
UZSOKI A N D R Á S 

I. ANDRÁS KIRÁLY SÍRJA TIHANYBAN 
ÉS A SlRLAP IKONOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI 

Hazánk legrégibb, eredetiben fennmaradt latin 
nyelvű okleveléből, a tihanyi apátság alapítóleve
léből tudjuk, hogy 1055-ben I. András király csa
ládi temetkezőhelyet is alapított a Tihanyi-félszi
geten. Elhatározása és rendelkezése megfelel kora 
uralkodói jogszokásának. András követte a Karo
ling- és Ottó-kori utalkodók joggyakorlatát , első
sorban azonban I. (Szent) István király példáját. 
Ez a szokásjog mind a keleti, mind a nyugati ke
resztény világban ősi múltban gyökerezik. András 
abban a szellemben járt el, mely már a bizánci ud
varban hagyományon alapuló rend volt, vagyis a 
trónra lépett uralkodó első ténykedései közé tar
tozott egy márványnak a kiválasztása, hogy abból 
szarkofágját elkészíthessék.1 

Ezt a gyakorlatot vették át a nyugati keresztény 
uralkodók, melyre egyik példa Nagy Károly, a 
Nyugat első, császárrá koronázott uralkodója, aki 
nemcsak Aachenben felépített sírkápolnájával lé
pett Bizánc nyomába, hanem azzal is, hogy Itáliá
ból Aachenbe szállíttatta azt a carrarai márvány
ból készült, II . századi, ún. Proserpina-szarkofá-
got, melyben az ő csontváza található.2 Bizáncnak 
ez a külsőségekben is megnyilvánuló utánzása a 
frank uralkodó halála után fokozatosan szeré
nyebb formát öltött, és szervesen idomult ahhoz az 
egyházi felfogáshoz, amely a szerzetesi reformok, 
elsősorban Cluny és több más reformközpont köz
vetítésével terjedt el és általános gyakorlattá vált. 
Ez nemcsak abban az uralkodói világnézetben ju
tott kifejezésre, mely szerint a király, a császár 
Krisztus helyettese (vicarius Christi), hanem ab
ban is, hogy később már Krisztus szolgája (servus 
Christi) és az alázatosság, a szerénység uralkodói 
erénynek számított. Az erélyes, szervezőképes 
uralkodó szolgálatot is tud vállalni és szerény, 
alázatos is tud maradni. Talán a legszebb példa 
erre I. (Szent) István királyunk és Gizella király
nénk, valamint II. (Szent) Henrik német-római 
császár és hitvese, (Szent) Kunigunda. A közép
kori krónikairodalom legnépszerűbb személyisé
gei közé tartoztak.3 

Az uralkodók családi temetkezőhelyeinek a ki
választására és oda történt eltemetésükre néhány 
jellemző példát sorolunk fel. Az első német király, 
I. (Madarász) Henrik (919—936) Quedlinburgot 
tette székhelyévé (Pfalz) és a várhegyen (Burg
berg) építtette ki a királyi udvart és alapított ki
rályi kápolnát (Pfalzkapelle). Henrik 936-ban 
Memlebenben (ez is Pfalz volt) hunyt el, s holttes
tét a quedlinburgi kápolnában, az akkor még kis
méretű, háromhajós templomban temették el az 
oltár elé. Sírját egyszerű, díszítetlen, felirat nél

küli sírlap fedte, mely töredékes állapotban nap
jainkig megmaradt. Hitvese, Matild királyné 968-
ban halt meg — aki özvegy korában apácakolos
tort alapított a várhegyen —, és férje mellé temet
ték el egy kőkoporsóba.4 

Henrik király fia, I. (Nagy) Ottó 936-ban még 
csak német király, de 962-ben már német-római 
császár, akit Magdeburgban, az általa alapított 
Szent Móric-templomban (a későbbi dóm) egysze
rű kőkoporsóba temettek el.5 

II. Henrik német-római császár 1024-ben hunyt 
el, őt és később hitvesét, Kunigunda királynét, 
akaratuknak megfelelően, Bambergben, a császár 
által alapított dóm kriptájában temették el.6 

A magyar királyok temetkezési helyét így je
gyezték fel a XII—XIII . században: 

