozat{ulや azや arcvon{sok a 

székesfehérv{riや kir{lyalakosや szarkof{gfedőlaponや 〉ｵｲｱ╆や kép《╆や Aや fehérv{riや Katalin-

síremlékや fejrészébőlや isや csakや aや lefaragottや fejや körvonal{nakや egyや lényegébenや
értékelhetetlenや részleteや l{thatóや azや előker(lt╇や építésiや tömbökreや v{gott töredékekenや
(ｵｳｴ╇や ｵｳｶ╆や kép《╆や Stiboriciや 〉I╆《や Stiborや 〉くｱｴｱｴ《や székesfehérv{riや tumbafedlapj{nakや
maradv{ny{nやaやrong{l{sbaやmégやaやg{zvezetéketやfektetőやésやaやdarabotやtöbbやmégやkisebbや
darabraやszétverőやmunk{sokやisやközreműködtekやazやｱｹｷｰ-esやévekやelejénや〉ｲｷｹ╇やｲｸｱ╆やkép). 

Aやgyulafehérv{riや〉AlbaやIulia╇やRom{nia《やsíremlékekやk{lv{ri{j{nakやismeretébenやmégやazや
isやcsoda╇やhogyやaやkétやHunyadiやJ{nosやtumb{j{nやaやfejeknekやlegal{bbやaやbefoglalóやform{jaや
érzékelhetőや〉55, 1337╆やkép), aやｱｴ╆やésやｱｶ╆やsz{zadiやp(spökiやsírköveketや〉54, 186, 341, 1238-

1239╆や kép《や pedigや aや kop{sや tetteや jórésztや értékelhetetlenné, hasonlóanやAndreasや Scolariや
〉くｱｴｲｶ《や nagyv{radiや 〉Oradea╇や Rom{nia《や síremlékéhez (ｲｹｱ╆や kép) ésや Albeniや Henrikや
p(spökや〉くｱｴｴｴ《やpécsiやsírlapj{hozや〉ｴｳｱ╆やkép《. CorvinやJ{nosや〉くｱｵｰｴ《やegészやalakja╇やaやfejjel 

egy(ttや aや körvonalakigや ledörzsölődöttや aや puhaや kőbőlや faragott╇や lepoglavaiや
〉Horv{torsz{g《や sírkövönや 〉ｷｰ╆や kép), lényegébenや elpusztultや azや arcや aや vulk{niや tuf{bólや
faragottや sz(rteiや 〉Strumkivka╇や Ukrajna《や sírkövönや 〉1365-ｱｳｶｷ╆や kép), deや aや rajtaや való 

évsz{zadosやj{rk{l{sやaやkeményやvörösやm{rv{nyonやisやértékelhetetlennéやtudtaやkoptatniやaや
fejetやegyやismeretlenやpapや〉くｱｴｷｴ《やpozsonyiや〉Bratislava╇やSzlov{kia《やsírkőtöredékénや〉82. 

kép). CasparやRomerや kanonokや 〉くｱｵｱｷ《や sírlapj{nやugyanottや 〉ｲｲｶ╆やkép), Illésh{ziやM{ty{sや
prépostや 〉くｱｵｱｰ《や sírkövénや (ｳｳｰ╆や kép) Illésh{z{nや 〉Eliasdice╇や Szlov{kia《, Barbara 

Glocknitzerや sírlapj{nや 〉ｳｵｵ╆や kép《や Beszterceb{ny{nや 〉Bansk{や Bystrica╇や Szlov{kia《, 
Berzeviciや Györgyや p(spökや 〉くｱｴｳｷ《や síremlékénや 〉ｴｰｷ╆や kép《や Nyitr{nや 〉Nitra╇や Szlov{kia《 
ugyancsak kopott az arcや aや keményや kőanyagや ellenére╇や ésや haや aや domborművekkelや
megtörténhetettや ez╇や mégや kevésbéや csoda╇や haや Salamonv{riや Bereckや 〉くｱｳｶｴ《や ésや
kanonokt{rsaや finomや vonalrajzúや sírt{bl{j{valや 〉ｲｵｸ╆や kép)╇や valamintや Vad{sziや Miklósや
szeretiや p(spökや 〉くｱｴｲｸ《や győriや 〉ｴｳｰ╆やkép《や sírlapjaival is ez a helyzet. Sér(ltや ésや rong{ltや
N{dasdiやDarabosやGyörgyやap{tやarca Szentgotth{rdonや(ｲｹｲ╆やkép), B{thoriやIstv{nやerdélyiや
vajd{éや 〉くｱｴｹｳ《や Nyírb{torbanや 〉ｱｱｳｵ╆や kép), Egerv{riや Bereckや kniniや p(spökéや 〉くｱｵｲｳ《や
Egerv{ronや 〉ｱｰｹｳ╆や kép), Újlakiや Miklósや bosny{kや kir{lyや 〉くｱｴｷｷ《や ésや fia╇や Újlakiや Lőrincや
〉くｱｵｲｴ《や sírlapjainや 〉1125., illetve 1126, 1130-ｱｱｳｱ╆や kép《や Újlakonや 〉Ilok╇や Horv{torsz{g《╆や

                                                           
137 JAKOSICS, Collectae ｴｱ╇やｴｵ╇やｴｷ╆╉やL8VEIやｱｹｹｰa╆やｹ╆╉やｵ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｱd╆やｶｲ╆╉やL8VEIやｱｹｹｵb╆やｸｹ╆や

kép 
138 KOZ[K｠SEDLMAYRやｱｹｸｷ╆やｲｴ╆や〉ｸｳ╆やsz╆《╉やｴｹ╆やkép 
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Egyenesenや töredékesekや aや fejekや Kinizsiや P{lや 〉くｱｴｹｴ《や ésや Myslenovithや Horv{thや M{rkや
〉くｱｵｰｸ《や tumbafedlapjainや Nagyv{zsonybanや 〉1140-1141., illetve 1151-ｱｱｵｲ╆や kép), 

valamintや egyや főpapや síremlék-maradv{ny{nや 〉ｱｱｸｸ╆や kép《や Dombórólや 〉Noviや Rakovac╇や
Szerbia). Hi{nyzikや azや orrや Tarczayや Tam{sや 〉くｱｴｹｳ《や arc{rólや Héth{rsonや 〉Lipiany╇や
Szlov{kia╉や ｳｹｷ╆や kép) ésや Schönbergや Györgyや prépostや sírszobr{rólや 〉ｱｴｷｰ《や Pozsonybanや
(ｴｳｶ╆や kép), kopottakや aや segesv{riや Hegyi-templomや pléb{nosainakや sírköveiや 〉331, 1363. 

kép)╇や valamintや M{ty{sや pléb{nosや z{gr{biや sírlapjaや 〉ｱｴｷｲ╉や ｴｴｶ╆や kép) is. Többや részletや
hi{nyzikや Szapolyaiや Istv{nや 〉くｱｴｹｹ《や arc{rólや szepeshelyiや 〉Spi:sk{やKapitula╇や Szlov{kia《や
tumbafedlapj{nや〉484-ｴｸｶ╆やkép). Nincsやm{rやarcやazやｱｵｳｵ-ösやévsz{múやszakolcaiや〉Skalica╇や
Szlov{kia《や síremlékenや 〉ｱｰｵ╆や kép)╇や rong{ltや azや orr╇や aや sz{j╇や azや {lや Gergellaki Bertalan 

prépostや〉くｱｴｶｹ《やbudaiやsírlapj{nや〉ｱｳｴ╇やｱｳｶ╆やkép). Az arc érdemiやrészeiやkoraiやrestaur{toriや
pótl{sok Györgyや 〉╅Grociusを《 p(spökや pécsiや sírkövénや 〉260, 1421╆や kép), Szécsiや Dénesや
érsekや 〉くｱｴｶｵ《や ésやVitézや J{nosや érsekや 〉くｱｴｷｲ《や esztergomiや síremlékein (434., illetve 350. 

kép)╇や mindenや arcvon{sや újや aや hahótiや alapító-szobron (ｵｷｴ╇や ｵｷｶ╆や kép). Borb{laや budaiや
sírkövénekや kisebbや töredékénや csakや kétや hajf(rtや l{thatóや 〉ｲｳｰ╆や kép). Csak viszonylag 

mondhatóや épnekや Szigfridや ap{tや 〉くｱｳｶｵ《や arcaや Pannonhalm{nや 〉415-ｴｱｶ╆や kép), Cudar 

L{szlóや ap{téや 〉くｱｳｷｲ《や ugyanottや 〉420-ｴｲｲ╆やkép《╇やAls{niや B{lintや bíboroséや 〉くｱｴｰｸ《や Pécsettや
(410-ｴｱｱ╆やkép), ahogy csak az eddig említettekhezやviszonyítvaやépebbやaや töröttや{llúや fejや
P{lóciや Mih{lyや ésや Antalや síremlékénや S{rospatakonや 〉309-ｳｱｰ╆や kép), a csak kisebb 

sér(léseketやelszenvedettやarcやSirokaiやL{szlóやegriやsegédp(spökや〉くｱｴｸｷ′《やsirokaiや〉Siroké╇や
Szlov{kia《や sírkövénや 〉440-ｴｴｲ╆や kép)╇や aや kevéssé kopottや fel(letűや fejや Perényiや Istv{nや
t{rnokmesterや〉くｱｴｸｴのｸｷ《やterebesiや〉Trebi:ov╇やSzlov{kia《やsíremlékén. Beやsemやfejeztékやaや
farag{s{tやegyやbudaiやfejnekや〉ｱｱｸｵ╆やkép). 

Épやvagyやközelやérintetlenやa fej PantaleonやCircuciや 〉′やくｱｳｲｷ《やbeszterceiや 〉Bistriţa╇や
Rom{nia《や sírkövénや 〉ｱｳｸｳ╆やkép), Stiboriciや 〉II╆《や Stiborや 〉くｱｴｳｴ《や budaiや sírkövénや 〉113-114. 

kép), egyやnőiやStibor-csal{dtagやsíremléktöredékénや〉ｱｱｵｶ╆やkép《╇やSzentgyörgyiやésやBaziniや
〉III╆《や Györgyや 〉くｱｴｶｷ《や tumbafedlapj{nや 〉ｳｸｶ╆や kép) Pozsonyszentgyörgyönや 〉Svät? Jur, 

Szlov{kia《╇やSzapolyaiやImreやn{dorや〉くｱｴｸｷ《やfedlapj{nや〉389-ｳｹｰ╇やｳｹｳ╆やkép) Szepeshelyen, 

Szegediや Luk{cs p(spökや 〉くｱｵｱｰ《や síremlékénや 〉ｶｶ╆や kép) Z{gr{bbanや 〉Zagreb╇や
Horv{torsz{g《╇や M{ri{ssyや Istv{nや 〉くｱｵｱｶ《や sírkövénや 〉ｱｲｳｲ╆や kép《や M{rkusfalv{nや
〉Marko:ovce╇やSzlov{kia《. 

Ak{rや azや ép╇や ak{rや aや sér(ltや fejeketや vizsg{ljuk╇や jelentősや sz{mbanや vanや közt(kや
olyan╇や aholや aや valós{ghozや valóや b{rmiféleや hűségや nyilv{nvalóanや nemや lehetettや aや
megrendelőや szempontja╇や m{rや csakや aや rendelkezéséreや {llóや kőfaragóや képességeitや
tekintveやsem╆やIlyenやaやbeszterceiやsírlap╇やaやkétやsegesv{riやsírkő╇やM{ty{sやpléb{nosやz{gr{biや
síremléke╇や aや sz(rteiや figura╇や azや erdélyiや p(spökökや gyulafehérv{riや emlékeiや kivételや
nélk(l╆ Aや dr{g{bbや vörösや m{rv{nyや anyagや semや feltétlen(lや jelentetteや azt╇や hogyや
színvonalasや alkot{sや sz(letikや belőle╇や N{dasdiや Darabosや Györgyや ap{tや figur{jaや ésや
amennyire a fej értékelhető╇や azや is╇や meglehetősenや ╅bumfordiraをや sikeredett╇や ésや
valój{banやnemやigaz{nやsiker(ltやműやP{lóciやMih{lyやésやAntalやs{rospatakiやsíremlékeやsem. 

Aやfeltételezhetőやimport-darabokやesetébenやsemやvalószínűやaやvalódiやportréhűség╆や
Néh{nyや azや orsz{gや nyugatiや hat{rszélénや tal{lhatóや síremlékや biztosanや ebbeや aや körbeや
tartozik╆や Szentgyörgyiや ésや Baziniや 〉III╆《や Györgyや 〉くｱｴｶｷ《や pozsonyszentgyörgyiや
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tumbafedlapj{t (384-ｳｸｶ╆やkép) KarlやFriedrichやLeonhardtやaやsalzburgiやsíremlékművészetや
körébeや utalta╇や ésや aや ｱｵ╆や és ｱｶ╆や sz{zadや fordulój{nや aや salzburgiや sírfigur{konや feltűnőや
szigorúや frontalit{stや egyenesenや ettőlや aや síremléktőlや eredeztette╆ 139  A salzburgi 

kapcsolatokやfeltételezéseやazótaやisやérvénybenやvan ｠ joggal ｠╇やmindやaやszlov{k╇やmindやazや
osztr{kやkutatókやrészéről╆140 Volker Liedkeやvéleményeやszerintやa fedlap annak a Hanns 

Paldaufnakやaやműve╇やakiやｱｴｴｶ-tólやｱｴｵｷやt{j{igやSalzburgban╇やut{naやPassaubanやműködött, 
ésや hozz{や vagyやműhelyéhezや köthető╇や többや alsó-ausztriaiや sírkővelや 〉1422╆や kép《や egy(tt╇や
Szentgyörgyiや ésや Baziniや Zsigmondや elsőや feleségének╇や Kunigund{nakや 〉くｱｴｶｱ《や
m{riavölgyiや 〉Marianka╇や Szlov{kia《や síremléke 141  (328-ｳｲｹ╆や kép) is. 142  [A passaui 

kapcsolatokatやl{tszanakやal{t{masztaniやolyanやtechnikaiやmegold{sokやis╇やmintやaやcímerekや
eltérőや színeinekや fehérや m{rv{nyや barak{sや segítségévelや történőや jelzése (1423-1425. 

kép).143] A Paldauf-műhelyやPassaubanやműködött╇やfaragv{nyaitやaやDun{nやsz{llíthatt{kや
Alsó-Ausztriaや ésや Nyugat-Magyarorsz{gや megrendelőihezや ｠ azや arcや valós{ghűや
kifarag{s{raや törekvésや alighaや valószínűsíthető╆や Félや évsz{zaddalや későbbや aや hat{rszélや
kanonokiや sírlapjai╇や ígyや Casparや Romeréや 〉くｱｵｱｷ《や Pozsonybanや 〉ｲｲｶ╆や kép), Illésh{ziや
M{ty{sや préposté 〉くｱｵｱｰ《や Illésh{z{n (ｳｳｰ╆や kép《や alsó-ausztriaiや analógi{k144 (1426╆や kép) 

alapj{nや aや Salzburgや környékénや b{ny{szottや vörösや m{rv{nytや feldolgozó╇や legink{bbや
tal{nや｠ művészettörténetiやszempontbólやérdembenやegyébkéntやsosemやvizsg{ltや｠ bécsiや
műhelyekや alkot{sainakや tűnnek╆145 Ezekenや aや faragv{nyokonや azや arcokや nemや teljesenや
egyform{k╇やdeやaやhasonlóやbe{llít{s╇やegyformaやp{rn{k╇やazonosやattribútumokや〉kehely《╇や
lényegébenやugyanolyanやhajviseletやennekやaやpapiやrétegnekやegyezőやízléséről╇やegyformaや
igényeiről╇や ezenや kereszt(lや pedigや {br{zol{sikや tipiz{l{s{rólや tanúskodik, ha olyan 

előregy{rt{srólやnemやisやlehetやilyenやfigur{lisやfaragv{nyokやesetébenやszó╇やmintやamilyenreや
azやalsó-ausztriai╇やaやSalzburgやkörnyékiやésやaやdél-bajorやműhelyek címerpajzsot╇やkelyhet╇や
könyvetや összeszerkesztőや egyszerűや kompozícióiやutalhatnak ｠ ezekenや azや emlékekenや
egyéniやvon{sokatやcsakやaやm{rやkonkrétやv{s{rlóやigényeiやszerintやkifaragottやcímer{braやésやaや
felirat hordoz. 

Aや temetésiや reprezent{cióvalや érintkezőや síremlékszobr{szatnakや ésや aや portréや
problematik{j{nakや összef(ggéseivelや kapcsolatbanや Marosiや Ernőや megjegyezte╇や hogyや
╅Magyarorsz{gonや Nagyや Lajosや székesfehérv{riや vörösや m{rv{nyや síremlékénekや
maradv{nyaiや csakや halv{nyや ésや megbízhatatlanや t{mpontokや eや folyamatや

                                                           
139 LEONHARDT 1913. 66. 
140 HOMOLKAやｱｹｷｲ╆やｱｷ╆╈やsalzburgiやésやalsó-ausztriai kapcsolatok; CZERNY 1982. 36-ｷｱ╆╈や╅Meisterや

des Seckauer Bischofsgrabmalsを╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｲ╇やｶｶｶ-667. (2.2.8. sz.) 
141 ENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｱa╆やｱｴｲ╆╉やｲ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｶ╆╉やAbb╆やｲ 
142 Aやszerzőnekやｱｹｸｵ-benやírt╇やrészletesやelemzéseketやtartalmazóやlevelei╈やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｶ-127., a 

23. jegyzettel   
143 Néh{nyやpélda╈やL8VEI 2006a. 127. 
144 Egyやschilterniやpléb{nosや〉くｱｴｹｷ《やsírköve╇やLangenlois╉やAntonやEngeyglやkanonokや〉くｱｵｱｱ《やsírlapja╇や

ArdaggerやStiftのAmstetten╈やHORNUNGやｱｹｶｶ╆やｲｶ╆や〉Nr╆やｲｵ╆《╉やpapiやsírkőやｱｵｱｷ-esやhal{loz{siや
évsz{mmal╇やKorneuburg╇やpléb{niatemplomや〉ｱｴｲｶ╆やkép); Viktor VinzenzやBauernfeindやpléb{nosや
〉くｱｵｱｷ《やsíremléke╇やBaden╇やStadtpfarrkirche╈やDRESCHERやｱｹｷｸ╆やｴｴ-ｴｵ╆╇やképpel 

145 L8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｴ-135.; 10-ｱｲ╆やkép 
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rekonstrukciój{hoz╆を146 Valój{banや amiや aや fehérv{riや kir{lyfejből (ｵｲｱ╆やkép), valamint a 

hozz{や stil{risanや kapcsolódó╇や fentebbや említettや esztergomiや fejbőlや (ｱｴｱｴ╆や kép) 

megmaradt╇や legink{bbや aや hull{mosや hajviseletや gondosanや megfaragottや részletei╇や aや
korszakやszobr{szat{nak╇やpéld{ulやaやdélnémetやter(letekenやaやn(rnbergiやSebalduskircheや
apostolfigur{inakや ésや Szentや Kunigunda-alakj{nak╇や azや esslingeniや M{ria-templom 

délkeletiや timpanonj{nakや 〉ｱｴｲｸ╆や kép), a w(rttembergiや Rotweil Boldogasszony-

k{poln{jaや timpanonjainak (1429-ｱｴｳｲ╆や kép)╇や prófétaszobrainak╇ M{ria-szobr{nak╇や az 

augsburgiや dómや szentélyeや északiや timpanonj{nak╇や aや gm(ndiや Szentや Kereszt-
templomnak {ltal{nosやeszközt{r{hozやtartoztak aやｱｴ╆やsz{zadやközépsőやharmad{ban147 

｠ előzményeikやottや tal{lhatókや azやｱｳｳｰやkör(liや évekやnémetorsz{giやMadonna-szobrain, 

síremlékein148 ｠, ésやelnézve a beat-korszakやésやaやjelenkorやhosszúやhajúやférfiviseleténekや
valósやpéld{it╇やa legkevésbéやsemやmondhatókや re{lisnak╇や sokkalや ink{bbやsematikusnak. 

UgyanezやmondhatóやelやNagyやK{zmérや lengyelやkir{lyや 〉くｱｳｷｰ《やkrakkóiや síremlékérőlや is╇や
amelyen az uralkodóやhajviselete╇やspir{lisanやcs(ngőやhajfonataivalやésやszak{llviseletévelや
(ｱｳｱｷ╆や kép《や egyéninekや ugyanや mondható╇や deや valós{ghűnekや aligha╆や Aや Stiboriciや 〉II╆《や
Stiborや〉くｱｴｳｴ《やbudaiやsírkövénや〉113-ｱｱｴ╆やkép) ésやegyやaやStibor-rokons{ghozやtartozottやnőや
sírkőtöredékénや 〉1156. kép) feltűnő╇や jellegzetes╇や finomanや kivitelezett, a realizmus 

igényévelや kimunk{ltや csig{sや hajviselet semや aや valós{g{br{zol{sや kereteibeや tartozik╇や
hanemや meghat{rozottや {br{zol{siや típusokや ak{rや mégや közhelyszerűnekや isや mondható  

motívumkincsébe╆やÍgyやjelenikやmegやegy budaiやsíremléktöredékやangyalalakj{nやisや〉1433. 

kép)╇やéppenやaやStibor-síremlékekやmesterénekやhat{s{ra,149 deやemlíthetőやaやGroJlobmingiや
mesterや G{brielや arkangyala╇ 150  aや bajororsz{giや Mainburgや temetőiや bej{ratiや pillérébeや
spoliumkéntやbefalazottやangyalfejやis╇151 valamint a passauiやOberhausやmúzeum{nakやegyや
ｱｵ╆や sz{zadiや faragv{nya╆や Aや csig{sや hajf(rtökkelや övezett╇や kerekdedや angyalfejekや
önmagukbanやisやegyやjellegzetes╇やaやｱｴ╆やsz{zadやvégétőlやsok{igやélőやtípustやalkottak╆152 Az 

ifjabb Stibor {ltalや apj{nakや {llítottや síremlékや m{sfél-kétや évtizeddelや aや temetésや ut{nや
kész(lt╇やazやarcvon{sokやvisszad{saやígyやaやszobr{szやvalós ismeretein aligha alapulhatott. 

UgyanakkorやaやkétやStibor╇やapaやésやfiaやegyやidőben╇やegyやműhelybenやkészítettやsíremlékeinや
aや fejform{k╇や hajviseletや jelentősや k(lönbségei╇や azや {br{zoltakや eltérőkéntや jelzettや koraや
bizonyosanや megk(lönböztető╇や egyénítőや célzatraや utalnakや ｠ de aや színvonalasや
kivitelezésや ellenéreや isや alighanemや csakや aや korszakや gener{ciókat╇や életkorokatや
megk(lönböztető╇やközhelyszerűenやalkalmazottや{br{zol{siやtípusainakやmegfelelően╆やA 

szokv{nyosや {br{zol{sや azや ╅időtlenを╇や fiatalosや arcや volt╇や ezértや isや tűnhetや aや ritk{bbanや
előforduló╇や időskoriや jellegや valós{ghűbbnek╆や Aや kétや Stiborや arc{nakや al{bbiや jellemzéseや

                                                           
146 MAROSI 1995. 47. 
147 L8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｷ╆╉やvö╆やDeutsche Kunst 1989. 369-373. (SCIURIE, H.); Abb. 247-251 
148 SUCKALE  1993.65-66.; Abb.35-36, 39-40, 42-49 
149 HORV[THやｱｹｴｱ╆やｲｱ╇やｴさ╆╉やXVII╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｷｳa╆やｲｸｱ╆╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1983. 

ｳｳ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｵｸｷ╇やｵｹｱ╆╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｱｰｶ╆╉やｱｷ╆やkép 
150 Sigismundus 2006. 333-334. (4.27 kat. sz., HEINRICHS-SCHREIBER, U.) 
151 PAOLAņLIEDKEņRIND 1992. 331, 332. 
152 Pl╆やaやp{rizsiやClunyやMúzeumやgyűjteményénekやkonzolaiやésやaやVincennes-i Sainte-Chapelle 

konzola az 1390-esやévtizedből╈やParis 2004. 84-ｸｵ╆や〉ｳｲやCやésやDやkat╆やsz╆《╉やFig╆やｱｸや 
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tipikusやpéld{jaやaやmodernやportréやelemzésiや lehetőségeitやaやközéporbanや isやérvényesnekや
l{tóやszemléletnek╈や╅mígやaやStiborやfi{nakやsírkövénやtal{lhatóやfiatal╇やszab{lyosやarcやsz{mosや
m{sや‒sírkövekreやvaló‒やarchozやhasonlóanやmeglehetősenやstiliz{ltnakやtűnik╇やazやapjaやarcaや
sokkalや realisztikusabb╆や Aや férfiや f{radt╇や deや nyugodtや ésや rokonszenvesや arca╇や amelyenや
mélyや r{ncokや l{thatók╇や olyanや érzéstや keltenekや azや emberben╇や hogyや ténylegや egyや régや
halottやvajdaやarc{tやl{tja╆を153 

Magyarorsz{gonやnemやismertやilyen╇やdeやNémetalföldrőlやfennmaradtakやkésőや
középkoriやsíremlék-tervekやis╇やígyやaやdrezdaiやKupferstich-Kabinettやkettőtやisやőrizや
belől(k╇やazやｱｴｸｰ╇やilletveやazやｱｴｹｰのｱｵｰｰやkör(liやévekből╆154 Mindkettőやalakosや{br{zol{sú╇や
azやegyikenやh{zasp{r╇やaやm{sikonやférfialakやl{tható╇やgondosanやmegterveztékやrajtukやaや
figur{kやbe{lít{s{t╇やruh{zat{t╇やaやcímerdíszt╇やdeやazやarcokやezekenやisやink{bbやcsakやaやrajzolóや
eltérőやstílus{banやk(lönböznekやegym{stól╇やk(lönbenや{ltal{nosやvon{sokkalやruh{ztaやfelや
őketやrajzolójuk╆やAzやilyenやrajzokやterjedéseやaやm{sやműfajokhozやhasonlóやmódonや
segíthetteやbevettや{br{zol{siやtípusokやterjedésétやaやsírkőfaragókやkörébenやis╆ 〉M{rやaや
vizsg{ltやkorszakやut{nやemlíthetőやegyébkéntやmagyarorsz{giやsíremlékhezやņ P{lffyや
Miklósやpozsonyiやemlékéhezやņ 1601-benやAugsburgbanやkész(lt╇やaやｲｰ╆やsz{zadやfolyam{nや
elpusztult╇やdeやfényképrőlやismertやfaやmodell╆155) 

Úgyやtűnik╇やhogy alapj{banやvéveやaやkor{bbiやtipiz{ló szemléletmódやform{ltaやmégや
aやｱｵ╆やsz{zadやés ｱｶ╆やsz{zadやelejeやvitéziやsíremlékeitやésやtúlnyomóやrésztやaやfőpapiやfigur{katや
is╆やSokkalやfontosabbやlehetettやaやp{ncélok╇やaやfegyverekやsaj{tosやvon{sainakやkiemelése╇やaや
nyírb{toriや B{thori-síremlékenや aや s{rk{nyosや l{ncや megform{l{saや 〉1134-ｱｱｳｵ╆や kép), 

Szapolyaiや Istv{nや 〉くｱｴｹｹ《や szepeshelyiや síremlékénや aや lovas{br{zol{ssalや ékesítettや
v{lt{rcsaや kifarag{saや 〉ｴｸｶ╇や ｴｸｹ╆や kép《╇や mintや azや arcvon{sokや élethűや visszaad{sa╆や Aや sokや
ide{lportréやköz(lやazonbanやéppenやSzapolyaiやIstv{nやtumbafedlapja (482-489╆やkép) v{likや
ki, nemcsakやaやhúsosやarc╇やazやerősやszemöldökやegyéniségetやt(krözőやkialakít{s{val╇やde az 

egészや férfialak szokatlan╇や azや idealiz{l{sbaや nemや beleillő╇や tömzsiや ar{nyaival╇や amiや az 

arcvon{sokや jellegénekや egy{ltal{nや nemやmond ellent╆や Esetébenや ak{rやmégや azや elhunytや
főúrrólやkész(ltやhalottiやmaszkやhaszn{lat{nakやaやlehetőségeやisやfelvethető╇やahogyやSzegediや
Luk{csや p(spökや 〉くｱｵｱｰ《や z{gr{biや síremlékénekや fejeや 〉ｶｶ╆やkép) is ｠ a szem alatti húsosや
t{sk{kkal╇や azや ╅erőszakosをや sz{jjalや ésや {llalや ｠  őrizhetiや az elhunyt halotti maszk 

közvetítette von{sait╆ 
Aやmagyarorsz{giやemlékanyagbanやmag{banや{ll╇や ésやvalój{banやkonkrétやeurópaiや

p{rhuzamokや híj{nや típus{tや tekintveや isや k(lönlegesや Georgや Schönbergや 〉Schonberg╇や
Schomberg) pozsonyiや prépostや 〉くｱｴｸｶ《や síremlékénekや aや megrendelő elhunyt{tや
megelőzőenや tizenhatや évvelや kész(ltや sírszobra 156  (436╆や kép). A főpapot teljes papi 

                                                           
153 DVOŘ[KOV[やｲｰｰｹ╆やｳｰｱ╆ 
154 Jan van Eyck 2005. 56-59. (Kat.-Nr. 9-10., KETELSEN, T.) 
155 GALAVICSやｱｹｸｶ╆やｵｸ╆╉やｳｲ╆やkép 
156 HENSZLMANN 1880a. 130, 143, 156-ｱｵｷ╆╉やｱｴｵ╆や{bra╉やÉBERやｱｹｱｳ╆やｱｰｵ-116.; 99-ｱｰｰ╆やkép╉や

VERNEI-KRONBERGER 1939. 9, 38-ｳｹ╇やｵｰ╆╉やｱｹ╆やt{bla╉やMatthias Corvinus 1982. 325-327. (Kat.-

Nr╆やｲｷｱ╆╉やL8VEI╇やP╆｠PERGER, R.); L8VEI｠VARGA 1987. I. 700-701.; II. 1708-ｱｷｰｹ╆やkép╉や
CHAMONIKOLASOV[やｲｰｰｳ╆やｳｷｴ╇やｳｷｸ╆╉やｳｲｲ╆やkép╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｳ╇やｶｶｷ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｹ╆やkat╆やsz╆《╉やｲｸｳ╆や
kép 
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díszben╇や jelvényeivelや {br{zoló╇や {llóや alakonや m{rや a személyesや arcvon{sok bizonyos 

mértékű követéseやisやfeltehető╆ 
Vég(lや {lljonや ittや egyや példaや arra╇や hogyや azや egyéniségや kereséseや aや hivatalosや

nacionalizmusやelv{r{saivalやp{rosulvaやmilyenやtúlzó╇やtudom{nytalanやmeg{llapít{sraやisや
vezethetettや történelm(nkや sor{n╈や ╅╊や azや egyénítőや akaratや szinteや kisértetiesや hat{súv{や
fokozódikや Als{niや B{lintや pécsiや p(spöknekや 》╊『や síremlékén, ahol aや kifejezésteljesや
arcvon{sokや félreismerhetetlenや fajiや mélységekbőlや vannakや kialakítva╆や Aや keményや
szerkezetűや csontosや arcban╇や aや ki{llóや pofacsontokや kisséや mongoloidや alkat{banや aや
magyars{gやfajiやkonstitúciójaやt(kröződik ╊╆を157 

                                                           
157 HORV[THやｱｹｳｷ╆やｱｵｴ-155. 
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10. ANYAGOKやÉSやTECHNIK[K 
 

 
╅Fana╇やfora╇やstatua╇やveterisやpraeceptiやVitruvi 
Exemplisやfirmataやnovisやexやmarmoreoやvivo╆を 

〉Templomok╇やterek╇やszobrok╇やélőやm{rv{nybólやemeltやújや
alkot{sokやerősítikやmegやVitruviusやklasszikusやszab{lyait《 

CONSTANTIJN HUYGENS1 

 

Margitot, IV╆やBélaやkir{lyや1270-ben, m{sやvéleményekやszerintやｱｲｷｱ-ben2 elhunytやle{ny{tや
aや margitszigetiや domonkosや ap{cakolostorbanや temettékや el╆や Temetésérőlや ésや elsőや
síremlékénekやnemやsokkalやezut{nやtörténtやelkészítésérőlやazやｱｲｷｶ-banやésやröviddelやut{naや
íródott╇やm{sodikやszenttéavat{siや jegyzőkönyvやsz{molやbeや 〉ezeketやazやadatokatやazやelső╇や
eltűntや jegyzőkönyvetや isや felhaszn{ló╇や ｱｲｷｵや kör(lや valószínűlegやMarcellusやprovinci{lisや
{ltalや írottやkoraiや legendaやnemやemlíti《╇や ésや lényegébenやehhezやhasonlóanや írjaや leやazやｱｳｴｰや
t{j{nやkész(ltやún╆やN{polyiやLegenda╆やAzやugyanebbenやaやkolostorbanやéltや szigetiやap{ca╇や
R{skaiや Lea╇や akiや aや síremléketや bizonyosanや l{tta╇や azや ｱｵｱｰや t{j{nや {ltalaやm{solt╇や magyarや
nyelvűやlegend{banやújabbやadalékokkalやszolg{lt╆ 

Aや holttestetや aや kolostorや templom{ban╇や aや M{ri{nakや szenteltや főolt{rや előttや
temettékや el╆や Aや sírgödörや tizenkétや napigや nyitvaや {llt╇や csakや aや temetéstや követőや
tizennegyedikやnaponや fedteや leやegyやdurva╇や faragatlanやkővelやAlbertやésやPéterやkőfaragó╇や
akikや Lombardi{bólや sz{rmaztak╆や Ugyanőkや készítettékや két-h{romや hónapや alattや aや
végleges╇やm{rv{nybólやfaragottやsírkövet╇やamelyやR{skaiやLeaやmegjegyzéseやszerintやvörösや
m{rv{nybólやkész(lt╈ 

╅╊やpostquamやistaやsanctaやMargarethaやmortuaやfuit╇やstetitやperやduodecimやdiesやinや
quodam scrinio de ligno, posito in quadam fovea ante altare, quod est in ecclesia, et 

non fuit coopertum istud scrinium de terra, nec de aliquo alio, nisi cum cooperculo 

suoや╊を3 ésや ╅╊や feciや poniや corpusや predicteや virginisや Margaretheや inや quadamや arcaや deや
ligno╇やquamやfeciやfieriやpropterやhoc╇やetやligaviやcumやvirculisやferreis╇やetや》╊『やposteaやportataや
fuit dicta arca cum corpore ipsius sancte Margarethe et posita in quadam fovea ante 

altareや virginisや gloriose╇や eoや inや locoや inや quoやmodoや est╇や 》╊『や etや 》╊『やmagistrisや lapicidisや
Alberto et Petro Lombardis, quod die decimo quarto posuerunt lapidem rudem 

superや arcaや ipsa╇や 》╊『や etや posteaや lapidibus marmoreis per magistros predictos 

(apparatis), dum removissent lapidem predictum post duos, vel tres menses, ut 

apponerentやibiやlapidesやmarmoreos╇やtuncやnoviterやapparatosや╊を╆4 

                                                           
1 HUYGENS, C., De Vita Propria. Ed. BLOOM, F. R. E. 2002. 744｠ｷｴｵ╆やverssor╇やidézte╈や

KONRAD OTTENHEYM, ex patriis erroribus expurgandis. Constantijn Huygens's quest for 

the 'true' principles of architecture in 17th centuryやHolland╆やElőad{sやaや╅Past Perfected. 

AntiquityやandやitsやReinventionsを címűやCIHA-kollokviumon╇やLosやAngeles╇やｲｰｰｶ╆や{prilisやｶ｠8. 
2 1270: Kronológiaや1981. 163.; 1271: KNAUZ 1868. 10.; Kronológiaや2006. 337. 

3 Mon. Vespr. I╆やｲｳｴ╆や〉Juditやap{caやvallom{sa《╉やmagyarやfordít{sa╈やÁrp{d-h{zi 1999. 140. 

4 Mon. Vespr. I╆やｲｹｱ╆や〉Mih{lyやprovinci{lisやvallom{sa《╉やmagyarやfordít{sa╈やÁrp{d-h{zi 1999. 207. 
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╅╊やdieやautemやXIII-o duo lapicide supra ipsam arcam ligneam rudem lapidem 

posuerunt, demum post duos uel tres menses reuoluentes lapidem illum rudem 

apposuerunt tumbam marmoream diebus intermedijs preparatam et decentibus 

sculpturisやhornatumや╊を╆5 
╅Mykoronやezやzentやzvzやezやgyarloやvilagbolやkyやmultやvolna╇やannakやvtannaやharmadや

napon az provincialis chinaltata fabol egy jgen erevs zekrent, es jgen erevssen meg 

vasaztata, erevsehtete vasakal es vas karikakal. Ennek vtanna belee tevek zent 

margyt azzonnak ev zent testet. Ezenkeppen veue eztergamy ersek, vacy pispek, 

obuday prepost, fraterevknek sororoknak sokassagaul az zekrent kyben vala zent 

margyt azzonnak teste, az ev zent testevel evzve, es vyvek az zent egy hazba az 

boldogや azzonnakや oltaraや eleyben╇や azや nagyや oltarや eleyben╇や nagyや tyztessegel╆や 》╊『や
Ezenkeppen veueek az zekrent zent margyt azzonnak testeuel evzve, es be bochatak 

az fevldben egy verevmbe auagy serben, kyt astanak vala az nagy oltarnak elevtte, az 

ev zent testenek, es be nem fevdek fevldel, zent margyt azzonnak testet, sem 

valamyvel egyebel, hanem chak az ev zem fedelecheevel. Ezenkeppen alla be 

fevdetlenやzentやmargytやazzonnakやtesteや tyzenkeetやnapiglan╆や 》╊『やEzや jdevbenやazやseerreや
meeg kevuet nem tevttek vala, de zent margyt azzonnak el temese vtan tyzenneged 

napon tevnek egy otromba faragatlan kevuet az zekrenre auagy koporsora felyvl, 

vgy mondnak vala az kevmyves mesterek, kyket hoztak vala lombardiabol, egyknek 

vala neue albert, masyknak petevr, hog mykoron az kevuet az serre teueek nagy edes 

illatot erzenek. Ennek vtanna ez felyvl meg mondot kevmyves mesterevk faraganak 

koporsot zent margyt azzonnak verevs marvanbol, kyben mastan es fekzyk ez zent 

zvz. Mykoron ez koporso meg kezevlt volna, keet auagy harom holnap vtan, es 

mykoron az mesterevk el vettek volna az eleby faragatlan kevuet az seerrevl, es 

akarnayak az verevs marvan koporsot az seerre tenny, legottan hog megnytottak 

volnaやazやseert╇やesやakarnayakやreaやtennyやazやverevsやmarvantやkoporsotや╊を╆6 
EgyやMargitやhal{laやut{nやtörténtやcsodaやleír{sakorやR{skaiやLeaやaztやisやmegemlítette╇や

hogyや aや csod{sや jelenetetやMargitや fehérやm{rv{nyや síremlékénや is {br{zolt{k╈や ╅Ezや felyvlや
meg mondot gyermeknek fel tamadasarol valo choda tetele zent margyt azzonnak, 

meg vagyon faraguan az zent margyt azzonnak koporsoyan, kyt faragtanak feyer 

maruanやkevbevl╆を7 

Aや síremlék{llít{sraや ésや annakや technikaiや lebonyolít{s{raや vonatkozó╇や igenや csakや
szerényやhazaiやforr{sanyagbanやezekやazやodavetettやmegjegyzésekやmeglehetősenやelőkelőや
helyetや foglalnakや elや adatgazdags{gukkal╆や Egyed(lや innenや szerezhet(nkや péld{ulや
tudom{stやarrólやazやegyébkéntやnyilv{nやnemやisやtúlやritkaやgyakorlatról╇やhogyやazokbanやazや
esetekben╇や amikorや azや elhunytやnemやgondoskodottやmégやéletébenやaや saj{tや sírkövéről╇や aや
végsőやsírfedélやelkész(ltéigやvalamiféleや ideiglenesやmegold{stやkellettやtal{lniやaやsírgödörや

                                                           
5 KNAUZ 1868. 114. 

6 R[SKAIやｱｵｱｰ╆やｵｲr-v, 54r-v; Nyelvemlékt{r 1879. 35, 37.; GOMBOS 1937｠38. II. 1518-1519.; Szent 

Margit 1990. 241, 243, 245, 251, 253. 
7 R[SKAIやｱｵｱｰ╆やｸｱr╉やNyelvemlékt{r 1879. 58.; GOMBOS 1937｠38. II. 1531-1532.; Szent Margit 

1990. 251, 359. 
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lefedéséreやmindenやolyanやhelyen╇やaholやaやpadlózatやfolyamatosやburkolat{rólやazや{llandóや
haszn{latやmiattや időlegesenや semや lehetettや lemondani╆やMargitや sírj{raや aや hal{l{tや követőや
tizennegyedikや naponや helyeztekや elや egyや ╅otrombaや faragatlanや követをや ugyanazokや aや
lombardiaiやsz{rmaz{súやkőfaragók╇やakikやazt{nやaやvégsőやfedkövetやisやelkészítettékやvörösや
m{rv{nyból╆や Analógiakéntや említhetőや Bölcsや Róbertや n{polyiや kir{lyや m{sodikや
feleségének╇やMallorcaiやSanciaやkir{lynénakや〉くｱｳｴｵ《やazやesete╇やakitやelőszörやegyやegyszerűや
sírkőや 〉╅sepulchroや lapideoを《や al{や temettekや azや {ltalaや alapított╇や n{polyiや S╆や Croceや
kolostortemplom{nakや ap{cakórus{ban╇や és maradv{nyaitや csakや hétや évvelや későbbや
helyeztékや{tやazやugyanazonやaやhelyenやfel{llított╇やszobrokやtartottaやm{rv{nyszarkof{gba╆8 
Hasonlóや esetrőlや maradtakや fennや adatokや Rotterdamiや Erasmusや 〉くｱｵｳｶ《や b{zeliや sírj{valや
kapcsolatban╆や Első╇や gyengénや megmunk{ltや sírkövéreや csakや nevétや véstékや fel╆や Aや
következőや évbenや vörösや homokkőbőlや {llítottや nekiや sírkövetや örököse╇や ezenや hosszabbや
szövegや ésや egyや allegorikusや {br{zol{sや voltや 〉aや kőや ｱｱや guldenbeや ker(lt╇や egyや tov{bbitや
fizettekやaやfeliratやkifestéséért《╆やｱｵｳｸ-banやazやörökösやésやaやtestamentumやkétやvégrehajtójaや
m{rv{nybólや készíttetteや elや aや maや isや meglévő╇や rendkív(lや hosszúや feliratú╇や véglegesや
sírkövet╇やennekやköltségeやｶｱやguldenraやrúgott╆9 

 

 

10.1. M{rv{ny 

 

Aや forr{sokや alapj{nや teh{tや ｱｵｱｰ-ben Szent Margitや sírjaや fölöttや kétや síremlékや isや {llt╇や azや
egyiketや vörösや m{rv{nybólや készítettékや hal{l{tや követőenや 〉azや anyagや színétや aや latinや
forr{sokやnem╇やcsup{nやR{skaiやLeaやírtaやle╇やígyやaやkőやaz őやkor{banやisやl{thatóやvoltやmég《╇やaや
m{sikatや pedigや fehérや m{rv{nybólや faragt{k╆や Ezや utóbbinakや maradv{nyaivalや
azonosíthatóやazや aや sz{zn{lや több╇や fehérやm{rv{nyや töredékや｠ domborművek (ｵｸｳ╆や kép), 

p{rk{nyok╇や szobrokkalや díszítettや oszlopokや részleteiや ｠╇や amelyekや többségeや aや ｲｰ╆や
sz{zadbanや folytatottや {sat{sokや sor{nや ker(ltや napvil{gra╆10 Baloghや Jol{nや ismerteや fel╇や
hogyや aや faragv{nyokや stílusaや Tinoや diや Camainoやműhelyeや feléやmutat╇や azや összef(ggéstや
pedigやTinoやn{polyiやalkalmaz{saやésやaやmagyarやAnjou-udvarnakやaやn{polyiやAnjoukkalや
az 1330-asやévekbenやvalóやszorosやkapcsolataやjólやmagyar{zhatja╆11 

Aや töredékekや h{toldal{nや ésや oldalfel(leteinや tal{lhatóや hornyokや alapj{nや
rekonstru{lhatóや aや síremlék vasv{za╆や Aや f(ggőlegesや tartókや hornyaや aや szarkof{gや ésや aや
p{rk{nyokや sark{n╇や valamintや azや oszlopokonや isや megtal{lható╇や ígyや ezekや egyや rúdonや
egym{sやut{nやfelfűzveやhelyezkedtekやel╆やAやkétやk(lönbözőやprofilúやp{rk{nnyalやkereteltや
szarkof{gや sarkainや kisebbや szobrokや {lltak╆や Az oldalakatや alkotó╇や aや Margit-legenda 

jeleneteitや {br{zoló╇や domborművesやm{rv{nyt{bl{kや sz{maや｠ aやdombormű-töredékekや

                                                           
8 BOCK 2001. 252-255. 

9 HÜPIやｱｹｶｸ╆やｳｱｱ╆ 
10 LUX 1938a. 5-6, 12.; 10-ｱｱ╆やkép╉やHORV[THやｱｹｴｱ╆やｱｳ-15, 2*.; VII-X╆やt{bla╉やHORV[TH 1944b. 

10-27.; 1-ｱｲ╆やkép╉やLUXやｱｹｴｴ╆やｳｴ-36.; 13-ｱｶ╆やkép╉やBALOGHやｱｹｵｳb╆やｱｰｷ-109.; 1-3, 5-ｶ╇やｸ╆やkép╉や
L8VEIやｱｹｸｰ╆やｱｸｰ-221.; 3-ｳｲ╆やkép 

11 BALOGH 1953b. 
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h{toldal{nakや eltérőや farag{saや alapj{nや ｠ legal{bbや hétや volt╆や Legvalószínűbb╇や hogyや aや
nyolcや t{bl{bólや {llóや szarkof{gotや hatや oszlopや t{masztottaや al{╆ (61ｷ╆や kép) Ezや aや felépítésiや
formaや lehetővéや tehette╇や hogyや azや ｱｲｷｱ-benや vörösや m{rv{nybólや készítettや síremlékや aや
későbbや föléや építettや fehérやm{rv{nyや síremlékや alattやmégや aや ｱｶ╆や sz{zadや elejénや isや l{thatóや
legyen. 

Azや oszlopokや tartotta╇や jelenetekkelや díszített╇や fehérや m{rv{nyból faragott 

szarkof{gや 〉arca《や típusaや SzentやDomonkosnakやNiccoloや Pisanoや {ltalや faragott╇や bolognaiや
síremlékénや jelentや megや ｱｲｶｴ｠ｱｲｶｷや között (ｱｳｵｳ╆や kép)╇や deや követőkreや csakや aや ｱｴ╆や
sz{zadbanや tal{lt╆や Azや ugyancsakや domonkosや rendiや Szentや Péterや m{rtírや mil{nóiや
síremlékeや (135ｴ╆や kép) esetébenやezやaやkövetésや tudatosやvolt╈や aやdomonkosや rendiや szentekや
tiszteletétやt{mogató╇やazやｱｳｳｴ-esやrendiやgener{lisやk{ptalanonやközzétettやfelhív{sやnyom{nや
aや mil{nóiや Sanや Eustorgio-kolostor szerzeteseiや Szentや Domonkosや síremlékéhezや
form{banや ésや anyagbanや hasonlót 〉╅inや formaや etや materieや simileを12) készíttettekや Péterや
m{rtírや tiszteletéreや isやGiovanniやdiやBalduccióval╇やｱｳｳｵ｠ｱｳｳｹやközött╆やEzやaやkétやsíremlékや
nagyonやsokbanやhasonlítやaやMargit-síremlékやrekonstru{ltやképéhez╇やalighaやvéletlen(l╆やAや
rendiや hat{rozatや ésや aや mil{nóiや példaや feltehetőenや azや ugyanakkor╇や ｱｳｳｵ-ben 

Magyarorsz{graやk(ldöttや╅vicariusやgeneralisを╇やaやfelső-lombardiaiやsz{rmaz{súやésやígyやaや
mil{nóiや terveketや feltehetőenや jólや ismerőや Franciscusや deや Belunoや közreműködésévelや
érvényes(ltやMagyarorsz{gon╇や aや domonkosや rendや szentkéntや tiszteltや helyiや példaképe╇や
[rp{dh{ziや Margitや új╇や aや kor{bbin{lや reprezentatívabb╇や m{sodikや síremlékeや
elkészítésével.13 Azやújやsíremlék╇やdomonkosやrendiやtípus{valやésやazやudvarやnemzetközi-
csal{diやkapcsolataivalやmagyar{zhatóやstílus{val╇やazonやerőfeszítésekやtanúja╇やamelyeketや
aやrendやésやaやmagyarorsz{giやAnjoukやfejtettekやkiやMargitやmégやazやｱｲｷｰ-esやévekbenやelakadtや
szentté avat{siやfolyamat{nakやfelújít{saやésやeredményesやbefejezéseやérdekében╆14 

A m{sodik Margit-síremléknekや nemや csup{nや típusaや ésや stílusaや k(lönlegesや aや
középkorや magyarorsz{giや emlékanyag{ban, helyenkéntや halv{nyや sz(rkésや foltokatや
tartalmazó╇やkrist{lyos╇やfehéresやm{rv{nyやanyagaやmaga is kivételes ｠ valószínűleg nem 

csup{nや felépítése╇や megjelenése szempontj{ból╇や deや anyagiや valój{banや is importmű╆15 

Ennekやazやimportnakやaやjellegeやazonbanやegyelőreやnemやvil{gos╆やAやkrist{lyosやm{rv{nyやaや
K{rp{t-medenceや kőzeteiや közöttや idegen╇や aや természettudom{nyosや vizsg{latokや szerint 

azonbanや nemや isや aや gyakoriや it{liaiや ésや Égei-tengeri b{ny{kbólや sz{rmaztatható╆16 

M{shonnanや indultや teh{tや aや stílustや aやkezében-fejében hordozóやkőfaragó╇やmintや aholや｠ 

esetleg valahol a Keleti-Alpokやvidékénや｠ aやkőanyagotやkib{ny{szt{k╆やAやb{nyahelyre 

kik(ldöttや ésや ottや dolgozóや mesterや ugyanúgyや elképzelhető╇や mintや aや nyersanyagotや
                                                           
12 MOFPH 1899. 233. 

13 L8VEIやｱｹｸｰ╉やL8VEIやｱｹｸｱa╆ 
14 I╆やK{rolyやnegyedikやfelesége╇やŁokietekやErzsébetやezやir{nyúやtörekvésekről╈やKLANICZAYやｲｰｰｶ╆や

448-ｴｴｹ╆╉やtevékenységénekやazやuralkodóiやt{mogat{ssalやEurópa-szerteや╅kiép(lőをやdinasztikusや
szentkultuszokbaやilleszkedőやvolt{ról╈やKLANICZAYやｲｰｰｰ╆やｲｶｶ-271.  

15 Aやkőanyagやazやépítményやpusztul{saやsor{n╇やrészbenやpedigやaやföldbenやtov{bbiやelszíneződéseketやisや
elszenvedett. 

16 Anyagvizsg{latraやaやBTMやh{romやtöredékeやesetébenやker(ltやsor╇やaやMTAやGeokémiaiや
Kutatóintézetében╆ 
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útközbenや beszerző╇や majdや azや érdemiや munk{tや aや célban╇や jeles(lや Bud{nや elvégzőや
kézműves╇や deや aや nyersanyagや beszerzésétや ésや Bud{raや k(ldésétや aや kőfaragótólや
f(ggetlen(l╇やaやrendiやkapcsolatokやmenténやisやelやlehetやképzelni. 

Felvethető pannóniaiやrómaiやkőfaragv{nyokやnyersanyagkéntやvalóやfelhaszn{l{saや
is╇やhiszenやazokやaやDun{ntúlon╇やBudaやkörnyékénやisやjelentősやsz{mbanやlehettekやl{thatók╇や
voltakや hozz{férhetőkや aや középkorや folyam{nや is╆や Ilyenや m{sodlagosや haszn{latnak╇や
kor{bbiやfarag{soknakやmindenesetreやaやtöredékekenやsemmilyenやnyomaやnemやl{tható╆やA 

valódiや m{rv{nybólや készítettや rómaiや faragv{nyokや azonbanや eredetilegや semや voltakや
igaz{nや gyakoriak Pannóni{ban╇や hiszenや aや sz{llít{sや It{li{bólや vagyや ak{rや azや Alpokや
vidékérőlや meglehetősenや költséges volt.17 Maやm{rv{nybólや faragottや rómaiや szarkof{gや
mindösszeや négyや ismertや aや Dun{ntúlonや 〉SavariaのSzombathelyen╇や SopianaのPécsett╇や
valamintや Szeksz{rdon《╇や ésや éppenや aやBud{hozやközeliや egykoriやAquincumbólやnagyobbや
méretűやm{rv{nyszoborや isや csakや néh{nyや ker(ltや elő╆18 Egyes középkoriや síremlékeknélや
azértや rómaiや faragv{nyやm{sodlagosや felhaszn{l{saや is biztosíthattaや aや valódiやm{rv{nyや
alapanyagot╇や ígyやGhenadieやpapnakや 〉くｱｵｰｵ《やazやerdélyiやKolcv{ronや 〉Colt╇やRom{nia《╇や aや
malomvíziや ortodoxや templomや nyugatiや homlokzataや előtt╇や aや bej{ratや balや oldal{nや
elhelyezettやsírköveやesetében╆19 Egyetlenやtov{bbiやolyanやsírkőtöredékやemlíthető╇やamelyや
l{thatóanや krist{lyosや fehérや mészkőből╇や alighanemや valóbanや m{rv{nybólや kész(ltや
〉természettudom{nyosや anyag-meghat{roz{s{rólや azonbanや nemや ismertや adat《╈や egyや aや
sírlapや feliratrészlete ｠ [domin]a barbara (con)toralis mag[nifici domini] ｠ alapj{nや azや
arisztokr{ciaやkörébeやtartozottやBorb{laやfinomやfarag{sú╇や figur{lisやsírkövénekやtöredéke 

(ｱｴｳｴ╆や kép) Z{gr{bbanや 〉Zagreb╇やHorv{torsz{g《╆20 Irodalmiや említésやmaradtや csakや fennや
Lakiや Tuzや Osv{tや z{gr{biや p(spökや 〉くｱｴｹｹ《や elpusztultや sírkövénekや ugyancsak fehérや
m{rv{ny anyag{ról21 ｠ ezや aや renesz{nszや jelentkezésénekや időszak{banや m{rや nemや isや
elképzelhetetlen╆ 

Többや olyanや középkoriや síremlékや akad╇や amellyelや kapcsolatbanや azや irodalomや
m{rv{nytやemlít╇やezekやazonbanやnemやvalódi╇やkrist{lyos╇や{talakultやkőzetekbőlやkész(ltek╇や
igaz╇や aや csiszoltや vagyや aや j{rk{l{stólや fényesreや csiszolódottや fel(letや aや geológiaiや
szempontbólや hevenyészettや meghat{roz{shozや adhat némiや vizu{lisや alapot╉や azや efféleや
pontatlans{gokや mindenesetreや ink{bbや mégや aや ｱｸ｠ｱｹ╆や sz{zadiや leír{sok╇や említésekや
jellemzői╆や〉Megやkellやjegyezni╇やhogyやaやvil{gít{sやnélk(li╇やgyakranやsötétやtemplomokbanや
tal{lható╇や nemや egyszerや {tや isや festettや faragv{nyokや esetébenや aや pontosや geológiaiや
meghat{roz{sやakkorやisやnehézségekbeや(tközhetettやvolna╇やhaやrendelkezésre {lltやvolnaやaや
szaktud{s, ésや meglettや volnaや azや igényや erre╆《や Péld{ulや Szécsiや Andr{sや erdélyiや p(spökや
                                                           
17 AzやAlpokやdélkeletiやnyúlv{nyainakやrómaiやm{rv{nyfaragv{nyairól╇やaやm{rv{nyやb{ny{szat{ról╇や

sz{llít{s{rólやaやszlovéniaiやMariborbanやrendezettやki{llít{sról╈やDJURIĆやｲｰｰｴ╆やｱｴｷ-167., 

katalógusrész╈やｱｶｸ-ｲｰｳ╆や〉DJURIĆ╇やB╆｠BITENC, P.｠KOPRIVNIK, V.) 
18 T2THやｲｰｰｷc╆やｱｰｹ╆╉やazやaquincumiやm{rv{nyfaragv{nyokやeredetvizsg{latairól╈やMÜLLERやｱｹｹｹ╆ 
19 MOLDOVANやｱｸｵｳ╆やｲｸｴ╆╉やRUSUやｱｹｸｹ╆やｲｷ╆╉やｹ╆やkép╉やRUSUやｱｹｹｷ╆やｱｱｳ-ｱｱｴ╇やｱｱｷ╆╉やｱｳ╆やt{bla 

20 Hrvatskiやpovijesniやmuzej╇やltsz╆やｶｷｳｳ╆╈やBRUNŠMIDやｱｹｱｲ╆やｴｹ╆や〉ｸｸｷ╆やsz╆《╉やVALENTIĆやｱｹｶｹ╆やｲｶ-27. 

(11. sz.); Riznica 1987. 56. (kat. sz. 12s); Sveti trag 1994b. 166. (14. kat. sz., PRISTER, L.); 

VALENTIĆ｠PRISTER 2002. 24, 25. (16. kat. sz.) 
21 KOVAČEVIĆ fol╆やｸｱr╉やKUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｳｲｶ╆や〉ｱｱｲｴ╆やsz╆《╉やBRUNŠMIDやｱｹｱｲ╆やｵｶ╆ 
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〉くｱｳｵｶ《や durvaや mészkőbőlや faragottや sírkövét22 (ｱｸｶ╆や kép) sz(rke╇や illetveや s{rg{sや
m{rv{nybólや valónakや isや mondt{k╇23 azや I╆や Andr{shozや kötött╇や ｱｱ╆や sz{zadiや tihanyiや
sírkőlap24 (965-ｹｶｶ╆や kép) s{rg{sや színű╇や tömöttや mészkőや anyag{valや kapcsolatbanや isや
olvashatóや aや fehérや m{rv{nyや meghat{roz{sや vagyや egyszerűenや aや ╅m{rv{nyt{blaを╇や
╅m{rv{nykoporsóをやmegnevezés╇25 Szentlélekiや[kosやfiaやMiklósや〉くｱｵｱｶ《やBudaやkörnyékiや
m{rg{bólや faragottや csatkaiや sírlapj{t26 (293-ｲｹｴ╆や kép) isや fehéresや m{rv{nyや anyagúnakや
tartott{k27╆や Gagyiや Péterや fiaや L{szlóや 〉くｱｳｹｲ′《や felsőgagyiや sírkövét28 (ｲｹｷ╆や kép) vulk{niや
tuf{bólやkészítették╇やaやｱｹ╆やsz{zadやelejénやmégisやm{rv{nykőkéntやemlítették╆29 AやM{rtonや
kőfaragóや kalocsaiや sírfelirat{tや hordozóや mészkőkv{der30 (ｲｴｲ╆や kép) isや feltűnikや
m{rv{nyt{blaや töredékeként╇や Henszlmannや Imreや egyenesenや aや kőfaragóや kiemelkedőや
szerepéreや következtetettや aや nemや mindennapiや anyagból╆31 T{rnokh{ziや Istv{nや
olvasókanonokや 〉┏ｱｴｳｰ《や fehéresや mészkőbőlや faragottや kalocsaiや sírlapj{nak32 (301-302. 

kép) anyag{tやelőszörやbarn{ss{rgaやm{rv{nykéntやírt{kやle╆33 CorvinやJ{nosやherceg╇やhorv{tや
b{nや 〉くｱｵｰｴ《や nagyonや erősenや lekopott╇や lepoglavai 〉Horv{torsz{g《や sírlapja34 (ｷｰ╆や kép) 

puha homokkőbőlや kész(lt╇や m{rv{nykéntや valóや megnevezéseや teljesenや alaptalan╆35 A 

Sz(rteiや csal{dや egyや tagj{nakや aや ｱｵ╆や sz{zadや közepeや t{j{nや {llított╇や figur{lisや sírköve36 

Sz(rténや 〉Strumkivka, Ukrajna; 1364-ｱｳｶｷ╆や kép) alighanemやdurvaや szemcseszerkezetűや
vulk{niや tufaや anyagú╇や amelyや azonbanや újabbanや fehérや m{rv{nykéntや jelentや megや azや
irodalomban.37 Aやszékesfehérv{ri Istv{n-szarkof{got (541-ｵｵｲ╆やkép) budaiやmészkőből38 

                                                           
22 SZEREDAI 1791. 17.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 22-23, 24, 25, 28, 31, 51, 65. (97, 99. 

jegyzet《╉やｸ╆やt{bla╉やDERCSÉNYIやｱｹｴｱ╆やｱｰｸ╇やｱｰｹ╆╉やXIVのｱ╆やkép╉やENTZやｱｹｵｸ╆やｱｳｸ╇やｱｶｸ╆╉やｱｷｸ╆やkép 
23 DIVALDやｱｹｲｷ╆やｱｰｸ╆╉やL8VEI｠VARGA 1987. 340. 

24 Monografikusやfeldolgoz{sa╈やUZSOKIやｱｹｸｴ╆ 
25 HazaiやTudósít{sokや╆╆╆やIIや〉ｱｸｰｷ《やｱｴｵ╆╉やEITELBERGERやｱｸｵｶ╆やｸｱ╇やｱｲｰ-ｱｲｱ╆╉やｱｹ╆やkép 

26 R2MERやｱｸｶｰ╆やｹｳ╆╉やGEREVICHやｱｹｵｹ╆やｳｱｳ╇やｳｱｵ╇やｳｱｷ╆╉やｵ╇やｱｴ╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 677, 

686-687. (Kat.-Nr. 840c, BALOGH, J.) 
27 JAKOSICS, Collectae 101. 

28 CSOMA 1887a. 117-ｱｲｰ╆╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 5-11, 24.; Abauj-Torna 1896. 301-302.; 

VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｱｹ╇やｶｳ╆や〉ｷｳ╆やjegyzet《╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 462, 588.; II. 1219. 

kép 
29 Viczmandy Lajosやfelsőgagyiやpléb{nosやleír{s{tやidézve╈やFUXHOFFERやｱｸｰｳ╆やI╆やｲｲｶ╆╉や

FUXHOFFER｠CZIN[Rやｱｸｵｸ╆やｲｹｰ╆╉やRUPPやｱｸｷｲ╆やｲｹｰ-291. 
30 HENSZLMANN 1873. 75-ｷｹ╆╉やｱｹ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｳｸa╆やｷｱ-ｷｲ╆╉やTAK[CSやｲｰｰｰ╆やｳｱｴ╇やｳｳｴ╆や〉ｵｸ╆や

jegyzet) 
31 HENSZLMANN 1873. 75-79.; HENSZLMANN 1875/76. 150. 

32 WINKLER 1929. 130-ｱｳｲ╆╉やｸｴ╆やkép╉やHORV[THやｱｹｸｰb╆やｱｶ╆ 
33 ROSTYやK{lm{nやleveleやIpolyiやArnoldnak╇やKalocsa╇やｱｸｷｵ╆やXI╆やｱｶ╆╇やOSzKやKéziratt{r╇やFol╆やHung╆や

1710/I. f. 208. 
34 KUKULJEVIĆやｱｸｹｱ╆やｱｲｰ-ｱｲｱ╆や〉ｴｰｶ╇やｴｰｷ╆やsz╆《╉やFRAKN2Iやｱｸｹｶ╆やｳｷｴ╇やｶｲｹ╇やｶｷｸ╆╉やKLAIĆやｱｹｰｴ. 233.; 

SCH5NHERRやｱｹｰｵ╆やｱｰｹ-ｱｱｴ╆╉やｸｲ╆やkép 
35 KUKULJEVIĆやｱｸｸｵ╆やｳｶ╆ 
36 CSERGHE8｠CSOMA 1890a. 46-ｴｹ╆╉やKOV[CS｠HORV[THやｲｰｰｲ╆やｴｷ╆╉やｳｴ╆やkép 
37 KOV[CS｠HORV[THやｲｰｰｲ╆やｴｷ╆ 
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kész(lt╇や rómaiや szarkof{gbólや faragt{kや {t╆ Anyag{tや kezdetbenや m{rv{nykéntや isや
említették.39 Aや tetejekéntや azonosítottや egyikや ｠ egyébkéntや vörösesや elszíneződéseketや
valóbanやmutatóや｠ töredéket╇やoromzat{banやkeresztやmellettやstiliz{ltやliliomhozやhasonlóや
életf{val (ｵｴｰ╆や kép《╇や kor{bban azや I╆や 〉Nagy《や Lajosや sírk{poln{j{hozや tartozó╇や vörösや
m{rv{nyや töredékkéntや szerepeltették╆40 Als{niや B{lintや bíborosや pécsiや p(spökや 〉くｱｴｰｸ《や
síremlékét41 (410-ｴｱｱ╆や kép《や Henszlmannや fehérや m{rv{nybólや valónakや írta╇42 valój{banや
k(lönleges╇やs{rg{sやtömöttやjellegűやmészkőbőlやvaló╆ 

 

 

10.2. Vörösやm{rv{ny 

 

Azやemlítettやpéld{kやaやｱｸ╆やsz{zadやvégi╇やｱｹ-ｲｰ╆やsz{zadiやszóhaszn{latrólやtanúskodnak╇やésや
valój{banやkivételesnekやsz{mítanak╆やAや╅m{rv{nyをやkifejezésやhaszn{lataやazonbanやnemや
azやújkorbanやkezdődött╇やr{ad{sulやaやfentieknélやlényegesenやszélesebbやkörben╆やTörténetiや
szempontbólや ugyanisや aや ╅m{rv{nyをや nemcsakや aや magyarorsz{giや síremlékek╇や deや azや
egészや középkoriや ésや újkoriや magyarorsz{giや kőfarag{sや szempontj{bólや lényegébenや aや
vörös m{rv{nytや jelentiや m{rや aや középkorや óta╇や ahogyや erreや ír{sosや forr{sokや egészや soraや
utal. 

ThuróczyやJ{nosやelbeszéléseやszerintやKisやK{rolyやszékesfehérv{riやkoron{z{sakorや
M{riaや kir{lynőや ésや anyja╇や Erzsébetや kir{lynéや Lajosや kir{lyや sírk{poln{j{banや azや elhunytや
uralkodóや sírkövétや {tölelveや aや vörösや m{rv{nytや könnyeikや z{por{valや {rasztott{kや el╈や
╅Dumや marmoreamや 》╊『や regisや conscipiuntや figuram╇や 》╊『や etや rubentemや imbribusや
lachrymarumや lapidemや inundant╆を43 Aや székesfehérv{riや kir{lyiや bazilikaや Anjou-

k{poln{j{nakやsíremlékeihezやsz{mosやfaragv{nyやkapcsolható (521-ｵｳｶ╆やkép), közt(kやegyや
uralkodóiや szarkof{gfedlapや fej- ésや törzstöredékeや is╇や ezや valószínűlegや Nagyや Lajosや
{br{zol{sa╆44 

Ernusztや J{nosや szlavónや b{nや hal{l{nakや évében╇や ｱｴｷｶ-banや keltや végrendeletébenや
meghagyta, hogy a budai Nagyboldogasszony-templomや temetőjébenや {lló╇や {ltalaや
alapítottやk{poln{baやtemessék╇やésやcímeresやsíremlékétやabbólやaやm{rv{nylapbólやfaragj{kや
ki╇やamelyやaやtemplomやtemetőjébenやfek(dt╈や╅╊やitemやlapisやmarmoreusやquiやinやcimiterioや

                                                                                                                                                                                     
38 DIVALDやｱｹｲｷ╆やｲｱ╆╉やPOLG[Rやｱｹｳｶ╆やｲｴ╆╉やT2THやｲｰｰｷb╆やｲｹ╆╉やT2THやｲｰｰｷc╆やｱｰｹ╆╉やGellért-hegyi 

mészkőkéntやhat{roztaやmeg╈やPAPPやｱｹｳｸ╆やｳｶｲ╆╇やvö╆やKERTÉSZやｱｹｸｵ╆やｴｱｱ╆ 
39 SZVORÉNYIやｱｸｵｰ｠51. 406. 

40 MARSCHALL 1930. 47.; HEKLER 1932. 39. 

41 HENSZLMANN 1870. 270-ｲｷｲ╇やｳｷｲ╆╉やｱｳｴ╆kép╉やSZ8NYIやｱｹｰｶ╆やｲｴｱ-ｲｴｴ╆や〉ｷｶｹ╆やsz╆《╉やｲｵｸ╆やkép╉や
VERNEI-KRONBERGER 1939. 25-26, 27.; MAROSI 1983a╆やｱｰｸ╆╉やｱｰｵ╆やkép╉やL8VEI｠VARGA 

ｱｹｸｷ╆やI╆やｵｹｱ╆╉やII╆やｱｲｳｹ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｷb╆やｳｰｰ-ｳｰｱ╆や〉Sz╆ｵｹ╆やkat╆やsz╆《╉やV[RADYやｱｹｹｹa╆やｱｱ╇やｳｲ-33, 

54-ｵｵ╆や〉ｱｸ╆やsz╆《╉やｱｲ╇やｳｲのｱ╆やkép 
42 HENSZLMANN 1871a. 14. 
43 THUR2CZYやlｹｸｵ╆やｲｰｰ╆╉やTHUR2CZYやlｹｸｰ╆やｲｹｰ-291. 