,,Sanctus Stephanus sepultus Albe", Szent Ist
vánt Fehérvárott temették el; „Andreas in monas
ter, abas, de Tihan", Andrást a tihanyi apátsági 
monostorban; ,,Bela Sexar.", Bélát Szekszárdon; 
„Salomon extra muros Alb.", Salamont a falakon 
kívül Fehérvárott; ,,Geuca Váci", Gézát Vácott, 
„Ladislaus Varad", Lászlót Váradon; „Caiman 
Albae", Kálmánt Fehérvárott.7 

E korai felsorolásból is kitetszik, hogy a magyar 
uralkodóknál is szokásban volt a nyugati császá
roknál lévő gyakorlat . 

A Chronicon Posoniense így sorolja fel a XI. 
századi királyok temetkezőhelyet: (István) „ . . . in 
Alba etiam tumulatur" — Fehérvárott van elte
metve; (Aba) sepultus est in suo proprio mo-
nasterio in Sarus" — saját monostorában Sáron 
temették el; (András) ,, . . . sepultus in Tyhon 
iuxta lacum Valatun (sic) cum suo filio David" — 
Tihanyban, a Balaton tó mellett Dávid fiával van 
eltemetve; (Béla) „ . . . sepultus in loco, qui dicitur 
Zukard" (sic) — eltemették azon a helyen, melyet 
Szekszárdnak neveznek; (Géza) ,, . . . mortuus Wa-
cieque tumulatus est" — meghalt és Vácott temet
ték el; (László) „Cuius sanctissimum corpus Wara-
dini devotissime venera tur" — akinek szent testét 
Váradon nagy becsben tartják.8 Lényegében ha
sonló adatokat rögzít a XIV. századi krónikakom
pozíció (Chronici Hungarici Compositio saeculi 
XIV.). Ha csupán az Aba és Béla közötti időszakot 
ragadjuk ki, ugyanazokat a temetkezési helyeket 
említi: Aba a sári monostorban, Béla pedig a szek
szárdi monostorban van eltemetve.9 Kézai Simon 
Gestájában alig egy évszázaddal korábban is ezzel 
egyező kép tárul elénk: András a tihanyi monos
torban, Béla a szekszárdi monostorban, Géza Vá
cott, László Váradon van eltemetve.10 

A magyarországi adatok is igazolják, hogy az 
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uralkodói temetkezöhelyek alapítása és létesítése 
megfelelt a nyugat-európai, már korábban kiala
kult jogszokásnak. 

A TIHANYI MONOSTOR, 
A KIRÁLYI TEMETKEZŐHELY ALAPÍTÁSA 

A tihanyi alapítólevélnek erre vonatkozó része 
így rendelkezik: 

, , . . . Unde itaqlue] xp[ist]ianissimus sceptrifer 
Andreas iussu auctoritatiuo sub cartali testamento 
huius priuilegii exarari edix[it], thomo p[re]sente, 
seriatim monstrante, quicquid ad eccl[esi]am 
s[an]clt]e marie s[an]c[t]iq[ue] aniani ep{iscop]i et 
cont[essorisJ in loco qui uulgo dicit[ur] tichon 
suplerj balatin, pro sua et coniugis, filio[rum] et 
íiliarulmjqjuej et omniu{m] parentu[mj soulrumj 
uiuo[rum] siue deíuncto[rum] salute tradidit, in 
t[er]ris cultis et incultis, in uineis, in agriculturis, 
in seruis, in ancillis, in equis, in bubus, et ouiblusj 
et porcis, in apiblus] et epsaru[m] custodib[us], et 
in ornam[enJtis ei[us]delm] eccl[esi]e honori 
p[er]tinentib[us] . . . "" (1. ábra) 

Az idézet két fordításváltozatát is idézzük: 
„Azért* András, a legkeresztényebb jogarhordó, 

(király, Sceptriíer), tekintélyes parancsával ki
mondotta, hogy ezen oklevél hártya-bizonysága 

alatt írassék meg, miként a jelen szöveg sorról-
sorra mutatja, mindaz, a mit Szent Mária és Szent 
Ányos püspök és hitvallónak a Balatin fölött Ti
hany nevű helyen levő egyházához a maga, felesé
ge, fiai, leányai és összes élő vagy meghalt roko
nai üdvösségeért átadott: müveit s műveletlen föl
dekben, szőlőkben, földművelő eszközökben, szol
gákban, szolgálókban, lovakban, szarvasmarhák
ban, juhokban, disznókban, méhekben és őrzőik
ben meg az egyház tisztességéhez tartozó ékessé
gekben" (Erdélyi László fordítása).12 