44 L8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｳ-ｲｰｳ╇やk(lönösenやｱｹｲ╇やｲｰｰ-ｲｰｱ╆や〉ｱｰｷ╆やkat╆やsz╆《╉やL8VEIやｲｰｰｴa╆やｷｸ-81, 84.; 141-144. 

képや 
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iacetや ╊を╆45 Aや templomや helyre{llít{saや sor{nや előker(lt╇や felirattöredékeや alapj{nや egyや
szlavónや b{nや síremlékéhezや tartozóや darabrólや (ｱｱｷ╆や kép) joggalや {llítjaや aや szakirodalom╇や
hogyや Ernusztや J{noséや lehet╆46 Pernesziや P{lnéや Szapolyaiや Orsolyaや 〉くｱｵｰｰ《や vörösや
m{rv{nybólや faragottや sírkövénや aや porvaiや templombanや (ｳｴｰ╆や kép) aや köriratや
EPITHAPHIUM AD MARMOREM kifejezésselやkezdődik.47 SzapolyaiやImreや〉くｱｴｸｷ《やésや
Szapolyaiや Istv{nや 〉くｱｴｹｹ《や n{dorokや szarkof{gjainakや ｱｵｱｰ-bőlや valóや leír{s{banや aや
╅marmoreisやinやtumulisやsubtiliやarteをや jelzősやszerkezetやszerepel╆48 Aやkétやsíremlékやvörösや
m{rv{ny fedlapja (388-393, 482-ｴｸｹ╆やkép) aやszepeshelyiや 〉Spi:sk{ Kapitula╇やSzlov{kia《や
préposts{giや tempolombanや maや isや l{tható╆49 Illésh{ziや M{ty{sや gyulafehérv{riや prépostや
〉くｱｵｱｰ《や ｱｵｰｹ-benや keltや végrendeletébenや kérte╇や hogyや tégl{bólや emeltや sírj{raや
m{rv{nykövetやhelyezzenek╈や╅╊やexlateribusやconstruereやseuやfundareやunumやsepulcrumや
et desuperや fieriや acや fabricariや unumや lapidemやmarmorensemや╊を╆50 A vörösやm{rv{ny 

sírkőlapや (ｳｳｰ╆や kép) teljesや épségbenや fennmaradtや azや illésh{ziや 〉Eliasdice╇や Szlov{kia《や
templomban.51 

Azonosítaniや lehetettやEsztergombanやaやv{rやVitézやJ{nos-féleやpalot{j{nakやDun{raや
néző╇やegykorやkonzolokonやnyugodott╇や z{rtや erkélyesや f(ggőfolyosój{bólやaやnagyméretűや
j{rdalemezeket52 ｠ megfelelやezやBonfiniやｱｵ╆やsz{zadやvégiやleír{s{nak╇やmiszerintやazやérsekや
aや palotaや előttや vörös m{rv{nybólや folyosótや emeltetett╈や ╅╊や anteや tricliniumや eや rubroや
marmoreや ambulacrumや cumや dupliciや podioや etや superbissimumや extruxit╆を53 Heltai 

G{sp{rn{lやezやúgyやjelentkezik╇やhogyやaやfőpapや╅egyやszépやkerengőtやtisztaやpirosやm{rv{nyや
kövekbőlや╊をやépíttetett╆54 

Aや visegr{diや palotaや M{ty{s-koriや {llapot{nakや leír{s{banや Bonfiniや m{rv{nyや
kutakatや 〉╅marmoreiや fontesを《や említett,55 Ol{hや Miklósや pedigや vörös m{rv{nybólや
csod{latosや módonや elkészítettや kútrólや 〉╅╊や fonsや miroや artificioや exや rubroや fabricatusや
marmoreや╊を《やsz{moltやbe56. Aやpalotaやter(leténやtöbbやM{ty{s-koriやkútやvörösやm{rv{nyや

                                                           
45 NAGY｠VÉGHELY｠NAGY 1890. 609. 
46 BALOGHやｱｹｶｶ╆やI╆やｲｹｷ╇やｲｹｸ╇やｶｹｹ╇やｷｱｹ╆╉やII╆やｳｲｶ╆やkép╉やRészletesebbenやld╆やkor{bban╇やaや╅Megbízókやésや

készíttetőkをやcíműやfejezetben╆ 
47 AUGUSZT 1880. 220-22ｱ╆╉やBÉKEFIやｱｹｰｷ╆やｲｳｶ-ｲｳｷ╆╉やｱｰｰ╆やkép 

48 MIK2やｱｹｸｳ╆やｵｹ╆╇やhivatkozik╈やWAGNER╇やC╆╈やAnalectaやScepusiiやsacriやetやprofani╆やTyrnaviaeやｱｷｷｶ╆や
Pars prima. 360. 

49 Matthias Corvinus 1982. 683-684. (Kat.-Nr. 836-837, BALOGH, J.); Abb. 18-ｱｹ╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆や
ｳｳｲ╆╉やｲｷｵ╆やkép╉やVARGA 2008a. 276-277. 

50 Illésh{zy 1878. 655-657. 
51 IPOLYI 1859a. 100-ｱｰｱ╆╉やIのｸ╆やkép╉やVERNEI-KRONBERGER 1939. 50-51.; VARGA｠L8VEIや

1990｠ｹｲ╆やｱｶｶ╆や〉ｱｵｰ╆やjegyzet《╉やｵｹ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｴ╆╉やAbb╆やｱｱ╉やRészletesebbenやld╆やkor{bban╇や
aや╅Megbízókやésやkészíttetőkをやcímű fejezetben. 

52 HORV[TH｠VUKOV 1986. 22, 28-30.; 35-ｳｶ╆やkép 

53 BONFINI 1941. p. 47. = 4.3.99. 

54 HELTAI 1789. II. 120. 

55 BONFINI 1903. 56. 

56 OL[Hやｱｹｸｳ╆やｱｰ-ｱｲ╆╉やDERCSÉNYIやｱｹｵｸ╆やII╆やｴlｹ╆ 
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töredékeiや isや előker(ltek╆57 〉Azや Ol{hや Miklósn{lや szereplő╇や fehérや m{rv{nyや jelentésűや
alab{stromやemlítéseやviszontやkútleletekkelやnemやigazolható╆58) 

Aや m{rv{nyや kifejezésや haszn{lat{raや hozhatóや péld{katや mégや lehetneや folytatni╉や
{lljonやittやmégやnéh{ny╇やnapjainkraやnemやfennmaradtやemlékreやvonatkozóやforr{sadat╈やV╆や
Istv{nやkir{lytや 〉くｱｲｷｲ《やaやMargit-legendaやｱｵｱｰや t{j{nやkész(lt╇やmagyarやnyelvűやm{solataや
szerintや ╅╊やazやmagasやverevsやmaruanやkevやkoporsoやalatや╊をや temettékや el╇59 [rp{dh{ziや
Margitや fentebbや részletesebbenや bemutatottや sírj{raや pedigや aや Lombardi{bólや sz{rmazóや
Albertや ésや Péterや kőfaragóや készítettや m{rv{nybólや sírkövetや 〉╅lapidesや marmoreosを《╇や
amelyet a magyar nyelvűやlegendaやegyenesenや╅verevsやmarvanbolをやvalónakやmondott╆60 

Sóv{góやVinceやｱｵｰｹ╆やéviやvégrendeletébenやｱｵや fontやdén{rtやhagyottやarraやaやcélra╇やhogyやaや
soproniや Szentや Mih{ly-pléb{niatemplombanや lévőや sírj{raや m{rv{nyや síremléketや 〉╅eynや
marbelstaynを《や{llítsanak╆61 

Estei Hippolitや p(spökségeや idején╇や azや ｱｵｰｶ╆や júliusや ｲｴ-énや vill{mcsap{sや
következtébenや leégettや székesegyh{zや újj{építéseや sor{nや aや nyugatiや tornyokや közöttiや
előcsarnokやközéptengelyébőlやaやBoldogs{gosやSzűzやolt{raやeléやhelyeztékや{tやazやｱｳｶｱ-ben 

elhunytや 〉Dörögdi《や II╆や Miklósや p(spök sírj{t╇や amelyreや újや síremléketや {llítottak╆や Aや
helyre{llít{sや legelső╇や aや sz{madóやbudaiやbeszerzéseivelやkapcsolatosやkifizetésekやközöttや
szereplőや költségtételや szerintや aや p(spökや képm{s{valや ésや felirattalや díszítettや sírkövetや
Pestenやegyやolaszやmesterやfaragtaやvörösやm{rv{nyból╇やｲｵやforintért╈や╅Itemやfeciやsepulcrumや
Nicolai episcopi de novo preparare ante altarem [!] Beate Virginis, quia erat ultra 

modum incommoditas in ecclesia, quia in transito in medio erat ab uno Italo in Pesth 

de rubeo marmoreo [!] cum imagine et litteris proやflorenisやｲｵや〉fl╆やvigintiやquinque《╆を62 

Aや geológusokや szemébenや mindegyikや fent említettや faragv{nyや ｠ ésや ezや azや
elpusztultや emlékekrőlや isや biztonや{llíthatóや｠ anyagaやaや földtörténetや alsó- ésや középső-

jura időszak{banや keletkezett tömöttや vörösや mészkő╇や vagyisや nemや egyや {talakultや
〉metamorf《や karbon{tosや kőzet╇や nemや m{rv{ny╇ hanemや zömébenや finomや
mésziszapbólや {lló╇や k(lönféleや ősmaradv{nyokatや tartalmazó╇や tengeriや (ledékesや
kőzet╇や mészkő.63 Aや középkoriや 〉ésや lényegébenや ugyanígyや azや újkoriや ésや aや mai《や napiや

                                                           
57 DERCSÉNYIやｱｹｵｸ╆やII╆やｴｲｴ╇やｴｲｶ╇やｴｲｹ╇やｴｴｰ-442.; 455-460, 462, 475-ｴｷｸ╆やkép╉やPannonia Regia 1994. 

335-336. (VII-ｶ╆やkat╆やsz╆╇やBUZ[SやG╆｠MIK2や[╆《╉やBUZ[S｠RÉTI｠SZ8NYIやｲｰｰｱ╉やBUZ[Sやｲｰｰｸ╆や
324-325.; M{ty{sやkir{lyや2008a. 340-ｳｴｲ╆や〉ｹ╆ｱｴ╆やkat╆やsz╆╇やP2CSやD╆ｹ《╉やｳｴｲ-344. (9.15-16. kat. sz., 

BUZ[SやG╆《 
58 BUZ[Sやｲｰｰｸ╆やｳｲｵ╇やｳｲｶ╆や〉ｲｰ╆やjegyzet《 
59 GOMBOS 1937｠38. II. l542. 

60 Mon. Vespr. I 29l.; GOMBOS 1937｠38. II. 1518-1519. 

61 H[ZIやｱｹｲｱ｠ｱｹｴｳ╆やIIのl╆やｳｱｵ╆╉やH[ZIやｱｹｳｹ╆やｱｰｴ╆ 
62 IppolitoやdぅEsteやsz{mad{skönyvei╈やModena╇やArchivioやdiやStato╇やCameraやDucaleやcasaや

amministrazione cardinale Ippolito primo d'Este, Vescovado d'Agria. Registri 1507-1508. 92. 

köteg╇やｹ╆やkötet╇やfol╆やｱｱｸa╆やM{solataやazやegriやDobóやIstv{nやV{rmúzeumやTörténetiやAdatt{r{ban╈や
R.A.77-ｲｷ╆╉やDÉTSHYやｱｹｶｴa╆やｱｶｰ╆╉やDÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｱ╇やｶ╇やｱｲ╆や〉ｲｳ╆やjegyzet《 

63 KIESLINGERやｱｹｶｴa╆やｱｴｸ╆╉やKERTÉSZやｱｹｸｲ╆やｱｹｴ╇やｱｹｹ╇やｲｰｲ╆╉やGRIMM 1984. 7-26.; GRIMM 1990. 

Gestein Nr. 177, 178, 180, 183.; L8VEI｠PINTÉR｠BAJN2CZI｠T2THやｲｰｰｷ╆ 
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szóhaszn{latや szerintや azonbanや ezや aや jólや csiszolhatóや kőanyagや m{rv{ny╆64 Ha pedig a 

megbízó╇や aや felhaszn{lóや aや forr{sokや tanús{gaや szerintや m{rv{nynakや tartottaや｠ ésや ezや aや
névhaszn{latや aや jólや csiszolhatós{gonや kív(lや aや reprezentatív╇や dr{gaや anyagや ir{ntiや
magasabbや megbízóiや igényや tanújaや isや ｠╇や akkorや aや művészettörténész╇や azや
építészettörténészや {ltalや isや m{rv{nynakや kellや tekinteni╇や mégや haや korunkや
természettudom{nyaやsz{m{raやezやaやmegnevezésやpontatlanやis╆や 

Aやmagyarorsz{giやvörösやmészkőhözやigenやhasonló╇やSalzburgやkörnyékiやkőanyagや
azやosztr{kやésやnémetやforr{sokbanや｠ aやmagyarorsz{giakn{lやjóvalやsz{mosabbやesetbenや｠ 

ugyancsakや kiz{rólagや m{rv{nykéntや fordulや elő╆や Reginaや Pfäffinger, a salzburgi 

Nonnbergや bencésや ap{cakolostorや ap{tnőjeや 〉くｱｵｱｶ《や hal{laや előttや tízや évvelや egyや
m{rv{nykövetやvettやsírj{raや〉╅ainやMärbelstainやzwやunsernやgrebnisを《╇やaやvörösやmészkőやlapや
ma is megvan.65 1497｠14ｹｹやközöttやkész(ltやaやkolostortemplomやmaやisやpomp{zó╇やkésőや
gótikusや déliや kapuzat{nakや építészetiや ésや szobr{szatiや díszeや ｠ anyaga ugyancsak 

╅marbelstainを╇や jellemzőや módonや megk(lönböztetésselや csakや akkorや éltekや azや
elsz{mol{sokban╇や haや aや vörösや m{rv{nybanや úsztatottや fehérや m{rv{nyrólや szóltak╈や azや
╅zwayやweisseやstuckhやmarbelstainenを kifejezésselやszerepelt╆66 1595-ben az ugyancsak 

salzburgiや St╆やPeterやkolostorやvörösやmészkőやpadlóburkolóやköveiや｠ ╅ｲｵｶやwerchschuehや
marbelsteinenや pflastersteinをや ｠ szerepelnekや aや sz{mad{sokban╆67 Aや németや nyelvűや
művészettörténetiや munk{kや isや mindenや esetbenや vörösや m{rv{nyrólや írnakや
〉╅Rotmarmorを《╇68 ésや azや anyaggalや történetiや szempontbólや foglalkozóや k(lföldiや
geológusokや ésや restaur{torokや isや eztや aや kifejezéstや haszn{lj{k69 ｠ m{rや csakや aや
közérthetőségやmiattやis╆ 

 

 

                                                           
64 Aやkifejezéstや｠ idézőjelbeやtéveや｠ haszn{ljaやaやgeológiaiやszakirodalomやis╈やFÜL5Pやｱｹｸｴ╆やｷｰ╆╉や

K8FALVIやｱｹｸｰ╆やｲｷｸ╇やｲｷｹ╆╉やvalamintやazやelőzőやjegyzetbenやidézettやművek╆やAzやegyszerre 

természettudom{nyiやésやművészettörténetiやindíttat{sú L8VEI｠PINTÉR｠BAJN2CZI｠T2THや
2007 tanulm{nybanやisやidézőjelbenやszerepelt╆やAやművészettörténetiやirodalombanやazonbanやaや
forr{sokやszóhaszn{lat{nakやmegfelelőenやaやvörösやm{rv{nyやmegnevezésやmindenやtov{bbiや
megjegyzésやvagyやmegjelölésやnélk(lやnyugodtanやhaszn{lható╇やjelenやdolgozatbanやisやígyやszerepel╆や
Azやérvénybenやlévőやhelyesír{siやszab{lyzatやszerintやaやfehérやm{rv{ny ésやaやvörösやm{rv{ny k(lönや
írandó╇やmintやaやm{rv{nyやszínérőlやtudósítóやjelzősやszerkezetや｠ hasonlóanやegyébkéntやaや
geológi{banや{ltal{nosanやhaszn{ltやvörösやmészkő kifejezéshez╆やAやtöbbやkollégaや{ltalやjavasoltや
egybeír{sやmégisやteljesやmértékbenやindokolt╇やmivelやelemzéseinkbenやnemやvörösやszínűや
m{rv{nyról╇やhanemやegyやkőzettípusrólやvanやszó╇やilletveやm{rやegyやaやkétやszóや{ltalやközösenやalkotottや
fogalomról╆やJelenやtanulm{nybanやazonban╇やlévénやegyやazやAkadémi{nakやbenyújtandóや
disszert{ció╇やazやakadémiaiやhelyesír{siやszab{lytやkövetem╆ 

65 TIETZEやｱｹll╆やｴｰ╉やｵｶのｲ╆やkép 

66 TIETZE 19ll. XXII, XCIV-XCV. 

67 TIETZE 1913. XLIV. 

68 Pl. HALM 1911; LEONHARDT 1911; MAYR 1972. 

69 GRIMM｠SNETHLAGE 1984; Frauenkirche 1986; PIERI [1950] l69. 
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10.2.1. Aやvörösやm{rv{nyやhaszn{lataやaやｱｲ｠ｱｳ╆やsz{zadban 

 

A Gerecse-hegységや vörösや mészkövétや m{rや aや rómaiakや ismerték╇や haや nagyobbや
t{vols{gokraや valóや sz{llít{s{ról╇や jelentősebbや szerepérőlや ekkorや mégや nemや isや
beszélhet(nk╆やAやlelőhelyやkörnyékénや｠ péld{ulやTokodonや｠ m{rやebbőlやaやkorbólやismertや
csiszoltやform{banやtörténtやfelhaszn{l{saやis╆70 Többfelé╇やígyやS(ttőnやisやelőker(ltekやvörösや
mészkőbőlやfaragott╇やrómaiやmérföldkövek╆71 

AやközépkorbanやaやvörösやmészkőやEsztergomやv{rmegyéhezやtartozóやb{nyahelyeitや
kezdetbenやaやkir{lyやbirtokolta╆やｱｲｰｴやelőttやadom{nyoztaやTardosやegyやrészétやImreやkir{lyや
azやesztergomiやk{ptalannakやm{rv{nyfejtésreや〉╅proやextrahendisやmarmoribusを《╇やS(ttőtや
pedig Zsigmond adta 1388-banやazやesztergomiやérseknek╆72 

Aやgerecseiやvörös m{rv{nyやmagasやművésziやigényűやfelhaszn{l{s{nakやlegkor{bbiや
nyomaiや Esztergombanや lelhetőkや fel╆や Aや Szentや Adalbert-székesegyh{zや ｱｱｹｶや előttや
elkész(lt╇や impoz{ns╇ nyugatiや díszkapuj{nakや｠ Porta speciosa ｠ alaptónus{tや aや vörösや
színűやkőやadta╇やebbe╇やmintやalapbaやhelyeztékやbeleやaや fehérやésやaやzöldesや{rnyalatú╇やsötétや
színűや egyébや kőfajt{katや is╇や aや színpomp{sや m{rv{nyinkruszt{cióや berak{sosや
technik{j{nakや megfelelően╆73 Aや székesegyh{zや díszéhezや egyや berak{sosや m{rv{nyや
trónus╇やmint{sやpadló╇やvalamintやrészbenやinkruszt{lt╇やmeglehetősenやkiterjedtやmértékű, 

péld{ulや apszishozや tartozó belsőや falburkolatや tartozott╆74 Aや palotak{polnaや
rózsaablakainak75 belsőや ívköveitや ésや sugarasanや elhelyezettや oszlopocsk{itや faragt{kや
vörös m{rv{nyból╇や ésや aや palotaや udvariや homlokzat{nや ebbőlや azや anyagbólや kész(ltや
ablakkeretや isや fennmaradt╆や Aや k{poln{banや ésや aや palotaや többや helyiségébenや vörös 
m{rv{nylapokや alkott{kや aや padlót╇や aや k{polnaや sekrestyéjébenや vörös m{rv{nylapokkal 

burkoltやfaliやf(lkeやisやmegmaradt╇やésやaやfalやlapburkolat{nakやnéh{nyやtöredékesやelemeやisや
l{thatóやaやpadlóやfölött╆76 Azやezeketやkészítő╇やtechnikailagやigenやjólやfelkész(ltやésやaやmunk{kや
nagyや mennyiségeや alapj{nや kiterjedtや m{rv{nyfaragóや műhely╇や amelynekや a 

m{rv{nyb{ny{kkalや mindenképpenや kapcsolatbanや kellettや {llnia╇や eleinteや aや kir{lyiや
munkaszervezetやrészeやvolt╇や{mやamikorやｱｱｹｸ-banやImreやkir{lyやazやesztergomiやpalot{tやazや
esztergomiや érseknekや aj{ndékozta╇や legal{bbや részbenや azや érsekségや fel(gyeleteや al{や
ker(lhetettや ｠ az adom{nylevélbenや befejezetlenkéntや említettや palotaや befejezéséhezや
nyújtottや kir{lyiや segítségや jeleや lehetettや aや tardosiや m{rv{nyb{nyaや ｱｲｰｴや előttや történt, 
                                                           
70 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMA 1979. 336, 338. 

71 Esztergom 1900. 110. 

72 GY5RFFYやｱｹｸｷ╆やII╆やｳｱｳ╆╇やilletveやZs.O. I. 82. (824. sz.) 

73 MAROSI 1971a; MAROSI 1984. 32-34, 199-200. (44. sz.); Abb. 9-14, 140-144, 147-149, 157-159, 

162-169, 172-ｱｷｴ╆╉やTAK[CSやｱｹｹｳ╉やPannonia Regia 1994. 234-236. (IV-ｳ╆やkat╆やsz╆╇やTAK[CSやI╆╇や
HORV[THやI╆《╉やTAK[CSやｲｰｰｴa. 

74 Árp{d-kori 1978. 194-197. (123-124. sz., MAROSI E.); MAROSI 1984b. 61, 63-67, 200. (45, 47. sz.); 

Taf. XV; Abb. 174-179.; Pannonia Regia 1974. 234-236. (IV-ｳ╆やkat╆やsz╆╇やTAK[CSやI╆╇やHORV[THやI╆《╉や
L8VEIやｲｰｰｴc╆やｵｶ-ｵｷ╆╉やTAK[CSやｲｰｰｴa╆やｴｸ╆や〉ｲｲ╆やjegyzet《╉やEsztergomiやkőt{r 2004. 124. (8. sz., 

BUZ[SやG╆《 
75 LUX 1942a. 4. 

76 TAK[CSやｲｰｰｴa╆やｵｰ-ｵｱ╆╉やｹ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｴc╆やｵｸ╆╉やｳ╆やkép 
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említett eladom{nyoz{saや is╆やAやPorta speciosa elemeinekやvizsg{lataや egy╇や aやkivitelezésや
menetébenや bekövetkezettや tervv{ltoz{sraや ésや egybenや stílusv{lt{sraや isや utal╇や azや eztや
végrehajtó╇やkoraiやgótikusやjellemzőketやalkalmazóやmesterやfellépéseやｱｱｹｰやt{j{raやtehető╇やaや
vörösやm{rv{nytやm{rやkezdettőlやfogvaやfelhaszn{lóやkapuépítésや ígyやazやｱｱｸｰ-asやévekbenや
indulhatott╆や Aや lｲ╆や sz{zadや utolsóや negyedébenや teh{tや m{rや jelentékenyや b{ny{szatiや
tevékenységgelや sz{molhatunkや aや Gerecseや vörösや mészkőや lelőhelyein╆や Aや kapuépítéstや
megkezdőやműhelyや azや it{liaiや ╅marmorariiを-hozやhasonlóanやműködőや csoportや lehetett╇や
mígや aや tervv{ltoztat{stや végrehajtó╇や aや ritkaや inkruszt{ltや technik{tや alkalmazóやmesterekや
MarosiやErnőやszerintやbiz{nciやelőképeketやaやRajna-Maasやvidékenやtov{bbfejlesztő╇やkoraiや
gótikusや stílustや képviseltek╆77 Újabbanや aや kutat{sや aや berak{sosや technikaや Európ{banや
{ltal{nosabb╇や ésや k(lönösenや It{li{banや szélesebbや körűや elterjedésétや hangsúlyozza╆78 

Mag{nakや aや vörösや m{rv{nynakや aや ╅felfedezésébenをや feltétlen(lや szerepeや lehetettや aや
biz{nciやudvarbanやnevelkedettやIII╆やBélaやkir{lynak╇やaやvörösやm{rv{nyやporfírhozやhasonlóや
színeや ugyanisや aや későや rómaiや cs{sz{riや hagyom{nyokatや folytatóや biz{nciや udvariや
reprezent{cióやegyikやkifejezésiやform{j{tやvoltやhivatvaやpótolni╆79 Aやporfírやaやkésőやrómai╇や
majdや aや biz{nciや cs{sz{rok╇や deや aや biz{nciや udvariや hagyom{nyokatや ut{nzó╇や ｱｲ╆や sz{zadiや
szicíliaiやnormannやkir{lyokやsíremlékeinélやisやigenやfontosやszerepetやj{tszott╆80 

A ｱｲ╆や sz{zadや végének╇や ｱｳ╆や sz{zadや elejénekや jellegzetesや sírkőtípus{tや alkott{kや aや
╅prizmaszerűを╇や aや szélekenや lapos╇や szélesや élszedésselや tagoltや sírkövekや Pankot{nや
〉Pinkota╇やRom{nia《╇やEgerben╇やZircen (976-980, 1270-ｱｲｷｵ╆やkép).81 Aやtípusやlegnépesebb╇や
vörösやm{rv{nyやanyagúやegy(tteseやaや13. sz{zadやelejérőlやegyやesztergomiやm{rv{nyfaragóや
műhelyhezや köthető (243-244, ｱｲｷｶ╆や kép《╇や ésや azや esztergomiakhozや hasonlóや sírkövekや
töredékeiや aや vértesszentkereszti╇82 pilisszentkereszti83 ésや Csongr{d-ellésmonostori84 

                                                           
77 MAROSI 1971a. 171-229.; MAROSI 1984b. 32-34.; Abb. 9-14, 120, 140-144, 147-149, 155-169, 

172-180; Pannonia Regia 1994. 159-170. (I-ｸｲ╆やsz╆╇やBODAやZs╆╇やMAROSIやE╆╇やHORV[THやI╆╇や
TAK[CSやI╆《╉やazやesztergomiやberak{sosやfaragv{nyokról╇やazやidőkやfolyam{nやv{ltozóやtechnik{ról╈や
TAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｶ╇やｱｲｸ-129. (43. jegyzet) 

78 BUZ[Sやｲｰｰｴd╆やｱｸ╆ 
79 L8VEIやｱｹｹｲ╆やｵ╆╉やL8VEIやｲｰｰｲc╆やｴｱｲ╆╉やL8VEIやｲｰｰｴc╆やｵｹ╆ 
80 VASILIEV 1948. 3-ｲｶ╆╉やDEÉRやｱｹｵｹ╉やVARGAやｱｹｹｳ╉やMALGOUYRES 2003; Aやporfírやígyや｠ 

eltekintveやaやdr{gakövektőlや｠ a 12｠ｱｳ╆やsz{zadigやmindenképpenやaやközépkoriや╅kő-hierarchiaをや
élénやhelyezkedettやel╆やAzやeurópaiやkőanyagokやösszefoglalóやésやösszehasonlítóやikonológiaiや
vizsg{lataやegyelőreやhi{nyzik╉やaやműalkot{sokhozやfelhaszn{ltやanyagokやikonológi{j{rólやírott╇や
egyébkéntやalapvetőやtanulm{ny╇やaやkőanyagokrólやcsakやazやaacheniやpalotak{polnaやkapcs{nや
rövidenやszól╈やBANDMANNやｱｹｶｹ╆╇やk(lönösenやｷｸ╆╉やennélやéppenやaやvörösやm{rv{nnyalや
kapcsolatbanやtöbbetやmond╇やb{rやbizonyosやheraldikaiやvonatkoz{súやfeltételezéseiやalighaや
igazolhatók╈やMOJZERやｱｹｷｱ╆やｳｲ-ｳｴ╆╉やld╆やmég╈やKEMP 1975; RAFF, T., Die Sprache der 

Materialien╆やM(nchenやｱｹｹｴ╆や〉recenziója╈やLEIN╇やE╆╇やGoldやhatやnichtやimmerやdenやhöchstenやWert╆や
Neue Forschungen zur Bedeutung von Werkstoffen in der Kunst. Frankfurter Rundschau, 7. 

Februar 1995, Nr. 32.); LEIN 1997. 
81 Ld╆やkor{bbanやazや╅Aやtemplomiやsíremlékekやésやrokonemlékekやtípusaiやaやközépkoriや

Magyarorsz{gonをやcíműやfejezetや╅Prizmaszerűenやélszedettやsírkövekをやalfejezetében╆ 
82 MEZ8SINÉやｱｹｹｳ╆やｷｰ╆╉やALTMANN｠L8VEIやｲｰｰｴ╆やｱｴ╆ 
83 ALTMANN｠L8VEIやｲｰｰｴ╆やｱｴ╆ 
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kolostorokból╇や valamintや későiや példakéntや aや tat{rj{r{stや követőenや alapítottや budaiや
ferencesやkolostorbólや〉1277-ｱｲｷｸ╆やkép) isやelőker(ltek85. 

Azや ｱｲｰｰや kör(li╇や vörösや m{rv{nybólや faragottや sírlapokや egyや részénや aや gondosanや
csiszoltや fel(letenやp{rhuzamosや sorokbanや futó╇や vésett╇や leoninusiや versekbőlや {llóや feliratや
nemcsak az elhunytraや emlékeztetett╇や deや szépenや form{ltや betűiや díszítettékや isや aや
kőlapokat (243-ｲｴｴ╆や kép).86 Egyやhasonlóanやversesや feliratúや t{bla╇やApolinarisや sírköveやaや
székesfehérv{riや préposts{giや templomból (ｲｴｵ╆や kép)╇や aや vörös m{rv{nyや Esztergomonや
kív(liや gyorsや elterjedésének is jele.87 Hasonlóや feliratosや sírkőや töredékeiや
Vértesszentkeresztrőlや isや ismertek╆88 Egyや középkoriや adatや arrólや isや tudósít╇や hogyや
Domonkosやp(spökやaや jóvalや t{volabbiやz{gr{biや székesegyh{zbanや isやvörösやm{rv{nylapや
alattや〉╅subやlapideやrubeoやmarmoreoを《やnyugodott╆89  

Vörösや m{rv{nybólや készítettékや Gertrudisや kir{lynéや 〉くｱｲｱｳ《や pilisszentkeresztiや
tumb{j{nak90 p{rk{nyaitや (1103, 1107-ｱｱｰｸ╆や kép). Hozz{や hasonlóanや azや ｱｲｲｰ-asや évekや
végéről╇ ｱｲｳｰやt{j{rólやsz{rmazikやaやMagyarorsz{grólやismert╇やlegkor{bbiやvörös m{rv{nyや
sírkőlap╇やegyやaやkir{lyiやcsal{dやrokons{g{baやutalhatóやlovag vésettやvonalrajzúやemléke91 

is aや pilisiや kolostorbólや (997-ｹｹｸ╆や kép). Aや ｱｳ╆や sz{zadや későbbiや időszak{ból╇や b{rや nemや
maradtや fennや vörös m{rv{nybólや faragottや sírkő╇や deや azや ír{sosや forr{sokや {ltalや ilyenや
anyagbólや faragottnakや említettや síremlékekやmindegyikeや aや kir{lyiや csal{dhozや kötődött╈や
IV╆や Bélaや kir{lyや 〉くｱｲｷｰ《や ésや feleségeや esztergomi92 》egyや esztergomi╇や kir{ly〉′《fejetや
{br{zoló╇や aや ｱｴ╆や sz{zadや m{sodikや felébenや kész(ltや töredékや 〉1414-ｱｴｱｶ╆や kép《や kapcs{nや

                                                                                                                                                                                     
84 P[VAIやÉ╆やkéziratosや{sat{siやkőjegyzéke╉やL8VEIやｱｹｹｵb╆やｲｴｹ╆╉やBOZ2KIやｱｹｹｸ╆やｴｲ-43, 49. (kat. sz. 

ｲｵ╆《╉やBOZ2KIやｲｰｰｰ╆やｱｷ╆╉やALTMANN｠L8VEIやｲｰｰｴ╆やｱｴ╆ 
85 ALTMANN｠L8VEIやｲｰｰｴ╆やｱｴ╆や〉ｲ╆やsz╆《╉やｱｵ╆やkép 

86 TAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｱ-132.; 1-ｶ╆やkép 

87 HazaiやTudósít{sokやIや〉ｱｸｰｶ《やｲｲｸ╆╉やM[THESやｱｸｲｷ╆やｶｱ╆╉やKOLBAやｱｹｶｲ╉やTAK[CSやｱｹｸ8. 127. (4, 9, 

ｱｸ╆やjegyzet《╇やｱｲｸ╆や〉ｲｷ╆やjegyzet《╉やV[RADYやｱｹｹｹb╆やｷｴ╇やｷｷ╇やｸｱ╆╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｰ-11, 14, 15, 16, 

25, 32, 61-ｶｳ╆や〉ｲｷ╆やsz╆《╉やｱｴ╇やｳｱのｲ╆やkép 
88 MEZ8SINÉやｱｹｹｳ╆やｸｳ╆╇やaやkoraiやgótikusやmajuszkulaやbetűtípusやfélreismerésébőlやadódóanやｱｶ╆や

sz{zadやelejiやkeltezéssel╆ 
89 Liber Statutorum ｱｳｳｴ╉やTKALČIĆやｱｸｷｴ╆やｵ╆╉やFeltehetőenやDomonkosやz{gr{biやp(spökや

Esztergomhozやkapcsolódóやművészetiやigényénekやtov{bbiやjeleやegyやstílusjegyeiやalapj{nやｱｲｰｰや
t{j{raやkeltezhetőやfejezetやisやZ{gr{bban╈やMAROSIやｱｹｸｴ╆やｳｲ╆やjegyzetbenやi╆やm╆やｱｳｶ-137.; Abb. 104 

90 GEREVICHやｱｹｷｴ╆やｱｶｶ╆╉やｲｶ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｷｷ╆やｱｷｹ╇やｱｸｱ╇やｱｸｳ╇やｱｸｵ╆╉やGEREVICHやｱｹｸｴ╆やｹ-10.; 

43-ｵｲ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｸｵ╆やｱｲｰ╇やｱｲｶ-ｱｲｹ╆╉やAbb╆やｲｰ╉やTAK[CSやｱｹｹｴb╆やｲｶ-ｲｷ╇やｲｹ╆╉やTAK[CSや
ｱｹｹｴc╉やTAK[CSやｱｹｹｴe╆やｲｳｷ╆╉やTAK[CSやｱｹｹｸ╉やTAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｱ╇やｱｵ╆╉やTAK[CSやｲｰｰ7. 39-40.; 

részletesebbenやld╆やkor{bbanやazや╅Aやtemplomiやsíremlékekやésやrokonemlékekやtípusaiやaやközépkoriや
Magyarorsz{gonをやcíműやfejezetや╅Szarkof{gokやésやtumb{kをやcíműやalfejezetében╆ 

91 GEREVICHやｱｹｸｴ╆やｱｵ╇╉やｸｰ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｸｵ╆やｱｴｰ-ｱｴｱ╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｴ-126, 131-132. (7. 

sz╆《╉やｷ╆やkép╉やTAK[CSやｱｹｹｴb╆やｲｷ╆╉やTAK[CSやｱｹｹｴd╉やJÉKELYやｱｹｹｸ╆やｱｳｱ╆╉やFig╆やｵ╉やTAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｱ-

15, 17-18.; Abb. 1-ｲ╉やTAK[CSやｲｰｰｷ╆やｴｰ-ｴｲ╆╉やBENK8やｲｰｰｸ╆やｴｸｰ╇やｴｸｲ╆ 
92 Aやsíremlékやanyag{nakやmeghat{roz{s{tや〉╅╊やeやrubroやmarmoreやsepulcrumやerectumや╊を《やBonfiniや

hagyom{nyoztaやr{nk╈やBONFINIやｱｹｳｶ╆やII╆やVIII╆ｳｹｱ-ｳｹｲ╉やemlítiやmég╈やWADDING╇やL╆やH╆╈やAnnalesや
MinorumやseuやtriumやordinumやaやS╆やFranciscoやinstitutorumやIV╆やｴｱｸ╆╇やidézi╈やKNAUZやｱｸｷｴ╆やｵｷｴ-

575. 
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felvetődöttやkésőbbiやkészítésénekやaやlehetőségeやis93]╇やvalamintやle{nyuk╇やMargitや〉くｱｲｷｱ《や
ésやfiuk╇やV╆やIstv{nやkir{lyや〉くｱｲｷｲ《やBuda-margitszigetiやemlékei94. 