,, . . . És ezért András, a legkeresztényebb jogar
viselő, hatalmából folyó parancsával elrendelte, 
hogy mindaz a megművelt vagy parlagon fekvő 
föld, szőlő, vetés, szolga, szolgáló, ló, ökör, juh, 
disznó, méh és ezeknek őrzőik, valamint az egy
házi felszerelések, melyeket s akiket — amint a 
jelen oklevél sorjában megmutatja — a saját fele
sége, fiai, leányai és valamennyi élő és megholt 
atyafia üdvéért Szűz Máriának és Szent Ányos 
püspöknek és hitvallónak a Balatin fölött, a Ti
chon nevű helyen levő egyházához adott, ez ok
levél bizonyságába íoglaltassék" (Holub József 
fordítása).1 ' 

A két fordítás összevetés azért szükséges, mert 
a részleteket az oklevél contextusának promul-
gatiójából idéztük, és ezt régészeti szempontból 
kell megvizsgálnunk. Az idézett szöveg tulajdon-

/. ábra. Részlet а Tihanyi Apátság alapítóleveléből, melyben I. András király a monostor alapításáról rendelkezik 
(a Pannonhalmi Főapátság levéltárában lévő eredetiről készült felvétel; Bakonyi Múzeum fotótára) 

Abb. 1. Ausschnitt aus der Gründungsurkunde der Abtei Tihany, in der König Andreas I. die Gründung des Klosters 
anordnete (Aufnahme vom Original im Archiv der Erzabtei Pannonhhalma; Fotoarchiv des „Bakonyi Múzeum"-s) 
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2. ábra. I. András fiának, Dávid duxnak az oklevele I. (Szent) László király viaszpecsétjével (a Pannonhalmi Fő
apátság levéltárában lévő eredetiről készült felvétel; Bakonyi Múzeum fotótára) 

Abb. 2. Urkunde des Sohnes Andreas I., Dux David, mit dem Wachssiegel König Ladislaus I. (dem Heiligen) (Auf
nahme vom Original im Archiv der Erzabtei Pannonhalma; Fotoarchiv des „Bakonyi Múzeum"-s 
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képpen a tihanyi egyház megalapításának tényét 
hivatalosan közzéteszi, azonkívül kinyilvánítja, 
hogy mindez András királynak, feleségének 
(Anasztázia királynénak), fiainak, leányainak, to
vábbá élő és elhunyt rokonainak a lelke üdvös
sége érdekében történt. Tökéletesen beleillik ez a 
X—XI. századi okleveles gyakorlatba és az ural
kodók által létrehozott családi monostorok, te-
metkezőhelyek alapítási rendjébe.14 Erdélyi for
dítása ezt a tényt hangsúlyosabban adja vissza, 
mint Hulob szövege, melyben inkább a monostor 
fenntartására biztosított javak adományozását 
domborítja ki. Szerencsésebbnek tartjuk Erdélyi 
fordítását, noha Holub fordítása frissebb. 

Az alapítás tényét a következő mondat egyér
telműen kimondja: 

,,Tradidit enim inibi gloriosus prelátus rex lo
cum prescriptum in qua eadem insula scilicet 
iondata est ecclesia cum suis terminis quorum 
nomina sic adnotantur." Magyarul: ,,Átadta való
ban ugyanott — az említett dicsőséges király — a 
fent leírt helyet, ugyanazon a szigeten — tudni
illik, ahol az egyház alapíttatott —, határaival, 
melyeknek nevei így jegyeztetnek föl." 