Aや ｱｳ╆や sz{zadbanや nemや aや síremlékművészetや volt aや gerecseiや vörösや m{rv{nyや
egyetlenやfelhaszn{l{siやter(lete╇やazやesztergomiやépítészetiやanyaghaszn{latや｠ ha nem is a 

Szent Adalbert-templombeliや kiterjedtや mértékbenや ｠ isや folytat{stや nyertや péld{ul 
Esztergom-Szentkir{lyon, a kalocsaiや m{sodikや székesegyh{zban╇や a pannonhalmi 

ap{ts{giや templombanや〉ígyやazやｱｲｲｰ-asやévek elejéreやkeltezhetőやPortaやspecios{nやésやegyや
vegyes╇や fehérや ésや vörös anyaghaszn{latúや szentélyrekesztője《╇や azや óbudaiや kir{lyiや
palot{ban╇や vörösや m{rv{nyや oszlopokat haszn{ltakや aや somogyv{riや ap{ts{gや
kerengőjében╇や aや p{póciや k{polnaや kapuzat{n╇や Vésztőや mellettiや Csoltmonostoron. 

Építészetiや összef(ggésbenや haszn{lt{kや aや vörösや m{rv{nytや a pilisi ciszterci, a 

vértesszentkeresztiや ésやaやszeriやbencés monostorokban.95 Aやbényiやrom{nやkoriや rotundaや
bej{rat{nakやsimaやtimpanonj{tやisやvörösやm{rv{nyやlapokbólや{llított{kやössze╆96 

Aやvörösやm{rv{nyや egyや tov{bbi╇や koraiや felhaszn{l{siや ter(letétや jelentettékや aや földや
alattiや sírl{d{k╇や koporsók╇や vagyや ezekや fedőlapjai╉や valószínűlegや aや kőanyagや jóや
hasíthatós{ga╇や aや helyenkéntや csiszolt╇や m{skorや többé-kevésbéや durvaや fel(letűkéntや
meghagyott lapok nyerésénekや egyszerű módjaや tehetteや ezenや azや egyébkéntや
l{tv{nyosnakや igaz{n nemやmondhatóや ter(letenやnépszerűvé╇やb{rやezekやaや sírokやmindigや
azや egyh{zakや legfontosabbや temetkezésiや helyeiや közéや tartoztak╇や ígyや bizonyosや
reprezent{ciósやmeggondol{sokやsemやvethetők el. Aやlegismertebbやésやviszonylagや jólや isや
dat{lhatóや példaや III╆や Bélaや kir{lyや 〉くｱｱｹｶ《や ésや felesége╇や ChâtillonやAnnaや kir{lynéや 〉く1184 

kör(l《やszékesfehérv{riやtemetkezőhelye.97 Nemやegységesやaやszakirodalomやaやtöbbekや{ltalや
Saulや érsekや 〉くｱｲｰｲ《や sírhelyénekや tartott╇や vörösや m{rv{nyや lapokbólや képzett╇や kalocsaiや
koporsónakやaやkeltezésében╇98 azやｱｲｰｰやkör(linélやlényegesenやkor{bbiやkeltezés azonban 

aや m{sodikや székesegyh{zや túls{gosanや koraiや építéskezdeténekや feltételezésénや alapul99. 

Ilyenや sírokや ismertekやEsztergomや ter(leténや többやhelyenや is100╇や aや zs{mbéki101 ésやaやmajkiや
premontreiや templomokや ter(leténや ｠ az utóbbiや helyenや aや vörösや m{rv{nyや fedőlapú╇や
falazott sírtや II╆や Andr{sや dén{rjaや keltezteや ｠,102 valamintや Vértesszentkereszten103. Az 

ismertや hírad{sokbólや nemや vil{gos╇や hogyや sírkövek╇や vagyや ilyenや földや alatti╇や durvaや
                                                           
93 Pannonia Regia 1994. 274-275. (IV-ｴｷ╆やkat╆やtétel╇やTAK[CS I.｠HORV[TH I.) 
94 Ld. kor{bban╇やaやｶ╇やｵｸ-ｵｹ╆やjegyzetekkelやegy(tt╆ 
95 Részletesebbやsz{mbavétel(k╈やL8VEIやｱｹｹｲ╆やｶ╆ 
96 T2THやｲｰｰｸ╆やｸｸ╆╉やｶｸ╆やkép 

97 ÉRDYやｱｸｵｳ╆やｴｲ-ｴｸ╆╉やDERCSÉNYIやｱｹｴｳ╆やｲ-ｴ╆╉やazやazonosít{stやlegújabbanやmegkérdőjelezte╇やésやaや
kettősやsírtやK{lm{nやésやfeleségeやsírjakéntやinterpret{lta╈やT2THやｲｰｰｶb╆やｱｴｵ-156. 

98 GEREVICH 1938a. 243.; Árp{d-kori 1978. 218. 

99 NAGY 1968. 112. 

100 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMAやｱｹｷｹ╆やｱｶｷ╆や〉ｸのｹ╆やlelőhely《╇やｱｷｱ╆や〉ｸのｱｳ╆やlelőhely《╇やｱｷｹ╆や〉ｸのｱｷ╆や
lelőhely《╉やLOVAGやｱｹｸｵ╆やｳｴｵ╆ 

101 LUX 1939. 30.; VALTER｠TAM[SIやｱｹｸｸ╆やｱｲｵ╆ 
102 CABELLO 1984. 121.; CSENGEL 1991. 45. 

103 M╆やKoz{kやÉvaやszívesやközléseやszerintやegyやkoraiや｠ aやｱｳ╆やsz{zadやelejénélやnemやkésőbbiや｠ 

gyermeksírやfedlapjaやvoltやvörösやmészkőlap╆ 
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sírfedlapokや ker(ltek-eや elő azや Esztergomhozや közeliや Nyergesújfalu-Pusztamaróton╇や aや
középkoriやMarótやfaluやtemplom{nakやmaradv{nyaiやközött╆104 

Aやvörösやm{rv{nyやközépkoriやalkalmaz{s{nakやelső korszakaやaやｱｲ╆やsz{zadやutolsóや
negyedétőlや aや ｱｳ╆や sz{zadや ｷｰ-esや éveiigや kísérhető nyomon a fentiek szerint. Ebben az 

időszakban főlegや idegenやmesterekや tevékenységévelや sz{molhatunk╈やazやeleinte csak a 

stíluskapcsolatokbólや következtethető╇や k(lorsz{giや szakemberg{rdaや aや korszakや végénや
╅nevetや isや kapottを a Margit-síremlékや készítőinek╇や aや Lombardi{bólや jöttや Albertnekや ésや
Péternekや aや személyében╆105 Ennekや aや mintegyや sz{zや évnekや hazaiや művészetébenや aや
részbenや vagyや egészbenや vörösや m{rv{nybólや faragottや emlékekや aや legszínvonalasabbや
alkot{sokやközöttやszerepelnek╇やnemやjelentéktelenekやazonbanやmennyiségiやszempontbólや
sem╇や k(lönösen╇や haや aztや isや figyelembeや vessz(k╇や mennyireや megtizedelődhetett az 

emlékanyag╆やAやmegbízókやoldal{rólやnézve╇や aやkorszakotやvégigkísérikや aやkir{lyiや csal{dや
megrendelései╈や azや uralkodó╇や III╆や Bélaや igényeiや j{tszhattakや szerepetや aや vörösやm{rv{nyや
╅divatoss{を v{l{s{banや Esztergombanや ésや aや székesfehérv{riや temetkezéseknél╇や II╆や
Andr{sや ésや aや fiatalや IV╆や Béla╇や valamintや csal{djuk lehettek a megrendelők a 

pilisszentkereszti kolostorban╇や kir{lyiや palotaや ép(ltや 2bud{n╇や ésや azや uralkodóiや csal{dや
síremlékeiや z{rj{kや aや korszakotや azや ｱｲｷｰ-esや évtizedや elején╆や Aや kir{lyiや kegyや tehette 

elérhetővéや aや vörösや m{rv{nytや aや főpaps{gや sz{m{ra╆や Azや esztergomiや templomokや
földíszítése╇やa kalocsaiやérsekség╇やaやpannonhalmi╇やaやvértesszentkereszti╇やaやpusztaszeriや
ésや aや somogyv{riや ap{ts{gや építkezései╇や aや székesfehérv{riや papiや sírkő╇やZ{gr{bやp(spökiや
sírlapja╇やdeやmégやaやp{póciやk{polnaやisやebbeやaやkörbeやilleszthető╆やNémilegやm{sやaやhelyzetやaや
vörösや kőlapokbólや {llóや sírl{d{kn{l╇や aholやm{rや jelentősebbや vil{giや｠ kolostoralapítóや｠ 

csal{dok╇や nemzetségekや isや aや megbízókや sor{baや léphettek╇や igaz╇や Vértesszentkereszt╇や
MajkやésやZs{mbékやesetébenやaやCs{kok╇やilletveやazやAynaldokやaやｱｲ｠ｱｳ╆やsz{zadやfordulój{nや
aや kir{lyiや udvarや belsőや köreihezや tartoztak╆や Aや vörösや m{rv{nyや haszn{lataや teh{tや
mindenképpenや egy╇や azや uralkodóや kör(liや szűkや körや kiv{lts{g{nakや tűnik╆や Forr{sokや
hi{ny{banや természetesenや eldönthetetlen╇や hogyanや érvényes(ltや ezや aや kiv{lts{g╈や
személyesやkir{lyi╇やmajdやkésőbbやérsekiやengedélyやsz(kségeltetett-e, vagy elegendő volt 

azや udvarや környezetéhezや valóや tartoz{s╇や ésや ez{ltalや aや divatról╇や b{nyalehetőségekről╇や
műhelyekrőlやvalóやinform{cióhozやjut{s′やOlyanや╅szabadやpiacrólをやmindenesetreやnyilv{nや
nemやlehetettやmégやszó╇やmintやaやlｴ╆やsz{zadやm{sodikやfelétől kezdődően╇やamikorやaやvörösや
m{rv{nybólやkész(ltやfaragv{nyokやbeszerzéseやkiz{rólagやanyagiやkérdésséやv{lt╆ 

Aや vörösや m{rv{nyや emlékekや előfordul{s{nakや földrajziや kereteiや ebbenや azや
időszakbanや mégや meglehetősenや korl{tozottakや voltak╇や szinteや kiz{rólagや azや
Esztergom｠Buda｠Székesfehérv{r｠Mórや négyszögや ter(letétや foglaljaや mag{ba╇や
amelynek leghosszabb oldala kb. 65 km ｠ valój{banやak{rやegyやnegyedkörrőlやisやlehetneや
beszélni╆や Ezや aや kir{lyiや központokや elhelyezkedésévelや ésや aや b{nyahelyや közelségévelや
egyar{ntや magyar{zható╆や Aや csekélyや sz{múや kivételや köz(lや Kalocsaや azや esztergomiや
érsekséggelやfolyamatosanやvetélkedő m{sikやérsekségやközpontjaやvolt╇やamelyetやr{ad{sulや
aやDun{nやkereszt(lやközvetlenやvíziやútやkötöttやösszeや aやb{ny{kkal╇やP{pócやaやDun{nやésやaや

                                                           
104 HORV[TH｠KELEMEN｠TORMAやｱｹｷｹ╆やｲｶｸ╇やｲｶｹ╆や〉ｱｵのｱｲ╇やｱｵのｱｳ╆やlelőhelyek《 
105 Ld╆やkor{bban╇やaやｴ╆やésやｶ╆やjegyzettelやegy(tt╆ 
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R{b{nや {tや ugyancsakや víziや útonや voltや megközelíthető 〉aや csónakotや aや partrólや
vontathatt{k《╇や Pannonhalmaや semや fekszikや igaz{nや t{volや aや Dun{tól╆や Somogyv{ronや
legal{bbや részlegesや sz{razföldiや sz{llít{ssalや kellや sz{molni╇や aや t{voliや Z{gr{botや tal{nや aや
Dun{nや ésや aや Sz{v{nや {tや érhettékや el╆や Egyや k(lönや csoportotや alkottakや azや alföldiや
monostorok, Csoltmonostor╇や Pusztaszer╇や Ellésmonostor╇や ahov{や｠ úgyや tűnik ｠ csak 

kisebbや faragv{nyokatや sz{llítottak╇や ezや történhetettや tengelyenや is. Azや ép(letegy(ttesや
kőelemeiや helyiや készítésének╇や egyや vörösや m{rv{nytや isや faragóや műhelynekや aや nyomai 

ker(ltekやelőやaやszeriやmonostorban╆106 

Érdemesや összevetniや aや fentieketや aや Salzburgや környékiや vörösや m{rv{nyや koraiや
elterjedésénekや adataival╆107 Aや kőanyagnakや aや rómaiakや {ltalや történtや alkalmaz{s{tや aや
csekélyやsz{múやpannóniaiやemléknélやszínvonalasabbやmunk{kや jelzik╈やaやｲ｠ｳ╆やsz{zadból 

többや relieftöredék╇やnagyméretű oszlop╇や sírkő╇や sírurnaや tal{lhatóやaやsalzburgi Museum 

CarolinoやAugusteumやki{llít{s{n108╉やaやrómaiakや{ltalやigaz{nやkedveltやanyagやazonbanやazや
untersbergiやs{rg{sやm{rv{nyや〉valój{banやezやisやtömöttやmészkő《やvolt╆109 

Azや Adnetや községや hat{r{banや b{ny{szottや vörösや m{rv{nyや középkoriや
haszn{lat{nak kezdetei aやközeliやkörnyéken aやｱｳ╆や sz{zadやelsőやévtizedeireや tehetők╆やAや
salzburgiやszékesegyh{zやközépkoriやmaradv{nyaiやközöttやtal{ltやoszlopやésやoszlopl{bazat╇や
aやsalzburgiやSt╆やPeterやkolostortemplomやtorny{nakやkisやoszlopocsk{i╇やaやlaufeniやtemplomや
oroszl{nszobra╇や aや salzburgiや St╆や Peterや ésや aや ferencesや templom╇や aや berchtesgadeniや St╆や
Peterや undや Johannesや {gostonrendiや templom╇や valamintや aや reichenhalliや St╆や Zenoや
v{ltakozvaや vörösや ésや s{rg{sや mészkőbőlや emeltや kapuzataiや aや legkor{bbiや emlékek110 ｠ 

jószerivelやvalamennyiやaやｱｳ╆やsz{zadやelsőやharmad{ra╇やelsőやfeléreやkeltezhető╆やAzやigaz{nや
kvalit{sosやszobr{sziやdíszítményekやnemやazやadnetiやvörös╇やhanemやazやuntersbergiやs{rg{sや
m{rv{nybólやkész(ltek╆111 Sírkövekやanyagakéntやaやｱｳ╆やsz{zadやelsőやfelébenやcsakやelvétveや

                                                           
106 V[LYIやｱｹｹｱ╆やｴｶ╆ 
107 Hasznosやlenneやtermészetesenやazやösszehasonlít{sやazやészak-it{liaiやvörösやm{rv{nyやfelhaszn{l{siや

adataivalやis╇やerrőlやazonbanやnemやrendelkezemやkellőやinform{cióval╆やAnnyiやbizonyos╇やhogyやottやaや
Velence╇やParma╇やVeronaや{ltalやkijelöltやfőやfelhaszn{l{siやter(letやlényegesenやnagyobb╇やmintやaや
fentebbやv{zoltやmagyarorsz{gi╆やAやfolyóknakやaやsz{llít{sbanやbetöltöttやszerepévelやazonやaやvidékenや
isやsz{molniやkell╆やAmennyireやeztやmegやtudomやítélni╇やaやVeronaやkörnyékénやm{rやaやrómaiakやótaや
intenzívenやb{ny{szottやésやhaszn{ltやvörösやm{rv{nyやérdemiやművészettörténetiやelemzéséreやm{igや
nemやker(ltやsor╆やFőlegやcsakやeやhi{tusやmiattやemlíthető╈やCHIARELLIやｱｹｹｱ╆やHi{nyzikやaやvörösや
m{rv{nnyalやkiterjedtやmértékbenやdolgozó╇やaやp{rmaiやBenedettoやAntelamiやművészeténekやegyikや
forr{s{tやjelentő╇やlombardiaiや╅camioneiやmesterekをやtevékenységénekやrészletesやbemutat{sa╇や
műveikやösszegyűjtéseやisや〉rövidやösszefoglal{s╈や╅Iやcampionesi╆やGliやantelamiciをやfejezet╇やin╈やMilano 

1954. 591-600.). 
108 RelieftöredékやAttis-szal, Wals bei Salzburg-ból╇やInv-Nr. 2798; relieftöredékやMarssal╇やismeretlenや

lelőhelyről╇やInv-Nr╆やｱｶｴのｶｹ╉やrabszolgaやsírköveやSalzburg｠Maxglan-ból╇やInv-Nr. 2838 (CIL III 

ｱｱｷｶｷ《╉やsírurnaやSalzburg｠B(rglstein-ből╆ 
109 KIESLINGER 1964a. 281-283.; Salzburg 1981. 89. 

110 KIESLINGER 1964a. 209-210. 

111 KIESLINGER 1964a. 148, 283. 
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haszn{lt{kや aや vörösや követ╇や aや legkor{bbi╇や ｱｲｰｰ-bólや valóや bécsiや sírlap112 említéseや
bizonytalannakや tűnik. Aや koraiや gyakorlatや mindや aや faragv{nytípusok╇や mindや stílusや
tekintetébenやeltérやEsztergom╇やilletveやSalzburgやkörnyékén ｠ mégやaやtöbbféleやkőanyagや
polichrómやfelhaszn{l{saや isやeltérőや jellegű╆やAやpolichrómiaや ir{ntiや igényやt{pl{lkozhatottや
azonosやforr{sokból╇やdeやmag{nakやaやvörösやm{rv{nynakやaやhaszn{latiやmódjai egym{stólや
f(ggetlen(lやalakultak kiやaやkétやter(leten╆ 

Aや vörösや m{rv{nyや oszlopokや egyar{ntや megtal{lhatókや aや magyarorsz{giや ésや azや
ausztriaiや emlékanyagban╆や P{pócon╇や Somogyv{ron╇や Csoltmonostoronや félや l{bや 〉ｱｵ｠16 

cm《や közeliや oszlop{tmérőketや tal{lni╇や Esztergomban╇や Pilisszentkereszten╇や
Csoltmonostoronやharmadやl{bや〉ｱｰ｠11 cm) mutatkozik.113 Alsó-Ausztri{banやa zwettli, a 

lilienfeldiやésやaやheiligenkreuziやciszterci kolostorok kerengőiben a kis oszlopok eredeti 

helyzetben, nagyobbや sz{mbanやmaradtakやmeg╇や aや nyilv{nvalóan sorozatbanや gy{rtottや
ausztriaiや oszlopocsk{kや {tmérőjeや ｱｰや cmや kör(li╆114 Aや kisや oszlopokや megtal{lhatókや azや
eredetileg Klosterneuburgban 1222-ben felszentelt Capella speciosa115 (capella 

marmorea116) belsőや architektúr{j{ban is╇や egy(ttや aや falakや vörösやm{rv{nyや burkolat{val╆や
Salzburgやésやkörnyéke╇やpéld{ulやBadやReichenhallやemlékanyagaやviszontやegy{ltal{nやnem 

utalやaやfalfel(letekやvörösやm{rv{nnyalやtörténtやilyesfajta burkol{s{ra╇やamilyenre viszont 

EsztergombanやésやPannonhalm{n nagyon is ismertekやpéld{k╇やésやamelyやsemmiképpenや
nemや illeszthetőや beや aや k{polnaや francia kapcsolatiや körébe, nemや tarthatóや aや k{polnaや
faltagol{s{nak╇や díszítésmódj{nakや franci{sや elemeiや közöttや sz{mon╆や A Kultur{lisや
5rökségvédelmiやHivatalやLapidariumやHungaricumやprogramjaやkeretében╇やaやgerecsei ésや
salzburgiや vörösや m{rv{nyokや b{nyahelyeinekや ésや faragv{nyosや anyagainak 

természettudom{nyosや vizsg{lataや sor{n117 sorや ker(ltや Pannonhalmaや egyや ívesや vörösや
m{rv{nyや hengertagj{nakや ésや azや ausztriaiや k{polnaや négy vörösや m{rv{nyや mint{j{nakや
                                                           
112 KIESLINGER ｱｹｶｴa╆やｲｱｰ╆╉やvalószínűlegやfélreolvas{srólやlehetやszó╇やaやStephansdomやkőt{r{banや

ugyanisやtal{lhatóやegyやbizonyosやOttónakやｱｳｰｰ-banや{llítottやsírkő╇やtal{nやegyやC azやévsz{mbanや
elker(lteやKieslingerやfigyelmét╆ 

113 Aやmargitszigetiやdomonkosやap{cakolostorやter(leténやisやker(ltekやelőやkisméretű╇やvörösや
m{rv{nybólやfaragottやoszlopocsk{kや〉egyやtöredéketやmag{ntulajdonbanやismerek《╇やezekやazonbanや
m{rやaやｱｳ╆やsz{zadやközepeやut{nやkész(ltek╆ 

114 Aやkerengőkやépítészetiやkialakít{saやszorosやkapcsolatokrólや{rulkodik╆やZwettlやｱｲｰｴやésやｱｲｲｷやközött╇や
Lilienfeldやｱｲｲｲやut{nや〉felszentelés╈やｱｲｳｰ《╇やHeiligenkreuzやｱｲｳｶやut{nや〉felszentelés╈やｱｲｴｰ《やép(lt╈や
Mittelalter 1998. 303-304, 313-315, 328-ｳｲｹ╆や〉ｷｲ╇やｷｹ╇やｹｰ╆やsz╆╇やSCHWARZ╇やM╆《╉やaやHeiligenkreuzやésや
Lilienfeldやkerengőibenやalkalmazottやvörösやm{rv{nyrólやlegújabban╈やTHOMEやｲｰｰｶ╆ 

115 AやVI╆やLipótやhercegやépíttetteやPfalz 1799-benやaやlaxenburgiやFranzesburgbaや{thelyezettや
palotak{poln{j{ról╈やMittelalter 1998. 310-ｳｱｲ╆や〉ｷｷ╆やsz╆╇やSCHWARZ╇やM╆《╉やaやhagyom{nyやszerintやaや
Capella speciosa oszlopaibólやhaszn{ltakやfelやKirchbergやamやWechselやkésőbbや{llítottやszószékéhez╈や
L8VEIやｱｹｹｲ╆やｳ╆やkép 

116 Aやｱｳ╆やsz{zadやvégiやoklevelekやszóhaszn{lataやszerint╇やmígやaやCapella speciosa kifejezésやcsakやaやｱｸ╆や
sz{zadtólやismert╈やTHOMEやｲｰｰｶ╆やｳｴｱ╆ 

117 AzやOTKAや〉Tやｰｴｶｱｸｸ╆やsz╆《や{ltalやt{mogatottやvizsg{latokraやa Kultur{lisや5rökségvédelmiやHivatal╇や
azやazótaや{tnevezettや[llamiやMűemlékhelyre{llít{siやésやRestaur{l{siやKözpontやazótaやaや
kőanyagvizsg{latokやszempontj{bólやlényegébenやmegszűntやlaboratóriumaや〉PintérやFarkasや
geológus《╇やvalamintやaやMTAやGeokémiaiやKutatóintézeteや〉TóthやM{ria╇やBajnócziやBernadett《や
egy(ttműködéseやkeretébenやker(ltやsor╆や 
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kőzettaniや ésやgeokémiaiやmódszerekkelやvalóやvizsg{lat{ra╆やAhogyやaztやv{rniや lehetett╇や a 
kőt{riやőrzésűやpannonhalmiやívelemやgerecseiやeredetűnekやbizonyult╇やsokkalやmeglepőbbや
azonban╇や hogyや Pintérや Farkasnakや azや osztr{kや kollég{kや segítségévelや Laxenburgbanや
gyűjtöttや klosterneuburgiや mint{iや köz(lや csakや egyや sz{rmaztathatóや Salzburgや
környékéről╇や viszontや h{romや isや Magyarorsz{gról╆や Aや kettősségreや magyar{zatulや
szolg{lhat╇や hogyや aや k{polnaや elemeinekや aや laxenburgiや kastélybaや történtや {thelyezéseや
sor{nや bizonyosや többé-kevésbéや dokument{ltや pótl{sokraや isや sorや ker(lt╆や Azや
eredményeknekや azや osztr{kokkalや közösや értékeléséreや mégや nemや ker(ltや sorや ｠ nekik 

nyilv{n vanやvélemény(kやazやegyesやkőelemekやeredetiやvagyやpótoltやvolt{rólや｠, de aligha 

valószínűsíthető╇や hogyや aや ｱｹ╆や sz{zadや elejénや Ausztri{banや magyarorsz{giや kőanyagotや
haszn{ltakや volnaや felや aや salzburgiや eredetikや kiegészítésére╆やMaradや aやm{sikやmegold{s╇や
miszerintや salzburgivalや pótolt{kや aや gerecseiや eredetitや ｠ ezや valój{banや nemや mondanaや
ellentやannak╇やamitやaやSalzburgやkörnyékiやvörösやm{rv{nyやközépkoriやhaszn{lat{nakやｱｳ╆や
sz{zadiや kezdeteirőlや sejthet(nk╇や aや főlegや a b{ny{kや körzetéreや korl{tozódóや kezdetekbeや
ugyanisや azや egyidejűやalsó-ausztriaiやmegjelenés nemや isや igaz{nや illikやbele╆やHaやmag{bólや
Franciaorsz{gbólやisやjöttekやaやklosterneuburgiやk{polnaやépítői╇やésやazやeltérőやstílusやalapj{nや
k(lönböztekや aや Pannonhalm{nや tevékenykedőktől╇や annyiや megkock{ztatható╇や hogyや
mindkétや csoport Magyarorsz{gonや iskol{zottや m{rv{nyfaragókatや alkalmazott a 

gerecseiやnyersanyagやfeldolgoz{saやésやbeépítéseやsor{n.118 

 

 

10.2.2. Aやvörösやm{rv{nyやｱｴ╆や sz{zadiや ismételtや ╅felfedezéseをや ésや haszn{lataや aや középkorや végéigや
Magyarorsz{gon 

 

Az 1270-esやévekやelejétやkövetőenやaやvörösやm{rv{nyやMagyarorsz{gonや╅eltűnniやl{tszikを╇や
hi{nyoznakや azや emlékekや｠ valószínűlegや eredetilegや seや nagyonや kész(ltek╆や Azや újabb╇や
eleinteや szórv{nyosや felhaszn{l{s{tや néh{nyや sírkőlapや jelzi╇や ígyや Felsőlendvaiや Miklósや
szlavónやb{nやfiaやMiklósやmesternekや〉くｱｳｴｶ《やaz 1340-esやévekやvégéreやkeltezhető╇やcsup{nや
felirattalや jelzett╇や deや szépenや faragottや síremlékeや Segesdről119 (311-ｳｱｳ╆や kép), valamint 

                                                           
118 Aやleírtakやv{zlatos╇やtov{bbgondolandóやelőzetesやközleménykéntやértékelendők╉やaやgondolatmenetや

előszörやRost{sやTiborや╅KapcsolatokやKözép-EurópaやkoragótikusやépítészetébenをやcíműやPhD-

disszert{ciój{nakやｲｰｰｷやvégénやrendezettやvit{j{ban╇やopponensiやvéleményembenやjelentやmegや
nyilv{nosan╆やAやCapella speciosa vörösやm{rv{nyaやazやanyaggalやfoglalkozóやelsőやfeldolgoz{sbaや
csakやérintőlegesenやker(ltやbe╈やL8VEIやｱｹｹｲ╆やｳ╆やkép╆やAzやanyagvizsg{latokやsz(kségességéreや
Havasi KrisztinaやhívtaやfelやPintérやFarkasやfigyelmét╇やakiやausztriaiやszakmaiやkapcsolataiや
segítségévelやvehetteやazやelsőやmint{kat╆やAやPhD-vitaやkövetkezményekéntやRost{sやTiborやésやPintérや
Farkasやausztriaiやp{ly{zatiやt{mogat{sやsegítségévelやújabbやmint{katやvettやésやvizsg{latokatやvégzett, 

m{rやnemやcsakやLaxenburgban╇やdeやHeiligenkreuzbanやis╇やamelyekやinform{cióimやszerintやaやkor{bbiや
eredményeketやigazolt{k╆ 

119 CZOBOR 1883d; ÉBERやｱｹｰｲa╆やｱｴｴ╆╉やENGEL｠L8VEI｠VARGA 1981a. 142-ｱｴｴ╆╉やｳ╆やkép╉や
ENGEL｠L8VEI-VARGA 1984. 38, 43-ｴｴ╆╉やｵ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｸｲ｠1986; V[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｸ-19, 

22, 23, 34, 60-ｶｱ╆や〉ｲｶ╆やsz╆《╉やｱｸ╇やｳｵのｱ╆やkép 
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Demetriusやcomesやegyszerű╇やélszedettやsírköveやaやGerecseやszélénやfekvőやNeszmélyben120 

(ｲｸｷ╆や kép《╇や azや utóbbiや tal{nやmégや nemや isや aやmegújulóや divatotや jelzi╇や csakや aや legközelebbや
tal{lhatóや kőanyagや haszn{lat{t╆や Azや igaziや ╅{ttöréstをや azや ｱｳｶｰ｠ｱｳｸｰや közöttiや időszakや
hozta╈や aや sírlapokや {br{zol{siや típus{nakや keresztesや {br{rólや címeresreや v{ltoz{sa╇や aや
gótikusやmajuszkulaや felv{lt{saや aや gótikusやminuszkul{val╇や valamintや azや egyébや｠ főlegや
helyi ｠ kőanyagokやrov{s{raやaやvörösやm{rv{nyやgyorsやelterjedéseやegyidejűlegやzajlottやle╆や
Mindennekや h{tterébenや aや jelekや szerintや Nagyや Lajosや kir{lyや udvar{nakや aや délnémetや
vidékekや művészete╇や heraldikaiや reprezent{ciójaや feléや fordul{saや húzódhatottや meg121, 

legal{bbisや eztや jelzi╇や hogyや azや újや típusúや sírlapokや koraiや péld{itや aや kir{lyiや udvarralや
kapcsolatbanや {llóや személyekや emlékéreや {llított{kや azや ｱｳｷｰ-esや évekや elsőや felében122, a 

székesfehérv{riや kir{lyiや bazilikaや Anjou-sírk{poln{j{nakや részbenや baldachinos╇や alakosや
szarkof{gjait123 (521-536, 1309-ｱｳｱｲ╆や kép) ｠ aや vörösや m{rv{nyや monument{lisや
haszn{lat{nakやemlékeitや｠ is az 1370-esやévekbenやkészítették╇やésやNagyやLajosやszemélyesや
megbíz{s{raやfaraghatt{kやNagyやK{zmérや〉くｱｳｷｰ《やlengyelやkir{lyやkrakkóiやsíremlékét124 is 

(1313-ｱｳｱｷ╆や kép). Az anyaghaszn{latや újや divatj{nakや h{tterébenや valószínűlegや nemや
húzódtakや megや historiz{l{siや sz{ndékok╈や aや veleや egy(ttや jelentkezőや újや {br{zol{siや
típusoknakやazや[rp{d-korbanやmégやelőzményeiやsemやlehettekやismertek╇やaやnagyszab{súや
sírbaldachinokやelőképeiやpedigやaや franciaやésや it{liaiや síremlékművészetやm{rやｱｴ╆やsz{zadiや
emlékeiやközöttやismerhetőkやfel╆ 

Aや vörösや m{rv{nyや igenや gyorsanや elterjedtや mindや t{rsadalmilagや ｠ aや b{rók╇や
alacsonyabbや rangúや nemesek╇や egyh{ziak╇や polg{rokや közöttや ｠╇や mindや földrajzilag╈や azや
1541/43-igや 〉Buda╇や illetveや Esztergomや ésや Tata╇や valamintや ígyや aや Gerecseや vidékeや törökや
kézreや ker(léséig《や terjedőや nemや egészや kétや évsz{zadnyiや időszakbólや ismertekや vörösや
m{rv{nyや sírkövekや ésや m{sや faragv{nyokや délenや Z{gr{bbólや 〉Zagreb╇や Horv{torsz{g《╇や
Diakóv{rrólや〉Đakovo╇やHorv{torsz{g《╇やÚjlakrólや〉Ilok╇やHorv{torsz{g《╇やDombórólや〉Noviや
Rakovac╇や Szerbia《╇や B{csrólや 〉Bač╇や Jugoszl{via《╇や keletenや Nagyfalubólや 〉Nu<falãu, 

Rom{nia《╇や aや szil{gys{giや Menyőrőlや 〉Mineu╇や Rom{nia《╇や azや erdélyiや Gyulafehérv{rrólや
〉Albaや Iulia╇や Rom{nia《や ésや Nagyszebenbőlや 〉Sibiu╇や Rom{nia《╇や aや Felvidékenや sz{mosや
helyrőlや 》pl╆や Kassaや 〉Ko:ice《╇や Berzeviceや 〉Brezovice《╇や Szepeshelyや 〉Spi:sk{や Kapitula《╇や
Lőcseや 〉Levoča《╇や Beszterceb{nyaや 〉Bansk{や Bystrica《╇や Nyitraや 〉Nitra《╇や valamennyiや
Szlov{kia『╇や aや nyugatiや hat{rszélや menténや Szakolc{rólや 〉Skalica╇や Szlov{kia《╇や Bazinbólや
(Pezinok, szlov{kia《╇やPozsonybólや〉Bratislava╇やSzlov{kia《╇やSzentgotth{rdról╆やAzやorsz{gや
belsőや ter(leteinや mindenfeléや tal{lniや vörösや m{rv{nyや sírköveket╇や ésや Bud{n╇や
                                                           
120 R2MER╇やJegyzőkönyvek IIIや〉ｱｸｶｱ《やｶ╆╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｳｳｵ╆╉やV[RADYやｲｰｰｰb╆やｱｷ-18, 21, 

ｲｴ╇やｴｲ╆や〉ｱ╆やsz╆《╉やｱｶのｱ╆やkép 
121 L8VEIやｱｹｸｲ╆やｱｸｳ╆╉やL8VEI-VARGA 1987. I. 460-461. 

122 L8VEIやｱｹｸｲ╆ややｱｸｳ╇やｱｸ9. (1. jegyzet); ENGEL｠L8VEI-VARGA 1986. 211. 

123 L8VEIやｱｹｸｲ╉やL8VEIやｱｹｹｴd╉やL8VEIやｲｰｰｴa╉やrészletesebbenやld╆やkor{bban╇やazや╅Aやtemplomiや
síremlékekやésやrokonemlékekやtípusaiやaやközépkoriやMagyarorsz{gonをやcíműやfejezetや
╅Falisíremlékekをやésや╅Szarkof{gokやésやtumb{kをやalfejezeteiben. 

124 VNIEŻYŃSKA-STOLOT 1978; Die Parler 1978. 2. 481-482. (SKUBISZEWSKI, P.); SADRAEI 

2001; Sigismundus 2006. 107-109. (1.28 kat. sz., ROZNOWSKA-SADRAEI╇やA╆《╉やaやkrakkóiや
baldachinosやsíremlékekrőlやösszefoglalóan╈やWALCZAK 2008. 
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Esztergomban╇や Székesfehérv{ronや szinteや csakや aや templomや kör(liや temetőkや durvaや
farag{súや sírköveiやkész(ltekやm{sやkőanyagbólや egészenやaや ｱｶ╆や sz{zadや elejéig╇や amikorや aや
renesz{nszや faragv{nyokや készítőiや ésや megbízóikや ╅felfedeztékをや aや Budaや környékiや
m{rg{t╆125 Azやemlékanyagやnagyfokúやpusztul{saやellenéreやisやtöbbやsz{zやvörösやm{rv{nyや
síremlékやismertやebbőlやazやidőszakbólやlegal{bbやtöredékesen╉やez az eredetileg kifaragott 

mennyiségnekやcsakやigenやkicsinyやrészeやlehet╆ 
Azや emlékekや nemcsakや anyagukban╇や deや stílusukban╇や {br{zol{sukbanや isや

orsz{gosanや egységesや képetやmutatnakや 〉természetesenや aや stílusokや eや korszakonや bel(li╇や
időbeliや v{ltoz{s{nakや f(ggvényében《╆や Ennekや azや orsz{gszerteや egységesや
emlékanyagnakや túlnyomórésztやbudaiやeredetétやm{rや régenやkimutattaやaやkutat{s╆やBudaや
művészetiや központや volt{nakや Divaldや Kornéltólや eredőや ｠ akkorや leletekkelや mégや csakや
csekélyや mértékbenや al{t{maszthatóや ｠ feltételezését126 részbenや aや budaiや sírkőanyagraや
alapozvaや igazoltaや előszörや Horv{thやHenrik╇127 őtや azonbanや azや ｱｹｰｲ-benや felt{rtや budaiや
domonkosや templomや sírköveiや arraや aや hib{sや következtetésreや vezették╇や hogyや aや budaiや
sírkőfarag{sや központjaや aや domonkosや szerzetesekやműhelyébenや keresendő╆や Dercsényiや
Dezsőやm{rや aztや valószínűsítette╇や hogyや csakや azokatや lehetettや aや templombanや eltemetni╇や
akiknekや aや sírkövétや isや szerzetesekや készítették╆128 Ezや aや csup{nや azや előker(lésや ésや
megmarad{sや szerencsésや véletlenébőlや t{pl{lkozóや feltevésやmaやm{rや nemや tarthatóや｠ a 

budaiやemlékanyagbanやaやdomonkosやtemplomiやújabbやleletekやellenéreやsemやmeghat{rozóや
önmag{banや ezや azや emlékcsoport╇や mégや や haや igenや fontosや darabokや isや tal{lhatókや
között(k╆129 Mégやegyやkicsinyやszerzetesiやműhelyやsemやvalószínűsíthető╇やvalój{banやnemや
lenneやezやösszeegyeztethetőやazzalやsem╇やamitやaやdomonkos rendrőlや{ltal{banやtudunk╆やAや
m{sik╇や Baloghや Jol{ntólや sz{rmazóや elképzelés╇や miszerintや aや kir{lyiや udvar╇や aや kir{lyiや
palotaやkőfaragóiやfoglalkoztakやvolnaやsírkőfarag{ssalやis╇130 legfeljebb egy-kétやk(lönlegesや
esetetや kivéveや ugyancsakや elvethető╈や nemhogyやBudaや ésや azや orsz{g╇や deやmégや aや legfelsőや
t{rsadalmiや rétegekや sírkővelや valóや ell{t{saや semや lettや volnaや ilyやmódonやmegoldható╆や Aや
sírkőanyagや összességétや tekintveや egészenや biztosraや vehető╇や mégや haや aや hi{nyosや ír{sosや
adatokやnemやisやszólnakやróluk╇やhogyやelsősorbanやBud{n╇やdeやlegal{bbやidőnkéntやa gerecsei 

b{ny{khozや közelや fekvőや Esztergombanや is131 aや sírkőfarag{sraや specializ{ltや kőfaragóや
műhelyekやtevékenykedtekやm{rやaやｱｴ╆やsz{zadやm{sodikやfelétőlやaやter(letやtörökや{ltalやvalóや
elfoglal{s{ig╆132 Ezekreやaやműhelyekreやjellemzőやlehetettやaやmunkamegoszt{s╈やazやarcokat╇ 

                                                           
125 KERTÉSZやｱｹｸｲ╆やｲｱｶ-217, 222-226.; [RP[S｠EMSZT｠G[LOS｠KERTÉSZ｠MAREK 1993. 

126 DIVALD 1903. 

127 HORV[THやｱｹｳｲd╆やｲｳ-28.; VERNEI-KRONBERGER 1939. 19-20, 28-30. 

128 DERCSÉNYIやｱｹｴｱ╆やｱｰｶ-107. 

129 GEREVICHやｱｹｷｱ╆やｹｴ╆╉やH╆GYÜRKYやｱｹｸｱ╆やｱｳｷ╇やｱｴｱ╆ 
130 BALOGH 1974a. 36, 40. 

131 Ígyやpéld{ulやｱｵｰｰやkör(l╈やBALOGHやｱｹｷｴa╆やｴｲ╆╉やMIK2やｱｹｸｶ╆やｹｷ-113. 

132 Azやír{sosやforr{sokやhi{ny{raやjellemzőやpélda╇やhogyやaやbudaiやv{rosiやjogkönyvbenや｠ aholやaやtémaや
szerepeltetéseやlegink{bbやelv{rhatóやvolnaや｠ hi{nyzikやaやmegfelelőやrész╇やcsakやaやcímや〉Von derr 

ZBmerleüt, stainmetzen, Maurerr, Ziegelstreicherr vnd derr pflastrerr rechten) tal{lhatóやmeg╇やut{naや
kihagyott hellyel: Budaiやjogkönyv 1959. 105. (118. pont). 
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p{ncélzatot╇やbonyolultやcímer{br{katやfaragniやképesやvezetőやmesterや〉műhelytulajdonos《や
mellettやaやkövetやnagyoló╇やcsiszoló╇やaやfeliratやvonalh{lóやsegítségévelやtörténőやfarag{s{ra133 

specializ{ltや segédekや tevékenykedhettek╆や 》Ennekや ellenéreや olyanや sorozatgy{rt{sra╇や
tipiz{l{sra╇や amilyenや Ausztri{banや ésや Dél-Bajororsz{gbanや k(lönösenや aや ｱｵ╆や sz{zadや
m{sodikや felétőlや kezdveや ｠ elsősorbanや azや egyszerűbbや {br{júや sírkövekや eseténや ｠ 

megfigyelhetőや 〉1078-ｱｰｸｴ╆や kép《╇や n{lunkや nemや voltや példa╆134] Az ilyen 

v{llalkoz{sszerűenや szervezettや v{rosiや kőfaragócégや legjobbanや körvonalazhatóや
magyarorsz{giや péld{jakéntや jelenikや megや azや arisztokr{ciaや tagjaitólや kapottや
megbíz{saivalや aや kir{lyiや udvarや vonz{skörzetébenや isや tevékenykedő╇や névや szerintや nemや
ismert╇やlegfontosabbやműveiやalapj{nやaやStiborやsíremlékekやmestereやsz(kségnévvelやilletettや
szobr{sz-kézművesやműhelye╆135 

Említhetőや azonbanや egyや olyanや bécsiや alkot{s╇や amelynekや aや vizsg{lataや egyや
m{sfajtaや műhelyszervezetや lehetőségétや isや felveti╆や III╆や Frigyesや cs{sz{rや síremlékénekや
fedlapjaや ugyanや m{rや ｱｴｷｹ-benや elkész(lt╇や deや azや oldallapok╇や majd aや szarkof{gotや
körbefogó╇やszobordíszesやmellvédやmégやévtizedekigやkész(lt╇やvalamikorやazやｱｵｱｰ-esやévekや
elsőや felébenや{llíthatt{kやcsakや fel╆やNemやtudjuk╇やmikorやvetteや{tやaや feladatotやaやm{rやｱｴｷｶ-

banや aや bécsiや Dombauh(tteや tagjakéntや említettや Michaelや Tichterや 〉Dichter《╇や aや mellvédや

                                                                                                                                                                                     
Aやsírkövekやfejlődésébenやmegfigyelhetőやösszef(ggésekやBaloghやJol{ntやarraやaやfeltételezésreや
indított{k╇やhogyやazやegyesやműhelyekやap{rólやfiúra╇やvagyやmesterrőlやtanítv{nyraやöröklődtek╈や
BALOGH 1974a. 36. 

133 Aやmélyítettやh{tterű╇やgótikusやminuszkul{kやfarag{s{hozやaやkerets{vやcsiszoltやfel(letéreやkarcolt╇や
sűrűやvonalh{lóやmegfigyelhetőやpéld{ulやGergellakiやBertalanやprépostや〉くｱｴｶｹ《やbudaiやsírlapj{nや
(ｱｳｵ╆やkép《╉やaやrenesz{nszやkapit{lisやbetűtípusúやfeliratokn{lやcsakやaやsorokatやbefoglalóやalsóやésやfelsőや
p{rhuzamosやvonalやvoltや{ltal{ban╇やpéld{ulやPernesziやP{lnéやSzapolyaiやOrsolyaや〉くｱｵｰｰ《やporvaiや
sírlapj{nや〉ｳｴｰ╆やkép《╆やAやgótikusやminuszkul{kやszerkesztéséhezやnégyやvízszintesやvonalraや〉aやsorや
alj{nやésやtetejénやｲ｠ｲ《╇やésやaやbetűsz{rakやvastags{g{nakやmegfelelő╇やkb╆やｸ｠ｱｵやmmやsűrűségűや
f(ggőlegesやh{lóraやvoltやsz(kség╆やSz{mtalanやigenやjólやmegmaradtやpéld{jaやfigyelhetőやmegや
ausztriaiやésやbajororsz{giや〉ｴｶｸ╆やkép) feliratokon. 

134 Ilyenやelőregy{rt{sraやlehetやkövetkeztetniやaやkisebb╇やh{rom- vagyやnégykaréjos╇やmélyítettや
t(körbenやcímerpajzsot╇やkelyhet╇やkönyvetや{br{zolóやsírlapokやsz{zain{l╇やamelyeknélやcsakやaやfeliratや
ésやaやcímer{braやegyéni╆やMagyarorsz{gonやazやezeketやanyagilagやmegrendelniやképes╇やegységesや
v{rosiやalsóやpaps{g╇やúgyやtűnik╇やteljesenやhi{nyzott╆やEgyやjellegébenやésやvörösやm{rv{nyやanyag{banや
isやausztriaiやeredetűnekやtűnő╇やkoponyaやésやl{bsz{rcsontokやfölöttやelhelyezettやkehely{br{zol{ssalや
díszített╇やaやmosonmagyaróv{riやpléb{niatemplomやolt{rfellépőjéhezやfelhaszn{ltやsírkőtöredékや
(ｹｰｵ╆やkép《やalighanemやm{rやaやｱｶ╆やsz{zadやközepeやt{j{rólやsz{rmazhat. 

 Néh{nyやausztriaiやésやbajorやpélda╈やPriglitz╇やPfaffやvonやKahlenbergや〉くｱｵｲｱ《╉やMauerやbeiやMelk╇やHansや
Kasherやpléb{nosや〉くｱｵｲｰ《╉やHainfeld╇やsírkőやｱｵｱｴ-esやhal{loz{siやévsz{mmal╉やtöbbやsírlapやaやbécsiや
Salvatorkapellében╉やEferding╇やCristolferusやRaschawerやpléb{nosや〉くｱｵｰｷ《╇やSteffanusや
Purkcholizerやpresbiterや〉くｱｵｱｴ《╇やJoannesやKranstorfferやk{pl{nや〉┏ｱｵｲｱ《╇やSteffanusやAnnpacherや
presbiterや〉くｱｵｲｱ《╇やsírlapokやｱｴｹｵ-ös╇やｱｵｰｷ-esやévsz{mokkal╉ Reichersberg, Nicolaus vicarius 

〉くｱｵｰｱ《╉やsz{mosやsírlapやSt╆やPeterやinやHartwaldやtelep(lésen╇やBraunauban╇やMattighofenben╇や
Mattsee-ben, Laufenben stb. ｠ aやpéld{kやfelölelikやAlsó- ésやFelső-Ausztri{t╇やSalzburgや
tartom{nyt╇やazやInnやésやSalzachやmentét╇やésやtetszésやszerintやszaporíthatókやlennénekやaやｱｵ╆やsz{zadや
m{sodik╇やｱｶ╆やsz{zadやelsőやfeléből╆ 

135 L8VEIやｱｹｹｹb╆ 
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munk{lataiやmindenesetreやazやírottやforr{sokやtanús{gaやszerintやazやőやnevéhezやkötődik╆136 

Aや mellvédや köveinや Kieslingerや szerintや hétや k(lönbözőや kőfaragójelや tal{lható╇や énや aや
helyszínen╇や egyや viszonylagや rövidや megtekintésや sor{nや négyetや tudtamや
megk(lönböztetni╇や valamennyitや többや helyenや is╆や Mindegyikや jelbőlや tal{lhatóや
egyszerűbbやépítészetiや elemeken╇や aやdíszesや baldachinokon╇やvalamintや aや figur{lisやdíszűや
törpepillérekenや〉ｱｴｳｵ╆やkép《やis╆やAやmellvédenやteh{tやlegal{bbやnégyやegyform{nやjólやképzett╇や
aやlegmagasabbやigényやkielégítéséreやisやképesやkőfaragóや｠ aやkvalit{stやtekintveやnyugodtanや
mondhatunkや művésztや ｠ dolgozott╇や aや kőfaragójelekや kevertや elhelyezkedésébőlや
következőenやaやlegteljesebbやegy(ttműködésben╆やTichterやalighanemやaやműhelyやvezetőjeや
volt╇や deや művészetilegや nemや emelkedettや kiや aや többiekや köz(l ｠ tal{nや aや munk{tや
megszerző╇や tőkéjével╇やtulajdon{valやgaranci{tや isやv{llaló╇やújabbやtípusúやv{llalkozótやkellや
benneや l{tnunk╇や akiや aや munkacsapatotや aや rendelkezésreや {llóや legjobbや erőkbőlや
összeverbuv{lta╆ 

Aや magyarorsz{giや kőfaragókや termékeiketや azや orsz{gや t{voliや vidékeire is 

eljuttathatt{k╇やígyやhasonlóanやaやSalzburgやkörnyékiやésやdél-bajorやkőfaragó-műhelyekhezや
Magyarorsz{gonや isや egyfajtaや iparszerű╇や azや orsz{gosや kereskedelembenや isや jelentkezőや
tevékenységgelや lehetや sz{molni╆137 Ezや aや folyamatosや helyiや vörösや m{rv{nyや farag{siや
gyakorlatや szolg{ltathatottや alapotや aや m{rv{nyや építészetiや tagozatok╇や aや renesz{nszや
stíluselemekや kir{lyiや építkezésekenや történőやmegjelenéséhezや m{rやM{ty{sや uralkod{saや
idején138 ｠ aや vezető╇や stílusform{lóや mesterekや jöhettekや csakや k(lföldről╇や aや munkaや
dand{rj{tや aや sírkőfarag{sbanや képzettや helyiや kőfaragókや végezhették╆や Aや középkoriや
Magyarorsz{gや ter(leténや fennmaradtや síremlékekや összegyűjtéseや ésや elemzéseや sor{nや
levontやkövetkeztetésekやalapj{nやnemやoszthatóやteh{tやF(löpやJózsefやvéleménye╇やmiszerintや
╅jelentős╇や{rutermelésreやdolgozóやkőb{ny{szatやhaz{nkやegyetlenやter(leténやsemやfejlődöttや
kiをや〉ti╆やaやközépkorban《╆139  

Eや kiterjedtや gyakorlatや egyesや termékeiや k(lföldreや isや eljutottak╇や aや m{rや említett╇や
krakkóiやNagyやK{zmér-síremlékや (1313-ｱｳｱｷ╆や kép) mellettや azや Esztergomból╇や Johannesや
Fiorentinusやkezétől╇やilletveやműhelyébőlやsz{rmazó╇やｱｵｱｵ-benやkisz{llítottやnégyやgnieznóiや
(458, 465-ｴｶｶ╆やkép《やésやegyやwłoclawekiやsírlapやemlíthető╇やkétやtov{bbiやelveszett╆140 Jagiełłoや
Ul{szlóや〉くｱｴｳｴ《やlengyelやkir{lyやkrakkóiやsíremlékeや(ｱｴｳｶ╆やkép) esetébenやisやfelvetődöttやazや

                                                           
136 KIESLINGER 1966. 192-193.; ZYKAN 1981. 123-ｱｲｵ╆╉やaやMichaelやTichterやnevéhezやfeltételesenや

kötöttやegyébやalkot{sokrólやösszefoglalóan╈やBIEDERMANNやｱｹｸｲ╆やｲｹｰ-292. 
137 BALOGH 1974. 34, 36.; ENGEL｠L8VEI｠VARGA 1986. 214. 

138 ╅AやXIII╆やsz{zadやm{sodikやfelétőlやkezdveや》╊『やmagyarやmesterekやfolytatt{kやaや》vörösやm{rv{ny『や
b{ny{kやkiakn{z{s{t╇やakikやaやszépやtónusúや‒ornamentum‒やanyagやalkalmaz{s{tやaやXV╆やsz{zadや
m{sodikやfeléigやszinteやkiz{rólagosanやaやsírkőszobr{szatraやkorl{tozt{k╆やAやXII╆やsz{zadiや
‒marmorarius‒-okやmunkamódszerétやhagyom{nyosanやfenntartóやsírkőfaragóやcsoport╇やｱｴｷｹやt{j{n╇や
azやolaszやrenesz{nszやmesterekやnyom{banやújraやelőtérbeやker(lt╇やhogyやaやklasszikusやépítészetiや
ornamentumやszolg{lt{baや{lljon╆を╈ FEUERNÉやｱｹｷｷ╆やｱｶ╆ 

139 FÜL5Pやｱｹｸｴ╆やｷｰ╆ 
140 GEREVICH 1959. 310-311.; 1-ｴ╆やkép╉やHORLERやｱｹｸｳ╆やｲｴｸ-249.; 13-ｱｶ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｲc╆やｴｱｴ-

415. 
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oszlopok╇やaやbaldachinやvörösやm{rv{nyやanyag{nakやmagyarやeredete╆141 Magyarorsz{giや
vörösやm{rv{nynakやtűnikやaやgnieznóiやSzentやAdalbert-tumba fedlapja is.142 1510｠1511-

benや aや krakkóiや v{rや építkezéseihezや Franciscusや Italusや murator Magyarorsz{gonや
szerződtetettや kőfaragósegédeket╇や ｱｵｲｵ-benや ésや ｱｵｲｶ-banや pedigや aや krakkóiや Wawelや
Zsigmond-k{poln{j{hozや (ｴｴｷ╆や kép) szolg{ló╇や magyarorsz{giや vörösや m{rv{nyや
sz{llítm{nyairól╇や illetveやaやvörösやm{rv{nynakやKrakkóbólやEsztergombaやk(ldött╇やolaszや
kőfaragókや {ltalや történtや fejtésérőlや ismertekや adatok╆143 Aや viszonylagや jólや ismertや
lengyelorsz{giや kapcsolatokやmellettや említhetőやMorvaorsz{gや is╈や Ctiborや Tovačovsk?や zや
Cimburk╇や M{ty{sや kir{lyや egyikや morvaorsz{giや korm{nyzója╇や aや magyarorsz{giや
ép(letekenや l{tott╇や keresztoszt{sosや ablakokatや onnanや sz{rmazóや vörösや m{rv{nybólや
készíttetteやelやtovačoviやv{r{ban.144 

A vörösやm{rv{nyやsíremlékekや╅cél{llom{saをや lehetettやaやBalk{n╇や jeles(lやBoszniaや
is╆や Mivelや ritkaや ésや aや magyarや kutat{sや sz{m{raや kellőenや mégや maや semや köztudottや
kapcsolatról╇や egybenや színvonalasや művészetiや alkot{sokrólや vanや szó╇や érdemesや kisséや
részletesebbenや ismertetniや nemcsakや aや faragv{nyokat╇や deや aや bosny{kやudvarやművészetや
megrendelés(kやmögöttやmeghúzódóやtendenci{itやis╆145 

 

 

10.2.3. Bud{nやkészült╇やvörösやm{rv{nyやsíremlékekやBoszni{ban 

 

Boszniaや kir{lyaiや legjelentősebbや v{r{nak╇や azや egyや élesや hegygerincや végénや emelkedő╇や
kettősやormonやép(ltやBobovacnakやromjaiやközöttやｱｹｵｹやésやｱｹｶｷやközöttやtervszerűやrégészetiや
felt{r{sokatや folytattakや Boszniaや ésや Hercegovinaや Nemzetiや Múzeum{nakや 〉Zemaljskiや
muzejや Bosneや iやHercegovine《やmunkat{rsai╇や PavaoやAnđelić vezetésével╆やAや ｱｴ╆ ésや ｱｵ╆や
sz{zadbanや uralkodóiや rezidenciakéntや kiép(ltや erődítésや v{rfalainや bel(lや kétや

                                                           
141 KIESLINGER 1964a. 237.; FISCHINGER 1986. 137. 

142 ErreやTak{csやImreやvoltやszívesやfelhívniやaやfigyelmemet╆やAやsíremlékről╈やBIAŁOSTOCKI 1984. 288.; 

ｲｳｶ╆やkép╉やMROZOWSKIやｱｹｹｴ╆やｱｶｹ-ｱｷｱ╆╉やｱｲ╆やkép 
143 DIVÉKYやｱｹｱｰ╆やｷ╇やｸ╇やｹ╆╉やMOSSAKOWSKI 2007. 232, 301.; A Zsigmond-k{poln{j{hozやfelhaszn{lt╇や

magyarorsz{giやvörösやm{rv{nyrólやmég╈やKOZAKIEWICZやｱｹｷｸ╆やｴｰ╆╉やL8VEIやｲｰｰｲc╆やｴｱｵ╆╉やaや
magyarorsz{giやvörösやm{rv{nybólやarisztokrat{kやésやfőpapokやsz{m{raやfaragottやtov{bbiやkrakkói╇や
gnieznóiやésやvarsóiやsíremlékekről╈やKOZAKIEWICZやｱｹｷｸ╆やｳｴ-37.; 48-53, 57-ｵｸ╆やkép╉や
KOZAKIEWICZOWA 1984. 47, 48, 50, 52-56, 81-83.; 60, 64-64, 68-69, 73-75, 83-ｸｴ╆やkép╉やL8VEIや
2002c. 415-416. 

144 HLOBILやｱｹｷｴ╆やｵｱｲ╇やｵｱｴ╇やｵｱｷ╆╉やRITO2KNÉやｱｹｹｱ╆やｷｹ╆ 
145 PavaoやAnđelićやkönyvévelや〉ANĐELIĆ ｱｹｷｳ《やFeldやIstv{nやhívtaやfelやaやfigyelmemetやaやbobovaciや

leletekre╆やEnnekやnyom{nやker(ltekやbeやaやvörösやm{rv{nyやsíremléktöredékekやaやmagyarorsz{giや
szakirodalombaや〉L8VEIやｱｹｹｲ╆やｱｱ╆╉やｵ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｹb╆やｱｰｵ-106.; 11-ｱｳ╆やkép《╆やAやszarajevóiや
kollég{kkalやkiépítettやjóやkapcsolat╇やmajdやaやmúzeumbanやtettやl{togat{sokやvetettékやmegやazやalapj{tや
aやbobovaciやleletekやköz(lやnégyやegységやbemutat{s{nakやｲｰｰｶ-ban a budapesti Zsigmond-

ki{llít{sonや〉FEKEŽA｠GAVRILOVIĆ｠L8VEIやｲｰｰｶ《╆やFegyvertörténetiやkutat{saiや〉SIJARIĆ 2004. 

2-ｳ╆やkép《やmellettやezやisやközrej{tszhatottやabban╇やhogyやnagyszab{súやújやfeldolgoz{saやisやelkész(ltやaや
síremlék-töredékeknekやaやszarajevóiやmúzeumやmunkat{rsa╇やMirsadやSijarićやjóvolt{bólや〉SIJARIĆや
2006).  
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ép(letcsoportや {llt╈や egyや udvarや köréや szervezett╇や aや terepviszonyoknakや megfelelőenや
╅alsóをやésや╅felsőをやpalotaやalkottaやlakórész╇やvalamintやegyやnagyobb╇やmintegyやｲｳやmやhosszúや
templombólや ésや egyや kisebbや sírk{poln{bólや {llóや egyh{ziや egy(ttes╆や Azや orsz{gbanや
p{ratlanulや gazdagや leletanyagや｠ szépenや faragottや ép(letdíszek╇や kvalit{sosや falfestésekや
töredékei╇や k{lyhacsempék╇や azや udvariや életや mindennapjainakや azや egyszerűbbektőlや aや
luxusや t{rgyakigや terjedőや haszn{latiや eszközeiや ｠ azや uralkodóiや reprezent{cióや magasや
szintűやigényeirőlやadnakやhírt╆146 

 Volt╇や amiやhelybenやkész(lt╇や ésやnemや csup{nや aや falfestmények╈や aや feliratukbanや II╆や
Tvrtkoや kir{lyや 〉ｱｴｰｴ｠1409, 1421｠ｱｴｴｳ《や nevétや ésや címeitや hordozó╇や címerévelや díszítettや
k{lyhacsempéknekやnemcsakやtöredékeireやbukkantakやr{╇やdeやazやelő{llít{sukraやszolg{ló╇や
finomや szemcsésや kőbőlや élesや vonalakkal╇や gondosや munk{valや faragottや negatívや mintaや
mintegyや negyedeや isや előker(ltや｠ típus{tや tekintveや nemや ismertや analógi{jaや aや környezőや
orsz{gokbanや ｠╇や hasonlóanや tov{bbi╇ p{rhuzamokや nélk(liや ornament{lisや díszekkelや
beborítottや csempékや présmint{ihoz╆147 M{sや leletekや azonbanや kiterjedtや
kapcsolatrendszerrőlや tanúskodnak╆や Aや k{poln{banや h{rom╇や nyilv{nvalóanや aや törökökや
előlや elrejtett╇や épや harangraや bukkantak╈や azや egyikenや nemや voltや felirat╇や aや m{sikonや
készítőkéntや MARCO MAGISTER PRIBISLAV╇や aや legrégebbiや névrőlや isや ismertや
dubrovnikiや harangöntőや neveや ésや ｱｴｱｰ-esや évsz{m╇や aや harmadikonや pedigや azや
M.MARCVS.FILIVS.M.VENDRAMVS mesternévや olvashatóや ｠ azや utóbbinや szereplő╇や
m{sや harangfeliratokbólや isや ismertや Marcusや Vendramus fia Marcus mester a Rab 

szigeténや{llóやSzentやAndr{sやbencésやkolostorやharangj{nakや felirataやalapj{nやVelencébenや
dolgozott.148 V{ltozatosやaやkőfaragv{nyokやmutattaやösszkép╈やikerablakやhull{mzóやind{sや
levéldísszelやborítottやkönyöklőjeやésやaやnyíl{sokatやlez{róやíveiやaやhelyi╇やmégやaやrom{nやkoriや
tradícióraや visszavezethetőや｠ biz{nciasや｠ stíluselemekや alkalmaz{s{rólや tanúskodnak╇や
azや élesenやmetszettや levélujjakやugyanakkorや egyや jóvalや színvonalasabbやmegmunk{l{sú╇や
deや nyilv{nvalóanや ugyanahhozや azや építésiや periódushozや tartozó╇や kisméretű╇や karéjosや
oszloptörzsetや koron{zóや fejezetや összekapcsolódó╇や gótikusや liliomsor{nakや
sziromleveleinや köszönnekや vissza╆149 Egyや nyíl{sや mérműves-ívesや felsőや lez{r{sa150 a 

velencei-dalm{ciaiや gótikusや vil{giや építészetや ablaktípusaihozや l{tszikや kapcsolódniや
f(ggőlegesや szélénekや p{lcakeretével╇や deや azや ívmezejétや kitöltő╇や liliomosや koron{valや
díszített╇や minuszkul{sや r (= rex《や betűや visszahajlóや sz{rvégződéseiや aや sarkokや fúróvalや
középpontozottや kacskaringóivalや aや fémművességや form{itや {tvevőや közép-európaiや
kőfarag{sやritka╇やegym{stólやnyilv{nvalóanやf(ggetlen╇やaやmotívumotやesetenkéntやújra- ésや
újrafelfedező emlékeivelやmutatやsemmiképpenやnemやközeliやrokons{got╈やaやbudaiやkir{lyiや
palotaやészakiやelőudvar{nやelőker(lt╇やötvösműhelyやmintakincséhezやtartozó╇やvésettやabc-
ketや hordozóや kétや vörösrézや lemez151 mellett egy mag〉nificus《や titulusúや főúrや felesége╇や

                                                           
146 ANĐELIĆ 1973. 21-147. 

147 ANĐELIĆ 1973. 116-122. 

148 ANĐELIĆ 1973. 78-81. 

149 ANĐELIĆ 1973. 51-54.; FEKEŽA｠GAVRILOVIĆ｠L8VEIやｲｰｰｶ╆やｴｴｹ╆や〉ｵ╆ｱｲ╆やkat╆やsz╆《 
150 ANĐELIĆ 1973. 57.; FEKEŽA｠GAVRILOVIĆ｠L8VEIやｲｰｰｶ╆やｴｴｹ-450. (5.14. kat. sz.) 

151 Zsigmond 1987. II. 417-418, 490. 〉5╆ｱｰ╆やkat╆やsz╆╇やÍR[SNÉやMELISやK╆) 
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Borb{laや m{rv{nyszerű╇や krist{lyosや mészkőbőlや finomanや faragott╇や eredetilegや figur{lisや
{br{zol{súや sírkövénekや ｱｴｵｰや kör(li╇や m{rや említett z{gr{biや 〉Zagreb╇や Horv{torsz{g《や
töredéke (ｱｴｳｴ╆や kép),152 Cerndelや 〉Körndl《や Györgyや selmeciや kamaragrófや 〉く1479) 

selmecb{nyaiや〉Bansk{やStiavnica╇やSzlov{kia《やsírlapja153 (359-ｳｶｱ╆やkép), valamint egy az 

1490-esや évekbenや elhunyt╇や ismeretlenや papや ugyancsakや selmecb{nyaiや sírköve154 (1437. 

kép)╆やAやnyíl{sや{thidal{stやaやbobovaciやpalotak{poln{hozやkötik╇やamelyetやvalószínűlegやII╆や
Tvrtkoや felesége╇や Garaiや J{nosや ésやHedvigやmazóviaiや hercegnőや le{nya╇や Garaiや Dorottyaや
sz{m{raやalakítottakやki╆ 
 Aやnégyzetesやszentélyű╇やpontosanやkeleteltやv{rtemplomやuralkodóiやsírk{poln{v{や
történőや {talakít{s{tや Anđelić Ostojaや bosny{kや kir{lynakや 〉ｱｳｹｸ｠1404, 1409｠1418) 

tulajdonította╆や Aや hajótや egyや aや padlóや anyag{banや mutatkozó╇や valamiféleや 〉fa《kerítésreや
utalóやlenyomattalやisやhangsúlyozott╇やkeresztir{nyúやv{lt{sやkétやrészreやosztja╆やAやkeletやfeléや
esőや részbenや egyや sorban╇や közvetlen(lや aや diadalívや vonal{hozや illesztveや h{romや falazott 

sírgödörや t{rultや fel╇や ésや aや déliや falhozや illesztettや sírhelyや előttや aや falや mellettや egyや kisebbや
negyedikや isや tal{lható╆や Anđelić aや sírokatや k(lönbözőや korúkéntや hat{roztaや meg╇や ésや aや
benn(kや tal{lt╇や bolygatottや temetkezésekや bonyolultや kronológi{j{tや {llítottaや fel╇や az 

uralkodókや maradv{nyainakや ismételtや {thelyezésétや feltételezveや ｠ aや legkor{bbinakや
tartott╇や aや templomhajóや tengelyébenや tal{lt╇や központiや helyzetűや sírhelynekや azや éppenや
uralkodóやkir{lyやtemetkezőhelyekéntやvalóやmindenkoriや{talakít{saやjegyében╆155 

Aや k{poln{bólや több╇や k(lönbözőや anyagúや sírfedlapや ésや síremlékや ker(ltや elő╆や
Bobovacやk(lföldiやkapcsolataiやh{lózat{nakやsz{munkraやlegjelentősebbやelemétやazやebbőlや
aや k{poln{bólや sz{rmazó╇やmagyarorsz{giや készítésű╇や vörösやm{rv{nyや sírfedlapoknakや aや
töredékeiやalkotj{kや 〉472-ｴｷｶ╆や kép《╇や amelyekや részbenやmag{bólやaやk{poln{ból╇や részbenやaや
v{rやter(leténやésやrajtaやkív(lやisやmindenfeléやszétszórva╇やpéld{ulやazやalattaやfolyóやBukovicaや
patakやpartj{nやker(ltekやelő╆ Ezek aやközépkoriやBoszni{banやegyed(l{llóやanyagukkal ésや
kvalit{sosや figur{lisや {br{zol{sukkal k(lönlegesや helyet foglalnak el a boszniai 

uralkodókやművészetiやreprezent{ciój{nakやismertやelemeiやközött╆ 
Kétや egyar{ntや jogartや tartóや balや kéz töredéke╇や valamintや néh{nyやdarabや élénkebbや

vörösや színeや alapj{nや Anđelićや h{romや bosny{kや kir{lyや ｠ Ostoja, II. Tvrtko ésや Tam{sや
Istv{nや 〉ｱｴｴｳ｠1461) ｠ sírköveinekや darabjait╇や II╆や Tvrtkoや ésや Tam{sや Istv{nや koron{tや ésや
╅Tを╇やilletveや╅STを monogrammotやhordozóやcímerétや (ｴｷｶ╆やkép) k(lönítetteやel╆やValój{banや
csakや kétや fedlapや szétv{laszt{saや l{tszikや indokoltnak╆156 Anđelić egy rekonstrukciósや

                                                           
152 BRUNŠMID 1912. 49. (887. sz.); VALENTIĆ 1969. 26-27. (11. sz.); Riznica 1987. 56. (kat. sz. 12s); 

Sveti trag 1994. 166. (14. kat. sz., Prister, L.); VALENTIĆ｠PRISTER 2002. 24, 25. (16. kat. sz.). 
153 BÉLやｱｷｴｲ╆やｶｲｳ╆╇やképやaや624. oldalon; LUX 1915. 9.; VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｴｲ╆╉やｲｴ╆a╆やt{bla╉や

V[LINÉやｲｰｰｰ╆やｲｷｹ-280. (157. sz.) 
154 BÉLやｱｷｴｲ╆やｶｲｳ╆╉やVARGA-L8VEIやｱｹｹｰ-92. 166. (154. jegyzet). 