Teljesen egyértelmű az idézetben, hogy az ala
pítás megtörtént, ugyanott, tehát a Tihanyi-fél
szigeten a javakat, jószágokat, birtokokat is át
adták. Itt tehát többről van szó, mint királyi aka
ratról, parancsról, rendelkezésről: itt egy monos
tort jogilag és ténylegesen megalapítottak, és a 
működéshez szükséges feltételeket biztosították. 
Véleményünk szerint ez azt is jelenti, hogy az 
építkezések — ahogy Erdélyi is feltételezte -
már korábban megkezdődtek, de nem jelenti 
azok befejezését, sem a kész monostor felszente
lésének megtörténtét. Utóbbit már nem lehet ki
következtetni az alapítólevélből. 

Erre még Dávid duxnak, I. András fiának az 
1090-es évek elején (Szent) László király pecsét
jével ellátott oklevele sem ad választ. Vélemé
nyünk szerint ezt az oklevelet a király által ösz-
szehívott 1092. évi szabolcsi zsinat után adhatták 
ki. A zsinat határozatának, vagyis Szent László 
első törvénykönyvének 37. fejezete Szent István 
király, Szent Gellért mártír és Szent Márton ün
nepeinek vigiliáiról rendelkezett. Ugyanezen a 
határozat tiszteletre méltó módon emlékezett meg 
László nagybátyjáról, I. Andrásról: ,,Et quod pat-
ruus suus Andreas rex cum omnibus, qui tunc 
erant, episcopis, vovit et statuit, iste rex xhristia-
nissimus destruere noluit, sed iirmius roboravit, 
scilicet dierum trium vigiliam ad festivitatem 
sancti Petri."Xb Magyarul: ,,És amit nagybátyja, 
András király, mindazokkal a püspökökkel, akik 
akkor éltek, fogadott és elhatározott, azt a leg-
keresztényebb király megszüntetni nem akarta, 
hanem még jobban megerősítette, tudniillik a 
háromnapos vigiliát Szent Péter ünnepére."1 6 

A szabolcsi zsinat 5. fejezetében pedig arról 
határoztak, hogy aki templomot építtet és a hoz
zá ígért vagyont nem akarja megadni, azt a püs
pök ítélete kényszerítse erre. Szinte sugallja e 
fejezet a gondolatot, mellyel összefüggést kere
sünk a zsinati határozat és Dávid dux oklevele 
között. 

Már négy évtizede felépülhetett a tihanyi mo
nostor, melynek kegyura — az alapítólevél sze

rint — jogilag Dávid volt, ekkor talán az egyet
len élő András-fi. Hercegi címe bizonyítja, hogy 
tekintélyes vagyonnal rendelkezhetett, így köte
lessége volt örökösként, de a zsinat határozata 
értelmében is a monostor javait gyarapítani. 

E rövid szövegű adománylevélben a tihanyi 
monostornak a következő adományokat teszi: 

„Omnibus fidelib(us); s(an)c(t)e ecclesie tam 
futuris quam presentibus sit notum. Q(uo)d 
D(avi)d venerabil is dux in remissione(m) sourum 
delictorum et parentum suorum monasterio S(anc-
ti) A(niani) tichoniensis hec omnia Ladizlao 
xp(ist)ianissimo rege concedente contulit. In aureo 
loco dedit V mansiones et terram cum tribus arat-
ris et quinq(ue) piscinas scilicet Budrig, Eurim, 
Weimir, Pias, Strisin. In Danubio au(tem) ipse 
idem dux concessit q(uo)d in dominicis dieb(us) 
illud q(uo)d [capejretur in ansis. Sancti aniani 
abbas haberet ." (2. ábra) Magyarul: ,,A szent
egyház valamennyi jelenlegi és jövendőbeli 
híveinek a tudomására hozzuk, hogy a tiszte
letre méltó Dávid herceg saját és szülei bűnei
nek a bocsánatára — László, a legkeresztényebb 
király engedélyével — Szent Ányos tihanyi mo
nostorának adományozta mindezeket: Az Ara
nyoshelyen 5 telkes házat, 3 ekényi földet és 
5 halászóhelyet, ezek Budrig, Eurim, Weimir, 
Pias, Strisin. Ugyanaz a herceg megengedte to
vábbá, hogy amit valaki vasárnap fog a Dunában 
varsában, az Szent Ányos apátjáé legyen." 