155 ANĐELIĆや1973. 66-70, 81-98. 

156 Azやösszesやdarabやrészletesやvizsg{lat{valやMirjadやSijaričやarraやa meg{llapít{sraやjutott╇やhogyやh{romや
kir{lyや｠ Tam{sやIstv{n╇やII╆やTvrtkoやésやegyやazonosítatlanやuralkodóや｠ síremlékeibőlやvalókやaや
töredékek╈やSIJARIĆやｲｰｰｶ╆やAやmindigやsietősやszarajevóiやl{togat{sokやsor{nや{ltalamやfutólagや
megvizsg{ltやnéh{nyやnagyobbやdarabbólやcsakやkétやfedlapraやtudokやkövetkeztetni╇やdeやlehet╇やhogyや
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rajzbaやaや faragv{nyokや túlnyomóや részétやbeや isや építette╈や egyやköriratosや rézsűvelやkereteltや
kőlapnakやmegvanや kétや sarka╇や egyikenや segédalakkéntや szereplő╇や azや uralkodóや fejeや föléや
alighanemやkoron{tや emelőやangyallalや ésや aや halottや l{ndzs{jaやhegyével (473-ｴｷｴ╆や kép). A 

p{ncélbaやöltözöttやhalottiやfigur{bólやelőker(ltやaやderékやnagyobbやrészleteやaやcombtővel╇やaや
jobbや l{bsz{r╇や aや balや karや ésや kézや töredékeiや aや jogarや nyelével╇や aや kardやmarkolataや ésや egyや
címerや részlete╆や Aや csípőや jobbや oldal{nや egyや l{ngotや ok{dóや s{rk{nyfejや valószínűlegや
Zsigmondや kir{lyや S{rk{nyrendjénekや nagyméretűや jelvényéhezや tartozott╇や helyzetébőlや
következőenや tal{n egyやm{sodikや címerpajzsや pajzstartójaként╆や Nemや {llapíthatóやmeg╇や
hogyやegyやbajuszos╇やszak{llasやarcやtöredékeiや(ｴｷｲ╆やkép) ugyanehhez a laphoz tartoztak-

e╇や vagyや ahhozや aや m{sikhoz╇や amelybőlや ugyancsakや aや balや karや ésや kézや maradtや meg╇や
valamint az ╅STを monogrammosや címerpajzs╇や aや fentebbや leírtや darabén{lや sokkalや
laposabbや rézsűjűや keretや egyや szakasz{val╆や Aや keretrészenや aや feliratや betűihezや csakや aや
karcoltや vonalh{lóや kész(ltや el╇や al{t{masztvaや Anđelićや véleményét╇や miszerintや aや
faragv{nyokatやmégや azや uralkodókや életébenや készíttettékや el╈や aやm{sik╇や teljesebbや fedlapや
felirataや aや címerpajzsotや hordozóや töredékenや ugyancsakや végetや ér╇や elegendőや helyetや
hagyvaやaやkeretenやaやvég(lやvalószínűlegやsohaやkiやnemやfaragottやhal{loz{siやévsz{mnak╆ 

Aや vörösや m{rv{nyや stabilizotóp-geokémiaiや vizsg{lataや 〉Pintérや Farkas《や aや kőzetや
magyarorsz{gi╇や Gerecseや hegységbeliや eredetétや igazolta╆や Aや darabokatや aや stílusや isや
Magyarorsz{ghozやköti╈やaやp{ncélos╇やdíszövesやtörzstöredék╇やaやkar- ésやl{bvértekやform{jaや
ésや részletei╇や valamintや aや díszkardや h(velyénekや díszítéseや (ｴｷｵ╆や kép《や alapj{nや aや Stibor-
síremlékekや mestereや alkot{sakéntや hat{rozhatókや megや aや faragv{nyok╆や Legközelebbiや
analógi{jukatや｠ ahogyやarraやm{rやAnđelić isや r{mutatottや｠ Stiborici II. Stibor (く1434) 

budaiやsírlapjaや〉112-ｱｱｵ╆やkép) jelenti╇やmígやaやkeretprofilやésやaやbetűform{kやigenやhasonlókやaや
Stiboriciや I╆や Stiborや székesfehérv{riや szarkof{gj{nや tal{lhatókhozや 〉279-ｲｸｰ╆や kép). A 

saroktöredék╇や amelyenや sz{rnyasや angyalや fejeや ésや v{llaや l{tható (473-ｴｷｴ╆や kép)╇や tov{bbiや
bizonyítékulや szolg{lや aや budaiや keletkezésや mellett╈や azや angyalや hajzat{nakや körvonala╇や
p{ntszerűやgallérja╇やaやfejやfölöttやkit{rtやsz{rnyakやegyéniやform{l{saやközvetlenやp{rhuzamaや
egyや (resenや hagyottや címerpajzsotや tartó╇や befejezetlenや farag{súや angyaltや {br{zoló 

kőtöredékenや (ｱｴｳｸ╆やkép) tal{lható╇やamelyやaやbudaiやM{riaやMagdolna-pléb{niatemplomや
felt{r{saや sor{nや ker(ltや elő╆157 Azや épebbenやmegmaradtや bobovaciや fedlapや készítésétや azや
ifjabbやStiborやsírkövéhezやigenやközelre╇やazやｱｴｳｰ-asやévekやközepéreやkelteziやaやfeltételezhetőや
megbízó╇や II╆や Tvrtkoや ｱｴｳｳや végeや ésや ｱｴｳｵや elejeや közöttiや budaiや tartózkod{sa╇や amelynekや
sor{nや rokona╇や Cilleiや Hermannや szlavónや b{n╇や illetveや magaや Zsigmondや biztosítottや
menedéketや sz{m{ra.158 Aや m{sik╇や töredékesebbや síremlékや ink{bbや Tam{sや Istv{nhozや
kapcsolható╇やésやígyやannakやｱｴｴｳ╆ éviやtrónra léptétやkövetőやévekreやkeltezhető╇やmintsemやaや
töredékekや stílusaや szempontj{bólや túls{gosanや kor{nや elhunytや Ostoj{hozや ｠ azや újや
uralkodóや elődjeや hagyom{ny{tや folytatvaや rendelhetteや megや Bud{n╇や ugyanabbanや aや
műhelyben╇やsíremlékét╆ 

                                                                                                                                                                                     
azやösszesやtöredékやvizsg{lata╇やaやkőanyagokやaprólékosやösszehasonlít{sa╇やamelyreやazやottやdolgozóや
muzeológusnakやtermészetesenやvoltやmódja╇やvalóbanやazやőやeredményéreやvezet╆ 

157 BERTALAN V-néやｱｹｷｱ╆やｴｲｵ╇やｴｲｷ╆╉やL8VEIやｱｹｹｲ╆やｶ. kép╉やL8VEIやｲｰｰｲc╆やｱｰｶ╆╉やｱｴ╆やkép 

158 KLAIĆやｱｸｹｰ╆やｲｹｵ╇やｲｹｷ╆╉やPovijest Bosne ｱｹｴｲ╆やｴｸｸ╇やｴｸｹ╆╉やM[LYUSZやｱｹｸｴ╆やｱｱｱ╆ 
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Aや bobovaciや anyagbanや II╆や Tvrtkoや felesége╇や Garaiや J{nosや ésや Hedvigや mazóviaiや
hercegnőや le{nya╇や Garaiや Dorottyaや m{rg{bólや faragottや síremlékénekや töredékeitや isや
azonosított{k.159 Aやsírk{polnaやkétやsírjaやfelettやisやaやpadlóやföléやemelkedő╇やszarkof{gszerűや
síremlékや {llott╇や geometrikus-{rk{dosや tagol{sú╇や mészkőbőlや faragott oldallappal.160 

Ezeknekや aや faragv{nyoknakや aや fedlapokkalや valóや összef(ggéseや aや vörösや m{rv{nyや
töredékekやszétszórts{gaやmiattやnemや{llapíthatóやmeg╆ 
 

 

10.2.4. Vörösやésやfehérや｠ azやemlékekやszínessége 
 

Aや vörösやm{rv{nyや k(lönösenや l{tv{nyosや alkalmaz{s{tや jelentette╇や amikorや fehérや kővelや
egy(ttやhaszn{lt{kや felや színesや falburkolatban╇や illetveやbelsőépítészetiやalkot{sokon╆やErreや
előszörや｠ ahogyやarrólやkor{bbanやm{rやvoltやszóや｠ III╆やBélaやésやkétやfia╇やImreやésやII╆やAndr{sや
uralkod{saや idejénや ker(ltや sor╇や nagyj{bólや azや ｱｱｸ0-asや ésや azや ｱｲｲｰ-as évekや közöttや 》az 

esztergomi Szent Adalbert-székesegyh{zや ésや aや palota╇や azや óbudaiや kir{lyiや v{r╇や aや
pannonhalmi Porta speciosa╇や valamintや aや pilisszentkeresztiや ciszterciや templomや díszesや
korongjai,161 berak{sosや vitéziや sírköve162 (997-ｹｹｸ╆や kép) ésや Gertrudisや kir{lynéや
szarkof{gja163 (1103-ｱｱｰｹ╆や kép《や esetében『╇や m{sodszorや pedigや Nagyや Lajosや uralkod{saや
idején╇や aや székesfehérv{riや préposts{giや templomや északiや mellékhajój{baや lokaliz{lhatóや
sírbaldachinon164 (1297-ｱｳｰｴ╆や kép)╇や valamintや aや kir{lyや {ltalや Nagyや K{zmérや lengyelや
uralkodóや 〉くｱｳｷｰ《や sírja föléや{llíttatottや síremléken165 (1313-ｱｳｱｷ╆や kép) aやkrakkóiやWawelや
székesegyh{z{ban╆ AmikorやaやkésőiやM{ty{s-korやésやaやJagello-korや ismétやhelyetやadottやaや
vörösや ésや fehérや kövekや egy(ttesや haszn{lataや divatj{nak╇や valamennyiや említettや alkot{sや
mégや épや ésや l{thatóや lehetett╉や tal{nや csakやvéletlen╇や deや ugyanebbenや azや időbenや kész(ltや aや
Margit-legend{nakや aや margitszigetiや Margit-síremlékや vörös- ésや fehérや m{rv{ny{raや
egyar{ntやutalóやfordít{saやisやaやdomonkosやap{caやR{skaiやLe{tól166 ｠ nem lehetetlen, hogy 

                                                           
159 ANĐELIĆや1973. 95-98.; ANĐELIĆやｱｹｷｹ╆ 
160 ANĐELIĆや1973. 83-84, 96-97. 

161 Pannonia Regia 1994. 238. (IV-ｴ╆やkat╆やsz╆╇やTAK[CSやI╆《 
162 GEREVICH 1984. 15, 80. kép╉やGEREVICHやｱｹｸｵ╆やｱｴｰ-ｱｴｱ╆╉やTAK[CSやｱｹｸｸ╆やｱｲｴ-126, 131-132. (7. 

sz╆《╉やｷ╆やkép╉やTAK[CSやｱｹｹｴdや〉azやenyhénやtrapézやformaやésやennekやfranci{sやjellegeやemlítésével《╉や
JÉKELYやｱｹｹｸ╆やｱｳｱ╆╉やFig╆やｵ╉やTAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｱ-15, 17-18.; Abb. 1-ｲ╉やBENK8やｲｰｰｸ╆やｴｸｰ╇やｴｸｲ╆ 

163 GEREVICH 1ｹｷｴ╆やｱｶｶ╆╉やｲｶ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｷｷ╆やｱｷｹ╇やｱｸｱ╇やｱｸｳ╇やｱｸｵ╆╉やGEREVICHやｱｹｸｴ╆やｹ-10.; 

43-ｵｲ╆やkép╉やGEREVICHやｱｹｸｵ╆やｱｲｰ╇やｱｲｶ-ｱｲｹ╆╉やAbb╆やｲｰ╉やTAK[CSやｱｹｹｴb╆やｲｶ-ｲｷ╇やｲｹ╆╉やTAK[CSや
ｱｹｹｴc╉やTAK[CSやｱｹｹｴe╆やｲｳｷ╆╉やTAK[CSやｱｹｹｸ╉やTAK[CSやｲｰｰｶ╆やｱｱ╇やｱｵ╆╉やTAK[CSやｲｰｰｷ╆やｳｹ-40. 

164 Részletesebbenやld╆やkor{bbanやazや╅Aやtemplomiやsíremlékekやésやrokonemlékekやtípusaiやaやközépkoriや
Magyarorsz{gonをやcíműやfejezetやaや╅Falisíremlékekをやcíműやalfejezetében╆ 

165 VNIEŻYŃSKA-STOLOT 1978; Die Parler 1978. 2. 481-482. (SKUBISZEWSKI, P.); SADRAEI 

2001; Sigismundus 2006. 107-109. (1.28 kat. sz., ROZNOWSKA-SADRAEI╇やA╆《╉やaやkrakkóiや
baldachinosやsíremlékekrőlやösszefoglalóan╈やWALCZAKやｲｰｰｸ╆ 

166 R[SKAIやｱｵｱｰ╆やｵｴr-v, 81r; Nyelvemlékt{r 1879. 37, 58.; GOMBOS 1937｠38. II. 1519, 1531-1532.; 

Szent Margit 1990. 253, 359. 
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éppenや azértや lettや ilyenや részletekや ir{ntや figyelmes╇や mertや azや orsz{gや legfontosabbや
templomaibanやésやpalot{ibanやéppenやazやilyesfajtaやszínességnekやdívott╆ 

Az esztergomi Bakócz-k{polna167 falfel(leteinekや vörösや m{rv{ny borít{saや
egyetlen helyen ad helyet m{sや anyagúや kőnek╈や közelや egyや évtizeddelや aや többiや részや
feltételezhetőや befejezéseや ut{nや beépített╇や fehérや m{rv{nybólや faragottや olt{raや it{liaiや
munka (1086-ｱｰｸｷ╆や kép)╆や Koszorúvalや övezettや címertや tartóや angyalokや antikiz{ló╇や
biztosanやvagyやfeltételezhetőenやfehérやésやvörösやkőbőlやössze{llítottやkompozícióitやHavasiや
Krisztinaや gyűjtötte csokorba. Gyulafehérv{ronや aや L{zói-k{polnaや főbej{rataや felettや kétや
angyalやGerébやL{szlóやerdélyiやp(spökやcímerétやtartja╇やamelyやaやhomlokzatやegészétやalkotóや
mészkőbeやillesztett╇やvörös m{rv{nybólやfaragottやbetét╆168 Egyやalighanemやangyalokやm{sや
színűや karjainakや kihagyottや helyeitや mutató╇や vörös m{rv{nyや töredékや aや Perényiekや
címerévelやaやSzabolcs-Szatm{rやmegyeiやNagydobosonやker(ltやelő╆169 Egyやhasonló╇や többや
darabbólや összeillesztett╇や renesz{nszや {br{zol{sや Egerbenや isや volt╇や angyalosや töredékeiや
m{rv{nyszerűや fehéresや kőbőlや kész(ltek (13ｴｲ╆や kép).170 Ezekやmelléや nagyobbや sz{mbanや
helyezhetőkや vörös m{rv{nybólや ésや vil{gosや kövekbőlや össze{llítottや tumb{k. A 

nagyv{zsonyiやp{losやkolostortemplombanやKinizsiやP{l 〉くｱｴｹｴ《やésやMyslenovithやHorv{thや
M{rkや 〉くｱｵｰｸ《 szarkof{gjainak alakosや díszűや fedlapjaや ésや egyik(kや l{bazataや isや vörös 
m{rv{nybólや kész(lt╇や domborművesや oldallapjaikatや pedigや Budaや környékiや m{rg{bólや
faragt{k (1138-1147, illetve 382, 1148-ｱｱｵｲ╆や kép).171 A szepeshelyi 〉Spi:sk{や Kapitula╇や
Szlov{kia《や préposts{giや templombanや Szapolyaiや Imreや 〉くｱｴｸｷ《や ésや Szapolyaiや Istv{nや
〉くｱｴｹｹ《や síremlékeibőlやm{ra ugyan csak a vörös m{rv{nyや fedlapok172 maradtak fenn 

(388-393, illetve 482-ｴｸｹ╆や kép)╇や deや Jankovichや Miklósや ｱｸｱｸ-banや megjelentや leír{s{bólや
ismert, hogy eredetileg oldalaikonや vörösや ésや fehérやm{rv{nnyalや borítottや szarkof{gokや
voltak.173 Nagylucseiや Orb{nや p(spökや 〉くｱｴｹｱ《や szarkof{gj{nakや renesz{nszや profilú 

fedlapja ésや l{bazatiや elemeiや vörösやm{rv{nybólや kész(ltek 〉aや fedlaponや aや forr{sadatokや
említetteやbronzszoborやhelyeやésや illesztésiやpontjaiや isや jólや l{tszanak; 1339-ｱｳｴｱ╆や kép);174 a 

fentiやp{rhuzamokやalapj{n tal{nやittやisやvil{gosやanyagúやoldallapokkalやlehetやsz{molni╇やésや
aや kőt{riや anyagbanや semmiや m{sや nincs╇や amiや azや egyikや hosszoldalや díszekéntや ideや
kapcsolhatóやlenne╇やmintやéppenやaやHavasiやKrisztinaや{ltalやismerttéやtett╇やfentebbやemlített╇ 
angyalosやkompozíció╆ 

                                                           
167 BALOGHやｱｹｵｵ╉やHORLERやｱｹｸｷ╉やT2THやｱｹｹｰa╆ 
168 HAVASI ｲｰｰｶ╆やｱｰｰ╆╉やｱｳ╆やkép 

169 HAVASI 2006. 100-ｱｰｱ╆╉やｱｴ╆やkép 

170 HAVASI 2006. 95-101.; 1-ｹ╆やkép 

171 R2MERやｱｸｶｳb╉やR2MERやｱｸｶｵa╉やM5LLERやｱｹｰｵ╆やｷｱ╆╉やｶｴ-ｶｵ╆やkép╇やVIII╆やt{bla╉やBÉKEFIやｱｹｰｷ╆やｲｳｹ-

243.; 102-ｱｰｴ╆やkép╉やÉRI｠SEDLMAYRやｲｰｰｴ╉やMIK2やｲｰｰｸb╆やｳｰｳ-305. 
172 WAGNER 1774. 148.;; CSOMA｠CSERGHE8やｱｸｹｰa╉やBALOGHやｱｹｶｶ╆やI╆やｲｹｷ-298.; Matthias 

Corvinus 1982. 683-684. (Kat.-Nr. 836-837, BALOGH, J.); Abb. 18-ｱｹ╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｲ╇やｶｶｷ-

ｶｶｸ╆や〉ｲ╆ｲ╆ｱｰ╆やésやｱｱ╆やkat╆やsz╆《╉やｲｷｵ╇やｲｸｰ-281. kép╉やVARGAやｲｰｰｸa╆やｲｷｶ-277. 
173 JANKOVICH 1818. IX. 5, 8. 

174 DÉTSHYやｱｹｶｴa╆やｱｶｰ╆╉やDÉTSHYやｱｹｶｴb╆やｲ╇やｸ╇やｱｳ╆や〉ｶｱ╇やｶｲ╇やｶｳ╇やｶｴ╆やjegyzet《╉やKOZ[K｠SEDLMAYR 

ｱｹｸｷ╆やｲｵ╆や〉ｸｴ╆やsz╆《╉やｵｰ╇やｵｱ╆やkép 
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Aやkettőやköz(lやkor{bbiやszepeshelyiやtumbaやaztやisやmutatja╇やhogyやezやaやdíszítésmódや
m{rやaやM{ty{s-korbanやisやmegjelenhetettやaやK{rp{t-medencében╆やAやbudaiやésやaやvisegr{diや
renesz{nszやkőfaragv{nyokやközöttやaやsokやvörösやm{rv{ny mellettやfehérやszínűやtöredékekや
isや akadnak╆や Aや magyarorsz{giや kőanyagotや nyilv{nや ittや isや dolgozt{kや fel╇や mígや aや fehérや
m{rv{nybólや kész(ltや alkot{sokや zömérőlや joggalや tételezhetőや fel╇や hogyや it{liaiや
importdarabok╇やb{rやpéld{ulやEgerbenやésやDiósgyőröttやegyreや jobbanやkörvonalazódikやaや
B(kkやkörnyékeやm{rv{nyやjellegűやnyersanyagainakやhaszn{lataやis╆175 Annyi biztos, hogy 

aや visegr{diや palotak{polnaや berendezéseや sor{nや vörösや ésや fehérや kőbőlや kész(ltや
faragv{nyokatや egyar{ntや felhaszn{ltak╇や ésや felmer(ltや azや it{liaiや importや fehérやm{rv{nyや
tabern{kulumや hazaiや készítésűや vörösや m{rv{nyや keretelésénekや lehetőségeや is╆176 

Valamivelや később╇や ｱｴｹｷ-benや kész(ltや tabern{kulumや esetében ilyesfajta 

színössze{llít{stや ｠ ╅ellentétesや előjellelをや ｠ biztosan alkalmaztak: a nyitrai (Nitra, 

Szlov{kia《やSzent Emmeram-székesegyh{zbanや S{nkfalvyやAntalや p(spökségeや idejénや aや
középsőやrészやkész(ltやvörösやm{rv{nyból╇やkereteléseやpedigやm{rg{ból╆177 Ugyanezekbőlや
a kőfajt{kbólや faragt{kや aや pestiや belv{rosiや pléb{niatemplomや kétや tabern{kulum{t╇や aや
Nagyrévyや Andr{sや pléb{nos╇や thermopylaeiや p(spök╇や esztergomiや vik{riusや {ltalや
valamikorやｱｵｰｷやelőtt╇やésやaやPestやv{rosaや{ltalやｱｵｰｷ-benや{llítottやszentségh{zakatやis (1439-

ｱｴｴｰ╆や kép).178 Ahogy Visegr{donや azや értékesebb╇や it{liaiや importや fehérや m{rv{nyや
középrészやkereteléseやkész(lhetettやaやhelyiやkőanyagból╇やNyitr{nやésやPestenやaやdr{g{bbやésや
előkelőbbやvörösやmészkövetや haszn{lt{kや aや középrészや farag{s{ra╇や aやkereteléstや pedigや aや
közönségesebbや m{rg{bólや faragt{k╆や Vil{gos-sötétや kövekや tónus-ellentétéreや ép(lő╇や
sötétzöldや j{spissalや berakott╇や fehérや m{rv{nyや domborműや köztudottanや voltや aや kir{lyiや
udvarや környezetében╇や haや nemや isや biztos╇や hogyや Bud{n╈や azや ismertやM{ty{sや ésや Beatrixや
portré-p{r╆179 Könnyenや elképzelhető╇や hogyや aや színesや kőanyagokや egy(ttesや
haszn{lat{nakや eredetiや leleményeや ugyanúgyや aや budaiや palot{banや keresendő╇や ahogyや aや
Bakócz-k{polnaや aranyozottや bronzや betűkbőlや {lló╇や monument{lisや felirat{nak (1086-

ｱｰｸｸ╆や kép) azやantikやaranykortや idézőや irodalmiやpéld{konやalapulóや invenciójaや isやM{ty{sや
budaiやpalot{j{banやgyökerezik╆180 

Aや hat{sや azや orsz{ghat{rokonや túlや isや felismerhető╆や Aや lengyelorsz{giや Krakkóや
síremlék-művészetébenやnemやcsup{nやaやmagyarorsz{giやvörösやm{rv{nyやhaszn{lataや ésや
divatjaや érhetőや tettenや aや ｱｶ╆や sz{zadや elsőや felében╇や deや aや vörösや kőnekや fehérrelや valóや
kompozíciósや elegyítéseや isや aや ｱｶ╆や sz{zadや elejétől╆や I╆や Zsigmondや lengyelや kir{lyや
(1506｠ｱｵｴｸ《や mégや hercegkéntや utazgatvaや ismerteや megや aや magyarorsz{giや renesz{nszや
alkot{sait╆やElsőやfelesége╇やSzapolyaiやIstv{nやn{dorやle{nya╇やBorb{laやhal{laや〉ｱｵｱｵ《やut{nやaや
krakkóiや Wawelや székesegyh{z{nakや déliや oldal{hozや illesztveや kir{lyiや temetők{poln{tや

                                                           
175 L8VEI｠PINTÉR｠BAJN2CZI｠T2THやｲｰｰｷ╆や80. 

176 RÉTIやｱｹｹｳ╆やｲｲｴ-225. 

177 MEDVECKÝやｲｰｰｸ╆ 
178 PATTANTYÚSやｱｹｹｸ╆╉やT2THやｲｰｰｲ╆ 
179 BALOGH 1966. I. 288-291.; II. 403-ｴｰｴ╆やkép╉やVARGA 1999; Történelem 2000. 232-233. (III-1. kat. 

sz╆╇やMIK2や[╆《 
180 L8VEIやｲｰｰｴc╆やｶｱ-67. 
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építtetettや 1519｠ｱｵｳｳや közöttや csal{djaや sz{m{ra╇や aや feltehetőenや Magyarorsz{gonや {tや
Lengyelorsz{gbaや hívott╇や firenzeiや Bartolommeoや Berrecciや terveiや szerint (ｴｴｷ╆や kép). A 

Bakócz-k{poln{hozやhasonlóやcentr{lisやalaprajzú╇やkupol{valやfedett╇やrenesz{nszやstílusúや
építményやgazdagやornament{lisやdíszűやbelsejénekやvil{gosやhomokkőやarchitektúr{j{banや
sötétや hangsúlyokkéntや jelennekや megや aや vörösや m{rv{nybólや faragottや f(lkeszobrok╇や
tondók╇や kir{lyiや stallumokや ésや síremlékek.181 Azや építkezéshezや aやmagyarorsz{giや vörös 
m{rv{nyや b{ny{kbólや sz{llított{kや aや kőtömböket╇や ahogyや arrólや azや ｱｵｲｰ-asや évekや
sz{mad{saiや t{jékoztatnak╆182 I. Zsigmond 1524-benや fehérや homokkőbőlや faragott╇や
renesz{nszや baldachintや helyeztetettや II╆や JagiełłoやUl{szlóや kir{lyや 〉くｱｴｳｴ《やmagyarorsz{giや
vörös m{rv{nybólやközelやsz{zやévvelやkor{bbanやfaragott╇やkrakkóiやsíremléke183 föléや(1436. 

kép) ｠ azや egy(ttes╇や színhat{s{tや tekintve╇や p{rdarabjaや Nagyや K{zmér ｱｴ╆や sz{zadiや
síremlékének╆やZsigmondやb{tyja╇やJ{nosやAlbertやlengyelやkir{lyや〉ｱｴｹｲ｠ｱｵｰｱ《やsírk{poln{jaや
aやWawelbenやmégやgótikusやszerkezetű╇やaやkir{lyやvörös m{rv{nybólやfaragottやtumb{jaやisや
Veitや StoJや hat{s{tや t(krözi╇や deや aや Firenzébőlや sz{rmazóや Francescoや kir{lyiや építészや
alkot{sakéntや eztや keretezőや f(lkeépítményや fehérや homokkőや faragv{nyaiや m{rや azや érettや
renesz{nszや stílusjegyeitや hordozz{k╆184 Aや divatや szinteや azonnalや követésreや tal{ltや aや
főpaps{gやköreibenや is╇や ahogyやaztやpéld{ulやaや JanやKonarskiやp(spökや{ltalやｱｵｲｱ-benやmégや
életébenや aや Berrecci- műhelytőlや megrendeltや síremlékや mutatjaや a Wawel 

székesegyh{z{ban.185 Aや síremléktípusokや idővelや {talakultak╇や aや magyarorsz{giや
vörösm{rv{ny-b{ny{katやelfoglalt{kやaやtörökök╇やaやstílusやisやmanierizmusbaやv{ltott╇やdeやaや
vörösやésやfehérやkőanyagokやkontrasztj{raやép(lőやkompozícióやmégやaやｱｷ╆やsz{zadやelejénやisや
kedveltやvolt╇やahogyやaztやaやMontelupiやésやaやCellariやkrakkóiやpolg{rcsal{dokやmagasbaやtörőや
faliや síremlékeiや mutatj{kや aや krakkóiや M{ria-templomban (1441-1442╆や kép), illetve 

Andrzejや〉くｱｵｹｳ《やésやKatarzynaや〉くｱｶｰｱ《やsíremlékeやRadlinban╆186 

 

 

10.2.5. Gerecse vagy Salzburg? ｠ természettudom{nyosやvizsg{latok 
 

Aや magyarorsz{giや vörösや m{rv{nyや színe╇や mint{zataや többnyireや annyiraや hasonlítや aや
b{nyahelyérőlや közönségesenや csakや ╅adnetiや vörösを-nek nevezett, salzburgi 

kőanyagéhoz╇やhogyやszabadやszemmelやtörténőやmegk(lönböztetés(kやsokszorやlehetetlen╆や
Vannakや azonbanや olyanや k(lönlegesや salzburgiや kőrétegek╇や amelyekhezや hsonlókや aや
magyarorsz{giや b{ny{kbanや nemや fordulnakや elő╆や S{rg{sfehérや alapbaや {gyazott╇や vörösや
vagyや barn{sや gumókや alkotj{kや azや ún╆や ╅scheckを-m{rv{nyokatや 〉pl╆や aや vörösや színűや aや

                                                           
181 BIAŁOSTOCKIやｱｹｷｶ╆やi╆やm╆やｳｵ-43.; Figs. 101-114.; KOZAKIEWICZ 1976. 27-33.; 19-ｴｲ╆やkép╉や

BIAŁOSTOCKI 1986. 106-107.; Abb. 5-6; KALINOWSKI 1986. 131-136.; MOSSAKOWSKI 2007. 
182 DIVÉKYやｱｹｱｰ╆やｷ╇やｸ╇やｹ╆╉やL8VEI 2002c. 415.; MOSSAKOWSKI 2007. 232, 301. 

183 BIAŁOSTOCKIやｱｹｷｶ╆やｴｹ╆╉やFig╆やｱｴｵ╉やKOZAKIEWICZ 1976. 34.; 45-ｴｷ╆やkép╉やFISCHINGERやｱｹｸｶ╆や
137-138. 

184 KOZAKIEWICZ 1976. 24.; 1-ｳ╆やkép╉やFISCHINGER 139-141.; MOSSAKOWSKI 2007. 18.; il. 5 

185 BIAŁOSTOCKIやｱｹｷｶ╆やｴｹ╆╉やFig╆やｱｴｹ╉やKOZAKIEWICZ 1976. 34-ｳｵ╆╉やｴｹ╆やkép 

186 BIAŁOSTOCKIやｱｹｷｶ╆やｵｱ╆╉やFig╆やｱｶｸ╉やKOZAKIEWICZ 1976. 227-ｲｲｸ╆╉やｱｸｸ╇やｱｹｰ╆やkép 
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Rotscheck: ｱｴｳｵ╆や kép《╇や amelyekや divatjaや aや ｱｵ╆や sz{zadや közepénや kezdődött╇や ésや amelyekや
tarkaやmint{zataやsokszorやteljesenや╅elfedteをやaやfigur{lisやfaragv{nyokやvonalj{ték{t╆187 Az 

egykoriやkoralltelepekやv{z{nakやszerkezeteやaやsötétやalapbanやaやmetszetやir{ny{tólやf(ggőenや
kisや fehérや foltokban╇や illetveや p{rhuzamos╇や ujjnyiや hosszúや vonalakや rendszerébenや
mutatkozik meg╇やezeketやaやm{rv{nyokatや╅tropfを-m{rv{nyoknakやnevezikや〉pl╆やaやvörösや
színűやaやRottropf: 1443-ｱｴｴｴ╆やkép).188 

Azや ausztriaiや szakirodalomや időnkéntや felvetetteや aや salzburgiや vörösや m{rv{nyや
magyarorsz{giやexportj{nakやlehetőségétやis╆189 Ez ｠ haやaやközépkorbanやnemやisやtúlやnagyや
mértékbenや ｠ létezettや is╆や Geológiaiや vizsg{latokや sor{nや der(ltや fényや egyや budaiや
renesz{nszや díszkúttöredékや (ｱｴｴｵ╆や kép) k(lföldiや sz{rmaz{s{ra╇190 ésや mindや geológusi╇や
mindやművészettörténésziや szemmelやnyilv{nvalóやvoltやaやbozsokiやBatthy{ny-v{rkastélyや
egyや későや renesz{nszや p{rk{nytöredékénekや (ｱｴｴｶ╆や kép) salzburgi eredete.191 Kétや ｱｵ╆や
sz{zadi╇やpozsonyszentgyörgyiや〉Svät?やJur╇やSzlov{kia《やkeresztelőmedenceや╅rotscheckを-

m{rv{nybólや kész(lt╆や M{sや darabokn{l╇や ígyや Illésh{ziや M{ty{sや gyulafehérv{riや prépostや
〉くｱｵｱｰ《や illésh{ziや 〉Eliasdice╇や Szlov{kia《や sírkövénél192 (ｳｳｰ╆や kép《╇や vagyやSzentgyörgyiや ésや
Baziniや 〉III╆《やGyörgyや 〉くｱｴｶｷ《や pozsonyszentgyörgyiや szarkof{gfedőlapj{n{l193 (384-386. 

kép《や aや kőanyagや k(lföldiや eredeteや kevésbéや nyilv{nvaló╇や b{rや aや lapokや erezeteや azértや
k(lönbözniや l{tszikや aや magyarorsz{giや anyagétól╆ Ezekben az esetekben a 

művészettörténetiやstíluskritikaやsegítségévelやisやelやlehetやv{lasztaniやaやhelyiやésやazやimportや
műveket╆194 Ausztriaiや emlékekkel195 {rulや elや közeliや rokons{gotや aや címeresや sírlapや
beoszt{s{t╇や stílus{t╇や betűtípus{t╇や aや németやnyelvűや feliratや szerkezetét tekintve Nathan 

                                                           
187 KIESLINGER 1962. 15-20.; KIESLINGER 1964a. 167, 180, 210-211.; GRIMM 1984. 13, 19.; A 

╅közönségesをやmagyarorsz{giやvörösやésやaやfehérやeresやsalzburgiやm{rv{nyやköztiやk(lönbségやjólや
l{tszikやaやlényegesenやkésőbbi╇やｱｶｸｶやut{nやemelt╇やgyőriやM{ria-oszlopon, amelynek Salzburgban 

faragottやoszloprészétやaやlegutóbbiやrestaur{l{sやsor{nやalulやésやfel(lやkénytelenekやvoltakやhazaiや
anyagraやkicserélni╆ 

188 KIESLINGER 1964a. 152, 154-155, 210-211. 

189 MARTIN 1925. 49-50.; VALENTINITSCH 1983. 39. 

190 KERTÉSZやｱｹｸｲ╆やｲｰｲ╆╉やaやmeghat{roz{stやazやújabbやtermészettudom{nyosやvizsg{latokや〉Pintérや
Farkas╇やTóthやM{riaやésやmunkat{rsaik╇やMTAやGeokémiaiやKutatóintézet╇やｲｰｰｶ《やisやmegerősítették╆ 

191 Aやtöredéketやｱｹｹｰ-benやtal{ltaやHajm{siやErika╆やAやkőmeghat{roz{stやMarekやIstv{nや〉Budapestiや
MűszakiやEgyetem╇や[sv{ny- ésやFöldtaniやTanszék《やésやeやdolgozatやszerzőjeやvégezte; az anyag 

╅scheckを-jellegű╈やLAHU 5. ｲｰｰｲ╆やｱｱｱ╆や〉ｹｴ╆ｱ╆やsz╆《╉やｸｵ╆やképや〉azótaやazやeredménytやaや
természettudom{nyosやvizsg{latokやmegerősítették《 

192 IPOLYI 1859a. 100-ｱｰｱ╆╉やI╆ｸ╆やkép╉やL8VEIやｱｹｹｰb╆やｸ-ｹ╆╉やｱ╆やkép╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ-92. 166. (150. 

jegyzet《╉やｵｹ╆やkép 
193 VERNEI-KRONBERGERやｱｹｳｹ╆やｴｵ╆╉やｲｶ╆やt{bla╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｶｹｸ╆╉やII╆やｱｶｹｱ╆やkép╉や

VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｳｶ╆╉やFig╆やｳｲ╆╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｳｲ╇やｶｶｶ-667. (2.2.8. kat. sz.) 
194 Aやpozsonyszentgyörgyiやésやm{sやkörnyékbeliやsírkövekやstílusproblém{iról╇やausztriaiやkészítésérőlや

ld╆やkor{bban╇やaや╅Címeresやésやfigur{lisやsírkő{br{k╈やaやcsal{diやésやszemélyesやreprezent{cióやésや
emlékezetをやcíműやfejezetや╅Aやportréやproblém{jaをやcíműやalfejezetében╆ 

195 Néh{nyやpélda╈やBochartやVindorfferや〉くｱｴｸｷ《╇やBécsújhely╉やAlexやKheitzelや〉くｱｵｰｸ《やésやHannsやPratzlや
zu Radekや〉くｱｵｲｱ《╇やSalzburg╇やSt╆やPeter╉やKatalinやasszonyや〉くｱｵｲｱ《╇やHainfeldや〉Alsó-Ausztria); 

AndreやDrucksasや〉くｱｵｲｲ《╇やStaatzや〉Alsó-Ausztria). 
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Kranbergerや〉くｱｵｱｰ《やsoproni196 (86-ｸｷ╆やkép《╇やvalamintやPeterやStorkutやvonやSeedorfや〉くｱｵｲｲ《や
baziniや 〉Pezinok╇や Szlov{kia《や sírlapja197 (ｸｴ╆や kép《や ésや többや sírkőや aやpozsonyiや 〉Bratislava╇や
Szlov{kia《やSzentやM{rton-templomból198 (78-83, 364-ｳｶｵ╆やkép《╇やtal{nやBécsbenやkész(ltek╆や
Aやbécsiや renesz{nszやemlékénekや tűnikやaや JurisicsやMiklósやgyermekeiや sz{m{raやｱｵｳｸ-ban 

{llítottやsírkőや〉ｸｸ╆やkép《やaやkőszegiやSzentやJakab-templomban.199 

Aやsokszorや teljesenやhasonlóやkőanyagやazonbanやmindigやkétségeketや ébreszthetや aや
stílusvizsg{latokや pontoss{g{tや illetően╆や Aや sírkőkatalógusや munk{latai╇や majdや ennekや aや
vörösや m{rv{nyokraや vonatkozóや kérdésfeltevéseiや kiterjesztésétや jelentő╇や azや anyagや
építészetiや ésやművészetiや haszn{lat{tや felt{róや anyaggyűjtésや sor{n200 alapvetőや kérdésekや
vetődtekや felや aや faragv{nyosや emlékekや műhelyösszef(ggéseivelや ésや ezenや kereszt(lや aや
vörösや mészkövekや b{nyahelyeivelや kapcsolatban╆や Igenや fontosnakや tűntや aや Salzburgや
környékiや｠ adneti ｠ ésやaやgerecseiやvörösやmészkövekやegyértelműやmegk(lönböztetése╆や
Aや problémaや nemzetköziや jelentőségétや jelziや péld{ulや egyや Szentや J{nosや evangélist{tや
szimboliz{lóや sastや {br{zoló╇や ╅vörösや m{rv{nyをや dombormű╇や amelyや kérdőjelesenや
magyarorsz{giや alkot{skéntや szerepelや aや p{rizsiや Louvreや ki{llít{s{nや 〉1447╆や kép).201 

Alighanemや bajorや munka╇や deや Passau╇や Burghausen╇や Augsburgや ésや t{rsaikや
műhelyprodukciój{baや stil{risanや egyelőreや nemや siker(ltや beilleszteni╆や Aや vörösや
m{rv{nyokや egyesや ausztriaiや fajt{i╇や aや foltoss{gukや miattや k(lönleges╇や ön{llóや névvelや isや
nevezett rotscheck, rottropf ésや schnöll m{rv{nyokやugyanやaやmagyarorsz{giやb{ny{kbanや
nemや fordulnakや elő╇や ígyや felhaszn{l{sukやmindや aや középkorban╇やmindや aや barokkや idejénや
egyértelműenや ausztriai-bajororsz{giや importraや utal╇や azや emlékekや zömétや alkotó╇や
╅közönségesをや vörösや m{rv{nyokrólや azonbanや szemrevételezésや útj{nや többnyireや nemや
{llapíthatóやmegやazやeredet╆やAやművészettörténésziやszemやnegyedsz{zados gyakorlata, a 

stíluselemzésselや isや összef(ggésben╇や bizonyosや eltéréseketや képesや voltや körvonalazni╇や
azonbanやannakやmeghat{roz{s{raやpéld{ul╇やmiértやm{sokや tal{nやegyやkicsitやaやdél-alföldiや
leletekや anyagai╇や nemや bizonyultや elegendőnek╆や Aやműemlékiやmunkaや sor{nや péld{ul ｠ 

természettudom{nyosや t{mogat{sや nélk(lや ｠ nemや siker(ltや érvényreや juttatniや aztや aや
művészettörténésziやmeggyőződést╇やhogyやaやm{riabesnyőiや szétszedettやGrassalkovich-

síremlékや pótl{sraや szorulóや sarokpilasztereinekや sz(rkévelや ésや vörösselや foltozottや
kőanyagaや salzburgiや eredetű╇や ígyや aztや azや eredetiや megjelenéstや jelentősや mértékbenや

                                                           
196 ｴｳ╆╉やｲｹ╆や{bra╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｰ╇やｱｳｱ╆╉やAbb╆やｵ-6 

197 HENSZLMANN 1880a. 63, 203. 
198 Gasparや〉くｱｴｲｸ《やésやBartholomeusや〉くｱｴｵｳ《やScharrachやsírköveやaやSzentやM{rton-templomból╈や

KOSTKAやｱｹｷｶ╆やｱｹ╇やｶｹ╆╉やｵｱ╆やkép╉やL8VEI｠VARGAやｱｹｸｷ╆やI╆やｶｹｶ╆╉やII╆やｱｶｹｰ╆やkép╉やFIALAやｱｹｹｹ╆やｶｶ╇やｶｷ-

ｶｸ╆や〉ｵｶ╆やkat╆やsz╆《╉やLUXOV[やｲｰｰｳ╆やｳｲｹ╆╉やｲｷｷ╆やkép; MertやGaelsamや〉Gailsam╇やくｱｴｸｹ《╇やWilhelmやvonや
Wulkendorf╇やHansやOde╊や〉くｱｵｱｳ′《やsírkövei╈やL8VEIやｱｹｹｲ╆やｱｸ╆╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｲｹ╇やｱｳｱ-132.; Abb. 

4, 7; MAJOROSSY 2006. 107. (164. jegyzet is), 108. (169. jegyzet);  
199 CSOMA 1887b. 183-ｱｸｴ╆╉やCSERGHE8｠CSOMA 1890a. 93-96.; LIND 1892. 160.; Abb. 4; 

V[RADYやｲｰｰｰa╆やｹｲ-93, 96-ｹｷ╆╉やL8VEIやｲｰｰｲa╆やｳｷ╆╉やｶｰ╆やkép╉やV[RADYやｲｰｰｳ╆やｳｳ-34, 43-44.; 12. 

{bra╉やL8VEIやｲｰｰｶa╆やｱｳｴ╆╉やAbb╆やｱｴ 
200 L8VEIやｱｹｹｲ╆ 
201 Szobr{szatiやgyűjtemény╇やÉszak-Európa╈やMagyarorsz{gや〉′《╇やｱｵ╆やsz{zad╆やltsz╆やR╆やF╆やｲｸｱｱ╇やCharlesや

Mègeやgyűjteményéből╇やElisabethやMègeやhagyatéka╆ 
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megv{ltoztató╇やmagyarorsz{giやanyaggalやpótolt{k╉やaやgeológiaiやvizsg{latokやeredményeiや
m{rやcsakやelkésveやigazolhatt{kやaやsejtést╆ 
 Aやkérdésekやérdeklődéstやkeltettekやgeokémikusiやésやgeológusiやkörökben╇やésやTóthや
M{riaや〉MTAやGeokémiaiやKutatóintézet《やjavasoltaやPintérやFarkasやgeológusやhallgatónakや
(ELTE TTK) aやtémaやszakdolgozatやkereteiやközöttやtörténőやvizsg{lat{tやésやmegold{s{t╆やAや
célzottや vizsg{latokや sor{nや kider(lt╇や hogyや aや hagyom{nyosや kőzettaniや elemzésekや ésや azや
ókoriやm{rv{nyokやkutat{saやsor{nやm{rやalkalmazottやstabilizotópやvizsg{latokやegy(ttesや｠ 

mindや aや b{ny{kból╇や mindや kőfaragv{nyokbólや vettや mint{kraや valóや ｠ alkalmaz{s{valや
megv{laszolhatókやaやfelvetettやproblém{k╆202 

 Aやgeológiaiやelemzésekやsor{nやelk(löníthetőnekやbizonyultやAdnetやésやTardosやalsó-

jur{jaや ｠ péld{ulや aや hat{rter(letや Sopronや eltérőや eredetűや faragv{nyaiや esetébenや igenや
meggyőzőやmódonや｠╇やésやkider(ltやazやis╇やhogyやb{rやaやGerecsébenやmaやm{rやaやközépső-jura 

korbólや felhaszn{lhatóや minőségű╇や vastagpadosや rétegeketや nemや ismer(nk╇や aや
középkorban mégやlehetettやb{ny{szniやilyenやvörösやmészkövetやis╆203 Lényegébenやezやvoltや
aや dél-alföldiや faragv{nyokや mutattaや csekélyや eltérésekや oka╇や nemや pedigや aや helyenkéntや
feltételezettや Maros-völgyi╇や erdélyiや eredet╆や Ezzelや kézművesや történetiや hely(kreや
l{tszanakや ker(lniや III╆や Bélaや ésや feleségeや középső-juraや ╅vörösや m{rv{nybólをや kész(lt╇や
székesfehérv{riや koporsóiや is╇や amelyeknekや egyed(lや aや mikroszkóposや vizsg{latonや
alapuló╇やveronaiやmészkőkéntやvalóやkor{bbiやgeológiaiやmeghat{roz{sa204 ellentmondott 

mindannak╇や amitや aや ╅vörösや m{rv{nyをや ｱｲ╆や sz{zadや végiや esztergomiや haszn{lat{valや
kapcsolatbanやaやművészettörténetやeddigやfelismert╆ 
 Azや eredményekや lehetővéや teszik╇や hogyや aや természettudom{nyosや módszerekや
szélesebbやkörűやalkalmaz{s{valや aやkésőやközépkorやésや aやkoraやújkorや emlékeiやkörébenや｠ 

felhaszn{lvaやaやművészettörténet hagyom{nyos╇やstílus- ésやtípustörténetiやelemzéseitやisや
｠╇や aやK{rp{t-medenceやnyugatiや ésやészakiや részeinやpontosabbanやelk(löníthetőや legyenやaや
Salzburg╇や illetveやazやEsztergomやkörnyékiやanyagokatや feldolgozóやműhelyekや termelése╇や
elv{laszthatóや legyenや aや helyiや produkcióや a region{lis╇や illetveや aや t{vols{giや
kereskedelembenやterjedőやtermékektől╆ 

 

 

                                                           
202 Aやmódszerやalapelveirőlやésやsokoldalúやalkalmaz{siやlehetőségeirőlやszóló╇やközérthető╇やigenや

informatívやösszefoglal{s╈やDEMÉNYやｲｰｰｴ╆やｱｹｲ｠ｱｹｸ╆╉やazやmagyarorsz{giやgyűjteményekbenや
őrzöttやvagyやMagyarorsz{gonやtal{ltやrómaiやm{rv{nyokやhazaiやvizsg{latiやeredményeitやbemutatóや
publik{ciókやadatai╈やL8VEI｠PINTÉR｠BAJN2CZI｠T2THやｲｰｰｷ╆やｸｱ╆や〉ｱｲ╆やjegyzet《╉やanatóliaiや
m{rv{nyokやvizsg{latiやeredményeirőlやszólóやközleményekやadatai╈やuott╆やｸｲ╆や〉ｱｸ╆やjegyzet《╆ 

203 PINTÉR F╆╇や╅Vörösやm{rv{nyをやműalkot{sokやnyersanyaglelőhelyeinekやésやm{ll{siやfel(leteinekや
vizsg{lataやkőzettani-geokémiaiやmódszerekkel╆やSzakdolgozat╇やELTEやTTKやKőzettan-geokémiaiや
Tanszék╆やBudapestやｲｰｰｱや〉témavezető╈やSzakm{nyやGyörgy《╉やPINTÉRやetやal╆やｲｰｰｱ╉やPINTÉRやetやal╆や
2001b; PINTÉRやetやal╆やｲｰｰｲ╉ PINTÉRやetやal╆やｲｰｰｴ╉やL8VEI｠PINTÉR｠BAJN2CZI｠T2THやｲｰｰｷ╆ 

204 KONDAやJ╆╇やIII╆やBélaやkir{lyやésやantiochiaiやAnnaやkir{lynéやsírl{d{j{bólやvettやkétやdarabやkőzetmintaや
geológiaiやvizsg{lat{nakやrégészetiやvonatkoz{súやeredményei╆やKézirat╇やM[FIやadatt{rやT╆やｱｴｷｷｶ╇や
ｱｲ╆╉やhivatkozikやr{やPintérやFarkas╈やPINTÉRやetやal╆やｲｰｰｱ╆やｶｲ-63, 67. 
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10.3. ╅Díszkövekをやt{vols{giやsz{llít{saやEurópa-szerte 

 

A kőfaragóműhelyekや termékeinekや sz{llít{saや ｠ ak{rや aや nyersや kőlapokról╇や ak{rや
kifaragottや síremlékekrőlや voltや szó╇や mindkétや lehetőséggel sz{molhatunkや｠ ahol csak 

erreやmódやvolt╇やelsősorbanやvíziやútonやképzelhetőやel╇やnemcsakやaやDun{t╇やhanemやaやkisebbや
folyókatや isや haszn{lhatt{k╆や Aや vörösやm{rv{nyや esetébenや Gyulafehérv{rraや (Alba Iulia, 

Rom{nia《やpéld{ulやnyilv{nやaやMarostやhaszn{lt{k╇や innenやtov{bbやNagyszebenbe (Sibiu, 

Rom{nia《や m{rや tengelyenや kellettや sz{llítani, aや szil{gys{giや Menyőre205 (Mineu, 

Rom{nia《╇や Nagyfaluba206 〉Nu<falãu╇や Rom{nia╉や 1118-ｱｱｲｲ╆や kép) legal{bbや azや útや egyや
részénや aや Tiszaや mellékfolyóiや vezettek╆207 Írottや említésekや csakや Esteiや Hippolitや érsekや
esztergomi sz{mad{skönyveibenやmaradtakやfennやerreやnézve╈やｱｴｸｷ｠1488-banやｷｶ╇やvörösや
m{rv{nnyalや megrakottや hajóや úszottや leや S(ttőrőlや Beatrixや kir{lynéや budaiや
építkezéseihez╆208 

A legjobbや összehasonlít{siや alap nyilv{nvalóanや aや Salzburgや környékiや vörösや
m{rv{ny╆や Ennekや feldolgoz{saや nemや voltや olyanや centraliz{lt╇や mintや aや jószerivelや csakや
Bud{raや ésや Esztergomraや lokaliz{lhatóや magyarorsz{giや gyakorlat╈や aや főや központokatや
jelentőや Salzburg╇や Passau╇や Regensburg╇や Augsburg╇や M(nchen╇や Bécsや mellett kisebb 

piackörzeteketやell{tóやműhelyekやtevékenykedtekやfolyamatosan╇やvagyやcsup{nやidőnkéntや
｠ egy-egyやletelepedőやmesterやkör(lや｠ Braunauban, Wasserburgban, Freisingben.209 A 

sz{llít{sbanや ittや isやalapvetőやszerepeやvoltやaや folyóknak╈やaやDun{nak╇や Innek, Salzachnak, 

Isarnak╆やEbbenや╅rekordot jelentを ErzsébetやésやBorb{laや litv{nやkir{lynékやsíremlékeinekや
Wiln{baや〉Vilniusz╇やLitv{nia《やjuttat{sa╈やaやkövekやaやSalzachon╇やInnen╇やDun{n╇やMorv{nや{tや
hajónや aや morvaorsz{giや Kremsierbeや 〉KroměŕíD《╇や onnanや szekérenや Krakkóbaや ker(ltek╇や
majdやaやVisztul{nやsz{llított{kやőketやDanzigbaや〉Gdansk《╇やszekérenやtov{bbやKönigsbergenや
〉Kalinyingrad《や {tや aや Njemenや folyóhozや vitték╇や ahonnanや ismétや hajón╇や aやWilijaや folyónや
jutottakやcélba╆やAやkétやsíremlékやösszesenやｹｷｱやforintやｱｳやkrajc{rbaやker(lt╇やebbőlやcsup{nやaや
Salzburgや ésやDanzigや közöttiや sz{llít{sや ｴｳｵや forintや ｴや ｱのｲや krajc{rtや tettや ki╇や kb╆ h{romszorや
annyit╇や mintや mag{nakや azや anyagnakや azや értéke╆210 Nagyや nehézséggelや j{rtや aや vörösや
m{rv{nynakや azや Alpokや vonulat{nや valóや {tjuttat{saや is╈や aや salzburgiや érsekségや ésや aや
bambergiやp(spökségやkarintiaiやfelségter(leteiやköz(lやaやvörösやm{rv{nyやszinteやkiz{rólagや
az egykor salzburgiや fennhatós{gや alattや {llottや templomokbanや tal{lhatóや meg (pl. 

Friesach《╇や aや salzburgiや ╅divatを teh{tや aや sz{llít{siや nehézségeketや isや legyőzveや azやAlpokや
                                                           
205 Aやtemplomやvörösやm{rv{ny timpanonjaやésやkeresztelőkútja╈やBUNYITAYやｱｸｸｷ╆やｳｰ-36.; BALOGH 

1943. 86, 176, 211-214, 268-270.; Matthias Corvinus 1982. 650-651. (Kat.-Nr. 794, BALOGH, J.); 

HORLER 1983. 237, 246, 248.; 1, 10-ｱｱ╆やkép 
206 LosonciやB{nfiやL{szlóや〉くｱｴｱｹのｱｴｲｳやközött《やvörösやm{rv{ny sírlapja╈やBUNYITAYやｱｸｸｷ╆やｲｶ-27.; 

PETRIやｱｹｰｱ╆やｶｲｲ╆╉やképekやaやｶｲｰ╆やésやｶｲｱ╆やoldalon╉ ENGEL｠L8VEI｠VARGAやｱｹｸｳ╆やｳｹ╆╉やｱｲ╆やkép 
207 MarosiやErnő hívtaやfelやaやfigyelmemetやazやugyancsakやjelentősやsúlyúやsótömbökや｠ ellentétesや

ir{nyú╇やdeやazonosやútvonalonやtörténőや｠ sz{llít{s{nakやlehetőségére╆ 
208 VOIT 1957. 50, 79 (8. jegyzet). 

209 LEONHARDT 1913; HALM 1927｠1928; LIEDKE 1973a; LIEDKE 1973b; LIEDKE 1974; 

LIEDKE 1976; LIEDKE 1979, 1986, 1987, 1988; LIEDKE 1981. 
210 KIESLINGER 1964b. 256.; KIESLINGER 1964a. 191. 
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h{góinや túlraや isや eljuttattaや aや kedveltや anyagot╇や egyesや ｠ azértや óvatosanや kezelendőや ｠ 

adatok szerint azonban nemやközvetlen(l╇やhanemやaやDun{tやésやaやDr{v{tや felhaszn{lva╇や
Magyarorsz{gonや kereszt(l╆211 III╆や Frigyesや cs{sz{rや 〉くｱｴｹｳ《や eredetilegや Bécsújhelyreや
sz{ntや síremlékénekや ｳｰｲxｱｶｵxｶｵや cmや méretű, mintegy 8700 kg-otや nyomóや
szarkof{gfedlapj{tや(1448╆やkép) csup{nやelőfaragott (gerauhwerkt《╇やteh{tやennélやnehezebbや
〉deやkevésbéやkényes《や tömbbenやvíziやútonやsz{llított{kやｱｴｶｹ-benやBécsig╇やmajdやｱｴｷｹ-ben 

sz{razföldiやútonや｠ azやútbaやesőやhidakatやmegerősítveや｠ aやrendeltetésiやhelyre╇やahonnanや
hasonlóや módonや ker(ltや ｱｴｹｳ-banや visszaや aや bécsiや Stephansdomba.212 Aや krakkóiや v{rや
építkezésévelやkapcsolatos╇や ｱｵｲｵ-ｱｵｲｶ╆や éviや adatokや szerintや azやEsztergombólやKrakkóbaや
vittや vörösやm{rv{nyや Beszterceb{ny{tólや történtや sz{llít{saや többszörや isや k(lönや kifizetésiや
tételkéntや jelentkezett╈や nyilv{nや od{igや aや Garamや víziや útj{nや vittékや azや anyagot, 

Beszterceb{ny{nやazonbanやkocsiraやkellettや{trakni╆213 

Aや Gerecseや vörösや mészkőや b{ny{iや Magyarorsz{gonや előbbや kir{lyiや birtokokや
voltak╇やmajdや hamarosanや érsekiや tulajdonbaや ker(ltek╆214 Aや Salzburgtólや délre╇や Halleinや
mellettや fekvőや Adnetbenや érsekiや tulajdonúや kőb{ny{rólや csakや egyetlen╇や ｱｴｲｰ╆や éviや adatや
ismert 〉ezzelや szembenや aや s{rg{sや mészkövű Untersbergや azや érsekségéや volt《╇や akadtや
b{nya╇や amelyや azや adnetiや pléb{niaや birtok{ban╇や többや m{sikや parasztokや ésや kőfaragókや
kezénやvoltや〉aやtöbbnyireやforr{shivatkoz{sやnélk(liやadatokやfőlegやaやkésőやközépkori╇やkoraや
újkoriや{llapotokraやvonatkozhatnak《╆215 Azやérsekségやfel(gyelőiやútj{nやmégisやellenőrzéseや
alattや tarthattaや aや termelést╇や ésや aや v{mokonや kereszt(lや jelentősや hasznotや isや húzottや aや
m{rv{nyfarag{sból╆や Fennmaradtや aや tittmoningi216 v{mszab{lyzatや 〉ｱｶｰｰや kör(lről《╇や
amelyやpontosanやmeghat{rozta╇やhogyやmennyiやv{motやkellettや leróniやaやkifaragatlanやsír- 
vagyやcímerkövek╇や illetveやoszlopokや l{bj{ért╇や aやpadlóburkolóやkövek╇やoszlopl{bazatok╇や
ablakkeret-elemek╇や lépcsőfokokや darabj{ért╉や aや templomoknak╇や kolostoroknak╇や
nemeseknek nem kellettやfizetni(kやaやsírkövekért╇やf(ggetlen(lやattól╇やhogyやmegmunk{ltや
vagyやmégやnyersやlapokrólやvolt-eやszó╆217 

A Gerecse-vidékiや ésや aや Salzburgや környékiや vörösや m{rv{nyokéhozや hasonlóや
iparszerűやkőfaragó-tevékenységやésや termékeinekや többや sz{zやkilométeresや t{vols{gokraや
történőや sz{llít{saや kor{ntsemや voltや ritkaや jelenségや aや középkoriや Európ{ban╆や Mindenや
olyanや ter(letenや éltekや ezzelや aや lehetőséggel╇や aholや k(lönlegesや minőségűや vagyや színűや
kőanyagotやb{ny{sztak╆やVoltakやszinteやegészやEuróp{banやdivatosやanyagok╇やlegink{bbやazや
It{li{banやb{ny{szottや fehérやm{rv{nyやésやazやangliaiやalab{stromやtartozottやebbeやaやkörbe╆や
Lényegesenや kisebb╇や deやmégやmindigや nemzetköziや összef(ggésrendszerbeや {gyazódottや

                                                           
211 KIESLINGER 1956. 7, 31ｵ╆╉やKERTÉSZやｱｹｸｲ╆やｱｹｷ-198. 

212 KIESLINGER 1964a. 190-191.; ZYKAN 1981. 123. 

213 DIVÉKYやｱｹｱｰ╆やｸ╇やｹ╆ 
214 TardosやésやS(ttő╈やGY5RFFYやｱｹｸｷ╆やII╆やｳｱｳ╆╇やilletveやZs.O. I. 82. (824. sz.) 
215 KIESLINGER 1964a. 201. 

216 Tittmoning╈やhat{rv{rosやaやsalzburgiやérsekségやter(leteやésやBajororsz{gやközött╇やaやSalzachやfolyóや
mellett. 

217 KIESLINGER 1964a. 190. 
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beや azや ausztriaiや ésや aや magyarorsz{giや vörösや m{rv{ny╇や valamintや aや flandriaiや b{ny{kや
mélyfeketeやszínűやmészköveや〉német(l╈や╅Kohlenkalkを《╆ 

Azや it{liaiや fehérや m{rv{nyokat╇や közt(kや aや carraraiや m{rv{nytや Európa-szerte 

haszn{lt{k╆や Részbenや tömbökbenや isや sz{llított{kや azや előkelőや megbízókや részéreや aや
legelőkelőbbや szobr{sziや feladatokや nyersanyagaként╇や ígyや viszonylag nagyobb 

mennyiségbenや ker(lt Észak-Franciaorsz{g╇や elsősorbanや P{rizsや m{rv{nyfaragó-

műhelyeibe╇や azや ｱｳｰｰ-atや közvetlen(lや megelőzőや évektőlや kezdődő╇や elsősorbanや aや
síremlékfarag{sban╇や valamintや aや mag{n{hítatや célj{raや szolg{lóや Madonna-szobrok 

készítésébenやmegnyilv{nulóやdivatnakやmegfelelőenや〉ahonnan tov{bbiや ter(letekre╇やpl. 

Flandri{baや isや eljuttatt{k aや m{rや készや munk{kat《╆218 Gyakranや azonbanや m{rや aや készや
faragv{nyokや ker(ltekや It{li{bólや k(lföldre╇や ígyや M{ty{sや kor{banや aや budaiや v{rpalotaや
Andreaや delや Verocchioや műhelyébőlや sz{rmazó╇や renesz{nszや kútjaや 〉aや M{ty{sや
megbíz{s{bólやkész(ltやkútnakやAngeloやPolizianoやepigramm{tやszentelt《219 ésやaやvisegr{diや
palotak{polnaやkor{bbanやm{rや említett╇や firenzeiや importműや tabern{kuluma╇220 később╇や
1519-ben pedig azやesztergomiやBakócz-k{polnaやAndreaやFerrucciや{ltalやkészítettやolt{ra221 

(1086-ｱｰｸｷ╆や kép). Michelangelo egyikや Madonn{j{tや aや flandriaiや Bruggeや polg{raiや
v{s{rolt{kやmeg (ｱｴｴｹ╆やkép).222  

A ｱｴ╆や sz{zadtólや készített angolや alab{strom-faragv{nyokや Izlandtólや ésや
Norvégi{tólや Lengyelorsz{gigや ésや Dalm{ci{igや Európa-szerte kedveltek voltak.223 A 

nyersやalab{stromやfeldolgoz{saやazonbanやpéld{ulやNémetorsz{gbanやisやtörténhetett╆224 

Aや közép-európaiや vörösや m{rv{nyokや orsz{ghat{rokonや {tnyúlóや piackörzeteiや｠ 

Salzburgや esetébenや Dél-Németorsz{gtólや aや Nyugat-Dun{ntúlig╇や aや lengyelorsz{giや
Krakkóigや ésや aや litv{nや Vilniuszig╇や délや feléや pedigや aや délkeleti Alpokban a salzburgi 

érsekséghezや tartozóや p(spökségekや ésや birtokokや ter(leteiig╇や Esztergomや ésや Budaや
vonatkoz{s{banや pedigや Dél-Erdélyig╇や aや lengyelや Gnieznóigや ésや Krakkóig╇や aや boszniaiや
BobovacigやésやaやDnyeszterやvidékéigや｠ p{rhuzam{tやpéld{ulやaやkeményやTournai-i fekete 

kő (╅m{rv{nyを╇や szénnelや színezett mészkő╇や ╅Kohlenkalkを《や jelenti, amelyet Flandria 

ter(letérőlや Észak-Franciaorsz{gbaや ésや Angli{ba, Trierbe╇や Th(ringi{baや ésや
                                                           
218 Aやp{rizsiやm{rv{nyfaragókraやpl╆╈やSCHMIDTやｱｹｷｱ╆やｱｶｱ-177., a 170. oldalon utal arra is, hogy az 

értékesやanyaggalやvalóやtakarékoss{gやjegyébenやgyakranやolcsóbbやkőbőlやfaragottやsíremlék-

figur{baやcsakやaやfejetやésやaやkezeketやillesztettékやbeやm{rv{nyból╉やazやalab{stromやésやaやm{rv{nyや
terminológiaやközépkoriやkeveredéséről╇やaやk(lönbözőやszínűやm{rv{nyokやhaszn{lat{rólやröviden╈や
BARON 1981. 56-57. 

219 Medencéjénekやtöredékeやker(ltやelő╈ BALOGHやｱｹｶｶ╆やI╆やｱｲｱ╆╉やT5R5K｠OSGY[NYIやｱｹｸｱ╆やｱｱｰ╆╉ 
Matthias Corvinus 1982. 292-293. (Kat.-Nr╆やｲｰｲ╇やT5R5K╇やGy╆《╉やaやtöredéketやaやM{ty{sやkir{lyや{ltalや
VerocchiótólやFirenzébenやrendeltやkúttalやMellerやPéterやazonosított╇やvö╆やMIK2やｲｰｰｱ╆やｲｲｶ╆╉やｲｵｵ╆やkép╉や
P2CSやｲｰｰｸ╉やaやkútraやvonatkozóやtörténetiやadatok╇やPolizianoやepigramm{ival╈やBALOGHやｱｹｶｶ╆やI╆や
513-514. 