Az adományok közül különösen az öt szolga
házra és a három ekényi földre szeretnénk felhív
ni a figyelmet, mert ezek a Duna mellett, a Csalló
közben vannak és az Árpád-kori „Aureus locus"-
hoz, vagyis Aranyoshoz, a későbbi Csallóköz
aranyoshoz kötődtek. Nem lehet kétséges, hogy 
Dávid herceg családi monostorát adományozásá
val nyersaranyhoz, a Dunából mosott aranyhoz 
juttatta. 

Kumorovitz szerint a király engedelmével tör
tént végrendelkezések, magáningatlan-átruházá
sok sorát Dávid duxnak ez az oklevele nyitja 
meg.18 Ez is valószínűsíti, hogy a szabolcsi zsinat 
határozata hozzájárulhatott Dávid herceg akara
tához.19 

A dunai aranymosás az őskortól jelen száza
dunkig régészetileg és történetileg bizonyított 
tény.2 A Dávid herceg adománylevelében emlí
tett öt szolgaház népe között is feltételezhetünk 
aranymosókat, akik annak a tihanyi aurifexnek, 
aranyművesnek a munkájához termelhették az 
aranyport, akiről a tihanyi alapítólevél is meg
emlékezik. Erre a mesteremberre azért volt szük
ség, mert az alapítólevél hátlapjára írt egykorú 
leltár — mely a templomi felszereléseket tartal
mazza — arany- és aranyozott, liturgikus célra 
használatos eszközöket („calices aurei scilicet 
trés", „una crux erea deaurata", „unum thuribu-
lum aureum") sorol fel.21 (3. ábra) 

I. András tihanyi monostoralapítása, mint a 
családi temetkezőhely létrehozása, a legszebb ha
zai példája annak a XI. századi joggyakorlat
nak, melyet Mályusz így fogalmazott meg: „A 
király maga nem hangsúlyozta, hogy saját mo
nostort alapított, ez azonban helyzetének kettős
ségével magyarázható: mint a felségjogok bir
tokosa, megkoronáztatása folyományaként úgyis 

148 



3. ábra. A tihanyi alapítólevél hátlapján lévő leltárjegyzék (a Pannonhalmi Főapátság levéltárában lévő eredetiről 
készült felvétel; Bakonyi Múzeum fotótára) 

Abb. 3. Inventarverzeichnis auf der Rückseite der Gründungsurkunde von Tihany (Aufnahme vom Original im Ar
chiv der Erzabtei Pannonhalma; Fotoarchiv des „Bakonyi Múzeum"-s) 

ura volt az egész egyházi szervezetnek. Család
jának tagjai, amennyiben módunkban van meg
állapítani, tehát amennyiben oklevelek állnak 
rendelkezésünkre, hasonlóképpen jártak el. Álta
lában azok a családtagok, akiknek voltak utó
daik, akik tehát önálló ág alapítójának tekint
hették magukat, nem kívántak apjuk mellé te
metkezni, hanem új monostort alapítottak, s ezt 
temetkezési helyükül rendelve, az ősöknek kijá
ró megkülönböztetést biztosítottak eleve maguk 
számára."22 Ilyen új, önálló ág megalapítója volt 
I. András. 

András családi kapcsolatainak, dinasztikus há
zasságának egyik legkorábbi ismert említését 
Adamus Bremensis XI. század második feléből 
származó gestájában, a szkólionban találjuk: 
„Haroldus rex Norwegiae a Graecia regressus, 
filiam regis Ruziae Gerzlef, uxorem accepit. Al
teram túlit Andreas, rex Ungarorum, de qua 
genitus est Salomon. Terciam duxit rex Fran : 
corum Heinricus, quae peperit ei Philippum."23 

Harald, Norvégia királya Görögországból vissza
térve, feleségül vette Oroszország királya (he
lyesen: fejedelme), Jaroszláv leányát. A magya
rok királya, András magával hozta a másikat, 
akitől Salamon született. A harmadikat a fran
kok királya, Henrik vette el, aki Fülöpöt szül
te neki. 