220 RÉTIやｱｹｹｳ╆やｲｲｴ-ｲｲｵ╆╉やMIK2やｲｰｰｱ╆やｲｷｵ╆╉やM{ty{sやkir{lyや2008a. 413-414. (10.2.a-lやkat╆やsz╆╇やBUZ[Sや
G.). 

221 BALOGHやｱｹｵｵ╉やHORLERやｱｹｸｷ╉やT2THやｱｹｹｰa╉やMIK2やｲｰｰｱ╆やｲｵｸ-ｲｵｹ╆╉やｲｸｶ╆やkép 

222 Onze Lieve Vrouwekerk. 

223 OLSZEWSKI 1960. 35-ｶｴ╆╉やFISKOVIĆやｱｹｷｹ╆やｷｳ-88.; CHEETHAM 1984. 57-ｵｸ╆╉やRAMSAYやé╆n╆ 
224 SCHWARZENSKI 1921. 
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Sz{szorsz{gbaや isや sz{llítottak.225 Aや kőや keménységétや jelzi╇や hogyや Luxemburgiや Balduinや
trieriやp(spökや 〉くｱｳｵｴ《や síremlékénekやkemény╇や feketeやm{rv{nyやanyagaやellen{lltやmégやaや
napoleoniや franciaや csapatokや pusztít{sainakや is╆226 Aや skandin{viaiや gr{nitや k(lönlegesや
útonや jutottや elや azや Északnémet-Alföldre╈や aや Balti-tengerや kereskedelmiや hajóiや északや feléや
terményekkelや megrakottanや haladtak╇や aや visszaútonや azonbanや (resen╇や ezértや extraや
tőkesúlyraやvoltや sz(kség(k╇やamelyetやkeresztelőkutakk{や faragottやvagyやazz{や faraghatóや
gr{nittömbökやalkottak╆227 

Egyやorsz{gonやbel(liやkiterjedtやkőhaszn{latiや╅divatをやpéld{jaやazやAngliaやter(leténや
aや délenや fekvőや Corfe (Dorset) közelébőlや a 13｠ｱｴ╆や sz{zadbanや nagyや t{vols{gokraや
sz{llított╇や aや haszn{latbólや éppenや aや m{rや említett╇や túls{gosanや dr{ga Tournai-iや követや
kiszorító ún╆や purbeck-m{rv{ny╇や amelynekや fontosabbや feldolgozóや műhelyeiや aや
magyarorsz{giや vörösや m{rv{nyhozや részbenや hasonlóanや aや b{ny{któlや messzebb╇や aや
főv{rosban╇やLondonbanやvoltak╆228 

 

 

10.4. M{sやkőanyagok 
 

Aや vörösや m{rv{nyや mellettや egyや időreや szinte orsz{gosや jelentőségűvéや v{ltや aや
magyarorsz{giや koraiや renesz{nszや időszak{banや ╅felfedezettを╇や finomや szemcsés╇や élesenや
faraghatóや Budaや környékiや m{rgaや is╆や Építészetiや tagozatok╇や nyíl{skeretek╇や renesz{nszや
balusztr{dokや elemeiや kész(ltekや belőleや péld{ulや Veszprémben╇や Nagyv{zsonyban╇や
S(megen╇229 haszn{lt{kやaやsiklósiやv{rやésやaやv{rk{polnaやkőfaragv{nyaihoz╇やcímerkőhözや
V{cott╇や kapukeretetや ésや tabern{kulumotや faragtak belőleや aや nyírb{toriや reform{tusや
templomや sz{m{ra stb.230 Címeresや síremlékekや anyagakéntや nemや csup{nや aや b{nyahelyや
közelében╇やBudaやkörnyékénやfordulやelőや〉Pilisszentkereszt╈やismeretlenやap{tやsírkövénekや
töredékei╉231 V{c╈や felirattöredékek╉232 Visegr{d╈や felirattöredék233), hanem olyan 

                                                           
225 Aやkőやｱｳ｠ｱｵ╆やsz{zadiやb{ny{szat{rólやésやfelhaszn{l{s{ról╇やazやismertやkőfaragókやkatalógus{valやésや

azやírottやforr{sanyagやközlésével╈やNYSやｱｹｹｳ╉やazやangliaiやkapcsolatokról: SCHWARZBAUM 1981; 

aやtrieriやszékesegyh{zやérsekiやsíremlékeiや〉1290-ｱｲｹｳ╆やkép): HEINZ｠ROTHBRUST｠SCHMID 

2004. 18, 37-40.; Abb. 3, 8-ｹ╉やaやfehérやésやfeketeやkőanyagやpolikrómi{j{raやép(lőやtrieriや
szentélyrekesztőről╇やEgerやkapcs{n╈やHAVASIやｲｰｰｳ╆やｱｳｹ╆╉やｲｹ-ｳｰ╆やkép╉やaやth(ringiaiやWeiJenseeや
v{r{banやtal{ltやfaragv{nytöredékek╈やNICOLやｱｹｹｸ╆やｶｶ╆ 

226 SCHMID｠SCHWARZ 1997. 109. 

227 Azやeffajtaやkereskedelemやújkoriやp{rhuzam{tやtal{ljukやaやｱｹ╆やsz{zadやm{sodikやfelénekやAusztr{liaやésや
Angliaやközöttiやforgalm{ban╇やamelyetやazやausztr{liaiやmezőgazdas{giやtermékekやésやazやangliaiやvasや
tőkesúlyokやcseréjeや〉is《やjellemzett╈やez{ltalやsz(lettekやazやausztr{lやv{rosokやmaやm{rやműemlékilegやisや
egyreやink{bbやvédett╇やhistoriz{lóやstílusúやteraszh{zainakやgazdagやvasr{csai╆や 

228 LEACHやｱｹｷｵ╉やTUMMERSやｱｹｸｰ╆やｱｳ╆╉やBLAIRやé╆n╆やｴｱ-56. 

229 KOPP[NYやｱｹｹｳ╆やｳｱ-32. 

230 [RP[S｠EMSZT｠G[LOS｠KERTÉSZ｠MAREK 1993. 
231 GerevichやL{szlóやközöletlenやlelete╆ 
232 TRAGOR 1912. 126. (623-ｶｲｶ╆やsz╆《╇やｱｲｷ╆や〉ｶｲｸ╆やsz╆《╉やKOPP[NYやｱｹｹｴ╆やｱｷｷ╇やｱｸｷ╆や〉ｱｰｳ-106. sz.); 9/2-

ｵ╆や{bra 
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t{volabbiや vidékekenや is╇や mintや Nagyv{zsonyや 》Kinizsiや P{lや 〉くｱｴｹｴ《や ésや Myslenovithや
Horv{thや M{rk 〉くｱｵｰ8) m{rや említett szarkof{gjainakや oldallapjai234 (1143-ｱｱｴｹ╆や kép)], 

Csatkaや 》Szentlélekiや [kosや fiaや Miklósや 〉くｱｵｱｶ《や címeresや sírlapja235 (293-ｲｹｴ╆や kép)], 

Veszprémや 》Beriszlóや Péterや veszprémiや p(spök╇や horv{t-szlavón-dalm{tや b{nや 〉くｱｵｲｰ《や
címeresや kőlapja236『╇や Pécsや 〉(resや t(krötや mutatóや sírkőlapや azや egykoriや domonkosや
templomból237). Elsősorbanやazやorsz{gやnyugatiやésやközépsőやter(leteinやhaszn{lt{kやteh{t╇や
deやelker(ltやpéld{ulやBécsbeや is╈ Junckherr (Junkher╇やm{skéntやEdlasperger《やPéterや〉くlｵｰｴや
előtt《や budaiや polg{rや bécsiや h{z{nakや m{rg{bólや faragottや címerei (146-ｱｴｸ╆や kép), az 

ausztriaiやrenesz{nszやlegkor{bbiや〉‶《やkőfaragv{nyai.238 

Aや műt{rgyv{ndorl{sや ésや むsz{llít{s╇や anyaghaszn{latや nemzetköziや rendszerbe 

illeszkedőや péld{ihozや képestや lényegesenや korl{tozottabbや körűや haszn{latotや mutatnakや
egyes╇や aや környezet(kbenや előfordulóや m{sや kőanyagokhozや képestや mégや mindigや
dekoratívabbや vagyや egyszerűenや jobbanや faraghatóや kőzetfajt{k╆や Ennekや jellemzőや
magyarorsz{giや péld{jaや aや Balaton-felvidékenや aや Révf(löp╇や illetveや Felsőörsや környékiや
permiやvörösやhomokkő╆やAzやelsőやjelentősebbやkőb{ny{kやmégやaやrómaiやkorやelejénやnyíltak. 

M{rやazやi╆やsz╆やｱ╆やsz{zadraやkeltezhetőやfaragv{nyokやisやismertekやebbőlやazやanyagból╇やdeやazや
emlékekやzömeやaやｲ｠ｴ╆やsz{zadbólやvaló╆やSírkövek╇やsíremlékekやésやezekやtöredékeiやker(ltekや
előや aや ｲ╆や sz{zadbólや Lovasról╇や Csopakról╇や Vörösberényből╇や Felsődörgicséről╇や
Nemesv{mos｠Bal{c{ról╇や aや ｲ｠ｳ╆や sz{zadbólや Nemesgul{cson╇や aや ｳ╆や sz{zadbólや
Balatonszőlősről╇や aや ｴ╆や sz{zadbólや Balatonalm{diや ter(letéről╆239 Ép(lettagozatok, 

feliratosや t{bl{kや ismertekや főlegやaやｳ╆やésやｴ╆や sz{zadbólやBalatonakaliból╇やVörösberényből╇や
Mencshelyről╇や Balatonf(redről╇や T(skev{rról╇や Balatonfőkaj{rról╇や Nemesv{mos-
Bal{c{ról╇や 5rvényesről╇や Csopakról╇や Paloznakról╇や Balatonfűzfőről╇や Balatonakali-
S{gpuszt{ról╇や Halimb{ról╆240 Aや tali{ndörögdiや Szentや Andr{s-templom romjai alatt 

fek(dtや kor{bbiや templomや alapoz{s{banや azや ugyanittや {lltや rómaiや ép(letbőlや
újrafelhaszn{l{sraやker(ltやvörösやhomokkőやlapokatやtal{ltak╆241 

                                                                                                                                                                                     
233 GerőやGyőzőやközöletlenやleleteやaやFőやutcaiやSzentやL{szló-templomやromjaiやköz(l╆ 
234 R2MERやｱｸｶｳb╉やR2MERやｱｸｶｵa╉やM5LLERやｱｹｰｵ╆やｷｱ╆╉やｶｴ-ｶｵ╆やkép╇やVIII╆やt{bla╉やBÉKEFIやｱｹｰｷ╆やｲｳｹ-

243.; 102-ｱｰｴ╆やkép╉やÉRI｠SEDLMAYRやｲｰｰｴ╉やMIK2やｲｰｰｸb╆やｳｰｳ-305. 
235 R2MERやｱｸｶｰ╆やｹｳ╆╉やGEREVICHやｱｹｵｹ╆やｳｱｳ╇やｳｱｵ╇やｳｱｷ╆╉やｵ╇やｱｴ╆やkép╉やMatthias Corvinus 1982. 677, 

686-687. (Kat.-Nr. 840c, BALOGH, J.) 
236 T2TH 1964. 171, 173; NAGYB[KAY 1978. 113-ｱｳｰ╆╉やKOPP[NYやｱｹｹｳ╆やｳｱ╇やｱｱｲ╆ 
237 K{rp{tiやG{borやközöletlenやlelete╆ 
238 KUBINYI 1966. 256-ｲｵｷ╆╉やKUBINYIやｱｹｷｱ╆やｲｵｹ╆や〉ｳｸｴ╆やjegyzet《╉やL8VEIやｱｹｸｷa╆やｱｶｰ╆╉やL8VEIやｱｹｹｱd╆や

57-58.; 17-19. kép 
239 PAL[GYIやｲｰｰｴ╆やｲｷ╆や〉ｵ╆やsz╆《╇やｳｴ-36. (12-14. sz.), 38. (16. sz.), 44. (22. sz.), 46-47. (24-25. sz.), 54-55. 

(32-39. sz.), 75. (59. sz.) 
240 PAL[GYIやｲｰｰｴ╆やｹｳ╆や〉ｷｳ╆やsz╆《╇やｹｷ-101. (77-81. sz.), 103. (83. sz.), 105. (85. sz.), 110. (90. sz.), 112. 

(92. sz.), 119. (99. sz.), 127-130. (107-114. sz.), 138. (125. sz.), 140. (127. sz.), 145. (132. sz.), 147. 

(134. sz.), 148-152. (135-139. sz.), 157-158. (144-145. sz.), 160. (147. sz.), 16. (149. sz.), 165-166. 

(152-153. sz.) 
241 KOPP[NY｠KRALOV[NSZKY 2000. 114. 
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Aや jólや faragható╇や Balaton-felvidékiや vörösや homokkőnekや m{rや a ｱｱ╆や sz{zadbanや
kiterjedt ｠ m{igやfolyamatosや｠ b{ny{szat{ra╇やelsősorbanやaやFelsőörsやkörnyékiやb{ny{kや
műveléséreや engednekやkövetkeztetniや aや környékenや fennmaradtや építészetiや emlékekや ésや
egyediやfaragv{nyok╇やközt(kやsírkövekやis╆やAzやanyagotやrészbenやtörtkőfalakbanやésやezek 

sarokkv{dereikéntや haszn{lt{kや falusiや templomokや egészや sor{banや 〉pl╆や Paloznakや ésや
Szentkir{lyszabadjaや rómaiや katolikusや templomai╇や Aszófő｠Kövesdや templomromja《╇や
részbenや kv{derfalazatokや ésや építészetiや tagozatokや faragv{nyaikéntや 〉Tali{ndörögd╇や
SzentやAndr{s-templom romjai242《やm{rやaやｱｱ╆や sz{zadやóta╆やAzや időrendiやsorやelején╇やｱｰｶｰや
t{j{nや aや veszprémiや székesegyh{z243 ésや aや tihanyiや bencésや ap{ts{gや altemplomaや
oszlopainakやdobelemei╇や l{bazataiや ésや fejezeteiのfejlemezeiや{llnak╇や lényegébenやebbőlやazや
anyagbólや ép(ltや aや felsőörsiや préposts{giや templomや mindenや középkoriや periódusa╇や aや
gazdagや faragv{nyosや díszűや nyugatiや toronnyalや egy(tt╇244 valamintや aや veszprémfajsziや
templomromや koraiや nyugatiや részei245. A Balaton-felvidékiや templomokbanや előker(ltや
rom{nやkoriやsírkövekやsoraや isやvörösやhomokkőbőlやkész(ltやPaloznakon246 (558-ｵｵｹ╆やkép), 

Felsődörgicsén247 (802-ｸｰｳ╆やkép), Felsőörsön248 (30-31, 1070╆やkép), Kőv{góörs｠Ecséren249 

(804-ｸｰｵ╆や kép), Veszprémfajszon╇250 azやAszófő-kövesdiや templomromban (ｸｰｱ╆や kép), a 

veszprémiやv{rやter(letéről╆やEgyやmintegyやfélmegyényiやter(letű╇やZalaやmegyeやnyugatiやésや
Veszprémや megyeや déliや részétや felölelő╇や region{lisや piackörzetや rajzolódikや kiや aや ｱｲ｠13. 

sz{zadban╈や aやBalatontólや északra╇やnyugatrólやkeletreや aやZalav{r╇やZalaszentgrót╇やOrosziや
〉Noszlop《╇やZirc╇やCsaj{gやkijelölteやívenやbel(lやelsősorbanやaやBalatonfelvidékやkedvelt╇やde a 

vörösやm{rv{nyやreprezentatívやvolt{tやnélk(lözőやkőanyagaやvoltや｠ zalav{riやeredetűやsírkőや
Zalap{tiból╇251 keresztesやdíszűやsírkőやZalaszentgróton252 (1057-ｱｰｵｸ╆やkép), keresztelőkútや
Noszlopや környékérőlや Orosziban╇253 keresztesや sírkőや Zircen254 (980-ｹｸｱ╆や kép) ésや
domborműや Csaj{gon255. Előfordulや aや vörösや homokkőや aや székesfehérv{riや préposts{giや
                                                           
242 A ｱｴ╆やsz{zadiやép(letやablakkereteiやandezittuf{bólやésやvörösやhomokkőbőlやkész(ltek╈や

KOPP[NY｠KRALOV[NSZKY ｲｰｰｰ╆やｱｱｷ╆╉やkarzatoszlop{bólやaやrom{nやkoriやelőzménytemplomや
kétやvörösやhomokkőやfaragv{ny{tやbontott{kやki╈やKOPP[NY｠KRALOV[NSZKY 2000. 110, 117. 

243 T2THやｱｹｶｳ╆やｱｲｵ╇ 139-140. (13-ｲｸ╆やsz╆《╉やT2THやｱｹｹｴc╆やｳｳｰ╆╉やaやkésőbbiやperiódusokbanやis╈やT2THや
1994c. 333, 336. 

244 ERDEI｠T2THやｱｹｶｶ╉やT2THやｱｹｸｰ╆ 
245 T2THやｱｹｸｴ╉やRITO2Kやｱｹｸｴ╆ 
246 VARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ-ｹｲ╆やｱｱｷ╇やｱｵｸ╆や〉ｷ╆やjegyzet《╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｰｸ╆╉やｲのl-m╆やkép 

247 ÉRI｠GER8NÉやstb╆やｱｹｶｴ╆やｱｱ3.; 93-ｹｴ╆やkép╉やÉRI｠KELEMENやstb╆やｱｹｶｹ╆やｸｵ╆╉やÉRI｠KOPP[NYやｲｰｰｱ╆や
6. 

248 ERDEI｠T2THやｱｹｶｶ╆やｶ╆╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠ｹｲ╆やｱｵｸ╆や〉ｹ╆やjegyzet《╉やL8VEIやｲｰｰｱa╆やｳｸ╆ 
249 SZ╆やCZEGLÉDY｠KOPP[NYやｱｹｶｴ╆やｴｸ-49.; RITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╇やｲｱｰ╆や〉ｶ╆やjegyzet《╉やｲのa-b╆やkép 

250 T2THやｱｹｸｴ╆やｱｳｲ╆╉やRITO2Kやｱｹｸｴ╆やｲ╆やkép╉やRITO2Kやｱｹｹｷ╆やｲｰｶ╆ 
251 T2THやｱｹｹｰb╆やｱｴｹ╇やｱｶｳ╆や〉ｱｶ╆やkat╆やsz╆《 
252 R2MERやｱｸｶｳa╆やｳｴｶ╆╉やV[NDORやｱｹｸｶ╆やｵｶ╆╉やIVのa╆や{bra╉やVARGA｠L8VEIやｱｹｹｰ｠92. 158. (11. 

jegyzet《╉やｶ╆やkép╉やL8VEIやｲｰｰｱf╆やｷｶ╆╇やképpel 
253 BAKAY｠KALICZ｠S[GIやｱｹｷｰ╆やｱｷｶ╆ 
254 T2THやｱｹｷｶ╆やｴｷ╆やsz╆ 
255 T2THやｱ976. 66. sz. 
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templomや falazataibanや is╇や tal{nや aや vel(kや egy(ttや felhaszn{lt╇や m{sodlagosanや beépítettや
rómaiや kőfaragv{nyokkalや egy(ttや GorsiumのT{cや lehetや aや sz{rmaz{siや hely(k╆や Aや vörösや
homokkőや újkori, a 18｠ｲｰ╆や sz{zadiや sírkövek (32-33, 35-38, 741-ｷｴｲ╆や kép) ésや útszéliや
keresztek╇や itatóv{lyúk ésやkútmedencékや farag{s{hozや szolg{lóや haszn{lataや lényegébenや
ugyaneztや aや ter(letetや fediや le╇や legfeljebbや azや ismertや emlékanyagや sűrűbbや eloszl{súや aや
középkorin{l╆256 

Marosiや Ernőや hívtaや felや aや figyelmemetや aや középkoriや v{rosiや piackörzetekhezや
hasonlóや ╅b{nyakörzetekを vizsg{lat{nakや lehetőségére╆や Aや Szűcsや Jenő╇や majdや Kubinyiや
Andr{sや vizsg{lta v{rosiや piaciや gyűrűkや legbelsőや köreiや kb╆や ｲや ésや ｸや mérföldesや 〉ｱｷ｠18 

illetve 67｠ｷｲや km《や sugarúakや voltak.257 Aや Felvidékenや aや szlov{kや kutatókや {ltalや felt{rt╇や
11｠ｱｴ╆や sz{zadi╇や falusiや temetőkbenや tal{ltや nagysz{mú╇や durva╇や nemや vagyや aligや
megmunk{ltや sírkővelや kapcsolatbanや aやhelyi╇や legfeljebbや ｸ｠10 km-esやkörzetbőlや történtや
sz{llít{sや tényétやmutattaや kiや aや kőanyagvizsg{latや 》Kar{sznóや 〉Kr{sno《╈や ｱ-2-8 km╉やDucóや
(Ducova): 6｠ｸや km╉や Petőszinyeや 〉Svinica《╈や ｴ｠5 km].258 Ez annyiban felelhet meg a 

legbelső piaciやgyűrűnek╇やhogyやazや(resやszekérやodaútja╇やmajdやaやkőやfelpakol{s{tやkövetőや
visszaútjaや adjaや kiや aや ｲやmérföldet╉や ezや aや ｸ｠ｱｰやkmや annakや aや t{vols{gnakや aやmaximum{tや
jelenthette╇や amelybőlや aや legmindennapibbや terméskövetや egyや egyébkéntや hegyes-
dombos╇やésやígyやkőbenやgazdagやvidékenやsz{llítaniやérdemesやvolt╆や 〉Azやírottやforr{sokbanや
sokkalやgazdagabbやAngli{banやolyanやeredményreやjutottak╇やhogyやaやｱｲやangolやmérföldnél╇や
kb. 20 km-nélやnagyobbやt{vols{grólやmégやvíziやútやigénybevételeやeseténやisやm{rやdr{g{bbや
voltや magaや aや sz{llít{s╇や mintや azや építőkőや {ra╇や amelyhezや aや durvaや sírkőtömbökや isや
sz{míthatók╆259) 

DörögdiやP{lや〉くｱｳｶｰ《やésやfeleségénekやaやｱｴ╆やsz{zadi╇やtali{ndörögdiやSzentやAndr{s-
templombólや sz{rmazóや sírköve260 (ｳｶｸ╆や kép《や andezittuf{bólや kész(lt╇や részbenやugyanezや
azや anyagや alkotjaや azや egyébkéntや bazaltbólや falazottや romtemplomや ablakkereteitや is╉や aや
helybeliekやtudom{saやszerintやaやtufaやlegközelebbiや ismertやlelőhelyeやaやkb╆やｸやkm-reやlévő, 

kapolcsiやKecskekőやnevűやhegyenやtal{lható╆261 EzやaやhelyiやprodukcióやjellemziやBudaやnemや
vörösや m{rv{nybólや készítettや síremlékeit╈や aや V{rhegyや édesvíziや mészkövétや nyilv{nや
helybenや isやdolgozt{kや felや 〉18-19, 22, 24, 123-124, 126, 131, 152, 157, 172-173, 566. stb. 

kép《╆や Kass{nや 〉Ko:ice╇や Szlov{kia《や aや legtöbbや sírkőや vulk{nikusや eredetűや kőanyag{tや aや
v{rosやközelébenやb{ny{szottやszk{rosiやésやkomlósiやtrachitkéntやhat{rozt{kやmeg (3-4, 6, 8, 

10-12, 177-ｱｷｹ╇や ｱｲｵｴ╆や kép).262 Aや vulk{niや tuf{bólや helybenや készítettekや sírköveketや
Visegr{donや isや 〉426-427, 332-333, 1387-ｱｳｸｸ╆や kép) ｠ aや felsőv{rや falaiや mentén╇や aや

                                                           
256 L8VEIやｲｰｰｴd╆やｱｴｴ-ｱｴｶ╆╇やtérképやaやｱｴｷ╆やoldalon 

257 KUBINYIやｱｹｷｱb╆やｵｹ╆╉やｲ╆や{bra 

258 ČAPLOVIČ｠HANULIAK 1979. 195. 

259 PARSONSやé╆n╆やｲｲ╆ 
260 ÉRY｠KRALOV[NSZKYやｱｹｷｶ╆やｸｸ╆╉やÉRYやｱｹｷｹ╆やｲｱｵ╇やｲｱｸ╆や〉ｱ╆やjegyzet《╉やL8VEI｠VARGA 1987. I. 

ｳｳｴ╇やｳｳｵ╇やｴｶｳ╆╉やII╆やｱｷｱ╆やkép╉やKOPP[NY｠KRALOV[NSZKYやｲｰｰｰ╆やｱｰｶ╇やｱｰｸ╆╉やｱｱ╆やkép╉やV[RADYや
2000b. 20-22, 35, 64-65. (29. sz.); 19, 35/2. sz. 

261 KOPP[NY｠KRALOV[NSZKY 2000. 108, 117. 

262 MYSKOVSZKYやｱｸｸｸa╉やRÉCSEYやｱｸｹｶ╆やｶ╇やｷ╇やｸ╇やｹ╆╉やFR8DEやｱｹｰｰ╆やｴｳｴ╇やｴｳｵ╇やｴｳｶ╇やｴｳｷ╇やｴｳｸ╇やｴｳｹ╆ 
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v{r{rokbanやaやv{répítéshezやésやaやsírkőfarag{shozやegyar{ntやhaszn{lhatóやkőやtömbökbenや
történőや kifejtésénekや nyomaitや isや felt{rtaや Szőkeや M{ty{s. Feltehető╇や hogyや azや Egertőlや
(ｱｲｷｱ╇や ｱｲｷｳ╇や ｱｲｷｵ╆や kép《や ésや Kisn{n{tólや 〉793, 821-ｸｲｲ╆や kép《や Felsőgagyonや 〉297. kép) {tや
S{rospatakigやismert╇やegyszerűbbやvagyやesetlegやdíszesebbやsírlapokやvulk{niやanyagaitやisや
aや közeliや b{ny{kbanや fejtettékや ki╆や Aや Zircや környékénや b{ny{szott╇や halv{nyや rózsaszínesや
tömöttやmészkőやazやanyagaやegyやkeresztetや{br{zolóやzirciやsírkőnekや〉ｹｷｸ╆やkép《やésやhasonlók 

töredékeinek╆ 
Aや piackörzetekや következőや típus{nakや felelや megや aや Balaton-felvidékiや vörösや

homokkőやfentebbやm{rやv{zoltやelterjedéseやaやｱｳ╆やsz{zadban╇やegy╇やaやBalatontólやészakra╇やaや
kétやb{nyahelyやmintやfókuszokやköréやｶｰ｠70 km-esやt{vols{graやírottやov{lis-ellipszis jelzi a 

hat{r{t╆やDéliやir{nybanやaやBalatonやésやaやhozz{やkapcsolódóやsomogyiやmocs{rvil{gや jórésztや
útj{tや {llhattaや aや sz{llít{soknakや ｠ aや víziや útonや valóや kősz{llít{stや ekkoribanや aや partrólや
vontatottや b{rk{kkalや kellや elképzeln(nk╇や amelyや ezenや aや vidékenや nehézkesや vagyや
lehetetlen lehetett╇や valószínűlegや aや közútiや h{lózatや seや voltや megfelelő╆や Mindenesetre 

Somogyや megyébenや aや középkoriや Siójutや ｱｳ╆や sz{zadbanや ép(lt╇や elpusztultや kisや falusiや
templom{nakや északiや bővítményébenや 〉sekrestyeや vagyや ossz{rium《や aや betöltésbőlや
vörösesやszínű╇やBalaton-felvidékiやkőbőlやfaragottやkapuszemöldökやtöredékeやker(ltやelő╆263 

AやBalatontólやészakraや isやszekérrelや történőやsz{llít{ssalや lehetやsz{molni╆やEzやaやt{vols{gやaや
középsőや piaciや gyűrűkや megfelelőjénekや tűnik╇や ésや egyや region{lisanや fontosや szerepűや
kőanyagや sz{llíthatós{g{nakや hat{raitや jelezheti╆や L{tszólagや ehhezや hasonlókや aや fentebbや
részletesenや t{rgyaltや vörösや m{rv{nyや ｱｲｰｰや kör(liや főや földrajziや elterjedésiや ter(leténekや
jellemzőiや is╇や valój{banや azonbanや ottや ink{bbや aや gerecseiや b{nyahelyekや ésや Esztergomや
kör(li╇や szab{lytalanやnegyed körrőlや vanや csakや szó╇や és ebben az esetben, a Balatonnal 

ellentétben╇や aや hat{rnakや tekinthetőや Dun{nakや nemや elv{lasztó╇や ink{bbや összekötőや
szerepetや lehetneや tulajdonítani╆や Ittや nemや egyや piaciや szab{lyokや alakítottaや körzetrőlや vanや
teh{tやszó╇やhanemやazやuralkodóiやcsal{dやésやaやlegfelsőやfőpapi〉-arisztokrata《やrétegやluxustや
jelentőやdivatj{ról╆やAやｱｴ｠ｱｶ╆やsz{zadbanやpedigやm{rやmajdやazやorsz{gos╇やsőtやnemzetköziや
t{vols{giやkereskedelemやnorm{ivalやlehetやaやvörösやm{rv{ny-sz{llít{sokatやösszevetniやésや
értékelni╆ 

Aや székelyföldiや Marosszékや falusiや temetőibenや patakmederből╇ megcsúszottや
hegyoldalakbólや előker(lt╇や kerekdedや vagyや henger╇や s(vegや alakúや homokkőや tömböketや
haszn{ltakや felや sírkőnek╇やm{rや aや ｱｸ╆や sz{zadやvégeや feléや jelentkezőや temetőiや ╅ír{sbeliségをや
korszakaやelőttやis╆やAやmegfelelőやkövetやaやfalusiakやmagukやgyűjtötték╇やPéterfyやL{szlóやegy 

nagykendiや〉Chendu╇やRom{nia《やadatközlőjeやszerintや╅régen╇やakiやsírkövetやakart╇やelmentや
aやcsöbiやpatakhoz╇やkikeresettやegyやjóform{júやlaposやkövet╇やszekérrelやhazahozta╇やsやazやlettやaや
sírkőを╆264 Aや homokkőfajtaや előfordul{siや ter(leteや Péterfyや leír{saや szerintや ╅keskenyや
s{vbanや húzódikや aや Hargitaや ésや Mezőhavasや hegyvonulatainakや előterében╇や {tszelveや aや
Nagy- ésや Kisk(k(llő╇や aや Ny{r{dや ésや mellékvizeinekや völgyeit╇や nagyj{bólや aや
Székelykeresztúr｠Segesv{rや ésや Ny{r{dszereda｠Marosv{s{rhelyや közöttや húzhatóや s{vや
mentén╆や Legsűrűbbenや Zs{kodや 》Jacodu╇や Rom{nia『╇や Csöbや 》Cibu╇や Rom{nia『╇や Havadtőや

                                                           
263 K5LT8｠ARADI 2008. 272. 

264 PÉTERFYやｱｹｹｶ╆やｳ╆ 
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》Viforoasă╇や Rom{nia『╇や Bedeや 》Bedeni╇や Rom{nia『╇や Szenth{roms{gや 》Troita╇や Rom{nia『や
községekや hat{r{banや tal{lható╆や Ezekや aや falvakや kereskedtekや isや kővel╇や t{volabbiや
vidékekreや sz{llítv{nや építkezésekhezや vagyや egyébや célokra╆や Eztや bizonyítjaや aや havadtőiや
egyh{zやkéziratosやjegyzőkönyvénekやｱｸｶｲ-bőlやvalóやpresbiteriやhat{rozata╇やamelyやszerint╈や
あsenkiや követや neや hordjonや kereskedésや végett╇や amígや azや egyh{zや kőkerítéseや megや nemや
leszっ╆265 Ezekbőlや aや falvakbólや ker(ltekや kiや azokや aや kőfaragók╇や akikや aや környék╇や deや
t{volabbiやfalvakやsz{m{raやisやmegmunk{ltやköveket╇やfőlegやsírköveketやsz{llítottak╆やArraや
isやvanやadat╇やhogyやaやkőfaragóやmesterやaやmegrendelőや{ltalやbeszerzettやkövetやaやhelyszínreや
utazvaや munk{ljaや meg╆や Nagykendiや adatközlőや szerint╈や あaや kőíróや Kerekesや Mih{lyや
HavadtőrőlやeljöttやNagykendre╇やésやaやcsöbiやpatakbólやhazahozottやkövetやotthonやaやcsűrbenや
készítetteやel╆やH{rom-négyやnapigやdolgozott╇やkidolgoztaやszépenやaやmeghagyottやszövegや
szerint╇やésやbeやisやfestette╆や》╊『やaやkőíróやtudta╇やhogyやmilyenやvir{gotやfaragjon╇やnemやkellettや
neki mondani╆っ╆266 

Aや helyiや kőanyagokや haszn{lataや sor{nや nemや lehetettや főや szempontや aや kőanyagや
hosszúや élete╆や Aや kemény╇や t{volrólや hozatottや anyagokや divatoss{や v{l{s{banや や azonbanや
szín(kön╇や csiszolhatós{gukonや kív(lや m{rや tartóss{gukや isや szerepetや j{tszhatottや ｠ 

ameddig az anyag kitart╇や ameddigや farag{saや l{thatóや ésや felirataや olvasható╇や addigや
emlékeztetiや azや élőketや azや elhunytraや 〉akiや addigや ╅jelenや vanをや aや templomban╇や aや
közösségben《╇や╅kikényszerítveをやaやhalottértやmondottやim{t╆267 

 

 

10.5 Bronz 

 

Aや középkoriや európaiや művészetや legrangosabbや darabjaiや közéや tartoznakや aや bronzbólや
készítettや síremlékekやm{rやRudolfや sv{bやherceg╇やmajdやnémetや ellenkir{lyや 〉╅Rudolf von 

Schwabenを╉や くｱｰｸｰ《やmerseburgiや síremlékétől268 (1189, 1368-ｱｳｶｹ╆や kép《や kezdődőenや 〉ld╆や
még╈や 1371-ｱｳｷｳ╆や kép). Haや nemや isや teljesや egészébenや bronzbólや kész(lt╇や de egykor 

fémberak{stやhordozóやdarabokやszórv{nyosanやaやmagyarorsz{giやsírkőfaragóやműhelyekや
alkot{saiや közöttや isや ismertek╆や ｱｸｳｸ-banや aや margitszigetiや domonkosや ap{cakolostorや
templom{banやker(ltやelőやegyやsírkőlap╇やJankovichやMiklósやleír{saやszerintやmintegyやｵ╇ｵ｠6 

cm-es, 1ｳ╆やsz{zadiやjellegű╇やaranyozottやbronzやbetűkkel╆269 AやMagyarやNemzetiやMúzeumや
többやｱｴ╆やsz{zadiやsírkőtöredéketやisやőrizやegykoriやfémbetűkやcsaplyukainakやnyomaival270, 

vel(kやaやCsongr{dやközelébenや fekvőやEllésmonostorやapróやsírkőtöredékeiや (ｱｴｵｰ╆や kép) ésや
pusztaszeriやp{rdarabjukやnagyj{bólやegykorúやlehet╆271 Egyやminuszkul{sやköriratú╇やｱｴｸｸ-

asや évsz{múや sírkőlapや (ｱｶｳ╆や kép) aや budaiや domonkosや kolostorbólや ker(ltや előや ｠ apróや

                                                           
265 PÉTERFYやｱｹｹｶ╆やｳ╆╉やPÉTERFYやｲｰｰｵ╆やｸｵ╆ 
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267 SCHMID｠SCHWARZ 1997. 107. 

268 BAUCH 1976. 11-18.; Abb. 3-ｴ╇やｶ╉やAやsíremléknekやszentelt╇やújabbやkismonogr{fia╈やHINZやｱｹｹｶ╆ 
269 FEUERNÉやｱｹｶｴ╆や127. 
270 Ltsz. 60.278.c.: VATTAI 1966/67. 134-135.; 61-ｶｲ╆やkép╉やltsz╆やｵｸ╆ｶｵ╆c╆ is 
271 BOZ2KIやｲｰｰｰ╆やｲｳｴ╇やｲｳｶ╇やｲｳｷ╆やｵ╇やｷ╆やkép╉やTROGMAYER 2000. ｹｱ╆╉やｹ╆やkép 
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csaplyukakkalやmegfúrtやfelirat{bólやaや╅florenziaを részletやértelmezhető╆272 Egyやtufakőbőlや
faragottやdiósgyőriやsírkőtöredékenやcsaplyukasやminuszkul{kやmaradv{nyaiやvehetőkやki╆や
Aや középkoriや Magyarorsz{gや síremlékművészeténekや egyikや legjelentősebbや alkot{s{n╇や
Szapolyaiや Istv{nや n{dorや 〉く1499) szepeshelyi 〉Spi:sk{や Kapitula╇や Szlov{kia《や
tumbafedlapj{nや 〉482-ｴｸｴ╇や ｴｸｶ╇や ｴｸｸ╆や kép) szarkof{gfedlapj{nや azや elhunytや fejeや fölöttiや
z{szlónやaやm{rv{nybaやmélyítettやfel(letbenやaranyozottやfémやegyszarvútやhelyeztekやel╇やésや
azや angyalokや tartottaや címerpajzsokbanや isや fémberak{sや voltや egykorや aや csakや durv{nや
faragottや h{tterűや körvonalrajzokや ésや aや kisや csaplyukakや tanús{gaや szerint.273 Nagylucsei 

Orb{nや egriや p(spök╇や kincstartóや 〉くｱｴｹｱ《や szarkof{gj{nakや vörösや m{rv{nyや
fedlaptöredékeinや jólや l{tszikや aや forr{sadatokや említetteや bronzや sírszoborや helyeや azや
illesztésiやpontokkal274 (1339-ｱｳｴｱ╆やkép). 

M{rやkorszakunkonや túli╇やkőlapbaやbe{gyazott╇やhétや részbőlや összeillesztettやbronzや
sírlapや tal{lható aや nagyszebeniや 〉Sibiu╇や Rom{nia《や evangélikusや templomban╈や Petrusや
Hallerや vonや Hallersteinや polg{rmester╇や sz{szや grófや síremléke275 〉くｱｵｶｹ《 csal{diや
kapcsolatokkalや isや kitűnőenや magyar{zható╇や n(rnbergiや mint{katや követett╆や Későbbや
Michaelや Lutschや polg{rmestert 〉くｱｶｳｲ《や isや bronzや sírlapや al{や temették ugyanott.276 [A 

templomban Franck von Franckensteinや sz{szや grófや 〉くｱｶｹｷ《や epit{fium{nakや anyagaや isや
fém╈ profil{ltや fakeretbenや ez(stözöttや ónt{bla╇や vésett╇や aranyozottや felirattalや ésや
domborított╇やaranyozott╇やez(stözöttやrézやkeretplasztik{val╆277] 
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67. 
273 Matthias Corvinus 1982. 683-684. (837. kat. sz., BALOGH J.); Abb. 19. 
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275 ROTH 1934. 146.; Abb. 184; ALBU 2002. 61-63. (Nr. 47); Abb. 28 

276 ALBU 2002. 145-147. (Nr. 155); Abb. 70 

277 ROTH 1934. 146-147.; Abb. 185-186; ALBU 2002. 246-247. (Nr. 278); Abb. 114 