í. ANDRÁS SÍRJA 
AZ ALTEMPLOMNAK NEVEZETT KRIPTÁBAN 

A kutatástörténet 
és a szakirodalom kritikai ismertetése 

A király 1060-ban hunyt el az öccsével, Bélá
val lefolyt ütközet után. Halálát és eltemetését 
így jegyezték fel a Chronicon Pictum-Ъап, a Ké
pes Krónikában: ,,Rex autem Andreas fugit ver
sus Teutoniam, sed evadere non potuit, captus 
est enim ad portas Musun, et negligenter deTen-
tus in silva Bocon ad crucem (helyesen: curtem) 
suam, que dicitur Scire, mortuus est. Sepultus 
est autem in monasterio Sancti Aniani coníes-
soris, quod idem rex construxit in Tihon, iuxta 
lacum Balaton." Geréb László fordításában: 
„András király Németország leié lutott, de el 
nem menekülhetett; a mosoni kapunál ugyanis 
elfogták. És mivel a Bakony erdejében Zirc nevű 
udvarházában gondatlanul tartották, meghalt. 
Szent Ányos hitvalló monostorában temették el, 
melyet ez a király alapított Tihanyban, a Bala
ton tavánál."2* 

A köztudatban és a tudományos kutatók köré
ben általánosan elfogadott tény, hogy Andrást 
valóban eltemették a tihanyi monostor kriptájá
ba, de voltak még, akik megkérdőjelezték ezt. 
Vegyük sorra ezért az okleveleket és krónikákat, 
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hogy hol találunk a tihanyi temetésről vagy a 
sírról említést. 

Ismereteink szerint a legkorábbi említés II. 
András király 1211. május 29. után kelt okleve
lében tálálható, melyben összeírják a tihanyi 
apátság népeit és birtokait, és I. András király 
alapítólevélé alapján a határleírásokat a kor szel
lemében átírják. Az oklevél contextusában ol
vasható ez: ,,Huius igitur rei speculatione salub-
riter ammoniti, monasterio, in honore Sancti 
Aniani de progenitore nostro rege Andrea re-
colende memorie in monte Tichon íundato, ubi 
etiam íundatoris corpus pie et devote sepultum 
requiescit . . ."25 Magyarul: Tehát ezen tény fi
gyelembevételével üdvösen megemlékezve tisz
telt emlékű elődünkről, András királyról, Tihany 
hegyén az általa, Szent Ányos tiszteletére alapí
tott monostorban, ahol most is az alapító — ke
gyesen és jámborul eltemetett — teste pihen . . . 

Az oklevél világosan és félreérthetetlenül bi
zonyítja, hogy András király a tihanyi monostor
ban van eltemetve. 

Kézai Simon Gestájában így emlékezik meg: 
,,Andreas Ipse autem obiit anno regni sui 

decimo quinto et in Tyhon monasterio proprio 
cum David suo íilio sepelitur."2h Magyarul: Az 
András úr pedig meghalt uralkodásának tizenötö
dik évében, és Tihanyban, saját monostorában, 
Dávid fiával van eltemetve. 

A Chronicon Posoniense lényegében nem mond 
újat az eddig felsoroltaknál: 

,,. . . Andreas in silva Wukon (sic) mortuus est 
et sepultus in Tyhon iuxta lacum Valatun cum 
suo íilio David."27 Magyarul: András a Bakony 
erdejében meghalt, és Tihanyban, a Balaton tava 
mellett, Dávid fiával van eltemetve. 

Heinricus de Mügéin krónikájában is a fenti le
írás ismétlődik: 

,,Und starb in dem funfczehen (funfczehenden) 
jar seins reichs (obiit anno regni sui decimo 
quinto); und ist begraben in dem munster des 
heiligen sant Aniani, daz er gepawt hett."2H Ma
gyarul: És meghalt uralkodásának tizenötödik 
évében és a Szent Ányos monostorban temet
ték el, melyet ö épített. 

A legrégibb magyar nyelvű híradás Heltai 
Krónikájában olvasható András király haláláról 
és el temetéséről: 

,,És a szegény és köszvénes király a futásban 
fogva esek, és igen gonoszul tárták ötét a fog
ságban, és mindjárást meghala. És elvivék ötét 
a Ticzonia kalastromba a Balaton-víz mellé, és 
eltemetek ott ötét a monostorban, mellyel ö 
maga csináltatott vala Szent Anianus nevébe."2y 

Thuróczy Chronica Hungarorum-]ának latin 
szövege Horváth János fordításában magyarul 
így hangzik: ,,András király Németország felé 
futott, de nem tudott elmenekülni, mert a raoso-
nyi kapunál elfogták, és mivel gondozás nélkül 
tartották fogva a Bakony erdőben, egy Zircnek 
nevezett falu közelében, elhalálozott. Eltemették 
Szent Ányos hitvalló monostorában, melyet maga 
a király alapított Tihanyban, a Balaton tava mel
lett."30 

A felsorolt okleveles és krónikás adatok két
ségtelenné teszik azt a tényt, hogy I. András ki
rályt tihanyi monostorának kriptájában temet

ték el, sőt minden valószínűség szerint legkisebb 
fiát, Dávid herceget is. A döntő okleveles bizo
nyíték a már idézett oklevél, melynek alapján 
Erdélyi megállapítja: „II . András 1211-ben meg
újítván és megerősítvén I. András alapítólevelét, 
világosan megmondja, hogy az alapító teste a ti
hanyi monostorban nyugszik. Az a kérdés: fönn
maradt-e I. András király koporsója és sírem
léke?"31 

Erdélyi kérdésének a megválaszolása régé
szeti feladat. Vizsgáljuk meg először, maradtak-e 
fenn írott források a sírról. — A XVI—XVII. 
században a várrá átépített t ihanyi monostor a 
balatoni végvárrendszer egyik kicsiny, de nem 
lényegtelen erődje volt. A monostorból csupán 
a királyi temetkezőhely, a kripta vészelte át a 
török időket, s mikor a XVIII . század elején az 
apátság visszatelepült, csak itt volt lehetőség is
tentiszteletet tartani. Úgy véljük, azóta nevezik 
altemplomnak. Grasso Villebaldot 1719-ben ik
tatták be a tihanyi monostor apáti székébe. 
„Pusztult, elhagyott állapotban vette át apátsá
gát, monostorában mindössze két hasznavehető 
czellát talált, az istentiszteletet a templom kata-
kumbájában kellett végezni . . ." írja róla Sö
rös Pongrác.32 ,,Csak az altemplomot lehetett 
használni, ez pedig elég volt ugyan a monostor 
lakóinak számára, de nem felelt meg a hívek
nek. Grasso apát tehát 1719-ben belekapott a 
máig meglevő barokk-stílű templom építésébe." 
Sajghó Benedek pannonhalmi főapát azt aján
lotta Grasso apátnak, hogy a kripta fölé emel
tesse a tornyot, ,,mivel a szentély záródása nem 
íves, a Balatonra néző falát meg kell emelni s 
erre kell a tornyot építeni".33 Ez a főapáti írásos 
javaslat azt jelenti, hogy az András-féle kripta 
alapjaiban szilárd, falaiban ép és biztos építmény 
volt a XVIII . század 20-as éveiben, vagyis a tö
rök idők végvári átalakítása nem érintette. 

A befejezés előtt álló templomépítkezést az 
1736. december 26-án kiütött tűz félbeszakítot
ta, de a munkálatokat már utóda, Lécs Ágoston 
apát folytatta, aki a templomot megnagyobbított , 
jelenlegi méreteiben elkészíttette. A templom 
hajója alatt kettős kereszt alaprajzú kriptát épít
tetett a szerzetesek temetkezési helyéül. Építke
zéseiről építészeti adatokkal nem rendelkezünk, 
csupán annyit tudunk, hogy az altemplomnak 
nevezett XI. századi kriptát már Grasso apát épít
kezései valamilyen formában érintették. Erdélyi 
a következőket közli Römer Flóris jegyzeteire 
hivatkozva: ,,Mikor Grasso Villebald apát a 
XVIII. század elején a mai templomot a réginek 
helyén építeni kezdte, a régi templomból meg
maradt altemplomban több sírra akadtak, és az 
is bizonyos, hogy a fölfedezett sírokat avatatlan 
kezek megbolygatták. Rómer szerint egy czin-
koporsót ki is emeltek az altemplom talajá
ból . . ,"34 

Bél Mátyás ,,Notitia Comitatuum Veszprimien-
sis Simighiensis et Saladiensis" című, a XVIII. 
század második harmadában összeállított mun
kájában Thuróczy, Ranzanus és Bonfini munkáira 
támaszkodva Tihanyról is ír, a kriptáról és a 
sírról az alábbiakat közli: 

,,. . . In locum Tihonis successit iterum claust-
rum cum templo splendido, cujus sanctuarium 
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iam exstructam est, restaurátoré Abbate hodier-
no, est et capella proxima templo, in qua And
reáé I. Hungáriáé Regis et crura adhucdum os-
tenduntur. In cruribus eminent quasi scirri ossei. 
Fuerunt enim nervorum pedumque dolore praedi-
tum fuisse Andreám, vulgo Podagricum, qui in 
sylvis Bakuniensibus vita deiunctus, ab Abba-
tiam hanc S. Aniani, quam anno 1055 fundaverat, 
sepultus est . . ."35 Lukács Károly fordításában: 

,,Tihany helység újra megkapja kolostorát és 
fényes templomát, melynek szentélye már el 
is készült; a mai apát újította meg és a templom 
közelében megvan az a kis kápolna, amelyben 
András királynak lábszárait ma is mutogatják. 
E lábszárakból mintha csontdaganatok dudorod
nának ki. Azt állítják ugyanis, hogy András ki
rály, akit közönségesen ,,Köszvényesnek" ne
veztek, ideg- és lábfájdalmakban szenvedett; éle
tét a Bakony erdőségeiben fejezte be, s ebben a 
Szent Ányosnak szentelt és tőle 1055-ben alapí
tott apátságban temették el . . ,"36 

Bél Mátyás közlése félreérthetetlen: tihanyi 
tartózkodása idején meggyőződhetett a király 
sírjáról. Ez az adat perdöntő bizonyíték és telje
sen egybevág II . András 1211. évi oklevelében 
mondottakkal. 

Ügy tűnik, hogy a II . József által végrehajta
tott szekularizáció időszaka sem törölte el ennek 
emlékét, mert 1807-ben egy tudósító a következő
ket írja: 

,,. . . a ' félsziget közepén, a' napkeleti domb 
fokán, áll a' Szerzetes Klastrom, mellyet András 
Király szerzett, és Sz. Benedek Fiainak adott. A' 
Klastrom és templom újabb munka: de a' Sanc-
tuarium alatt lévő Kápolna réginek tartatik. Két 
fejér márvány koporsó kő mutatja régiségét és 
közönséges tartás szerént itt temettetett el And
rás királyunk."3 7 A két kő említése alapján jo
gos lehet arra gondolni, hogy itt András és Dávid 
sírköveiről van szó. 

1838. július 24-én jeles közéleti emberek, köz
tük Vörösmarty Mihály költő és Bártíay László 
ismert író-ügyvéddel Balatonfüredről Tihanyba 
rándultak ki és Bresztyenszky Béla apát (mate
matikus tudós) vendégeként megtekintették az 
apátságot. Bártfay az eseményt így írta le nap
lójában: 

,,. . . A nagy oltár (mit csak most láttam elő
ször), sokkal magasabb helyen áll, s lépcsőkön 
kell a sanctuáriumba menni fel: alatta úgy neve
zett catacomba van. Itt látszik jobb oldalon a 
falban egy kösír fedél vagy ravatal s azon egy 
hosszúkás egyszerű kereszt magasra vésve: azt 
tartják, hogy I. András király koporsójárul ke
rült, ki az Apátság alapítója s ott temettetek el; 
de az Apát ezt nem állítá mint bizonyost. A 
templom s Apátság hajdan más helyen állott, 
magasabb ponton, arra felé, hol az Aspleniumot 
szakítám a szikláról, sőt még azon túl a hegy te
tőn; az említett keresztes fedél onnan hozatott 
ide, midőn a mostani templom épült, s csak a 
hagyomány tartja I. András koporsófedelének."3 8 

Bártfay jegyzőkönyvi feljegyzésének azt a ré
szét, amely az apátság eredeti épületét más hely
re teszi, alaptalansága és ellentmondásossága 
miatt nem fogadhatjuk el, feljegyzése nyilván 
pontatlan. A sírlapnak a déli falhoz való rögzí

téséről viszont ez a legkorábbi említés. De hogy 
ez nem itt volt, hanem az említett hegytetőről 
hozták volna ide, ugyancsak képtelen feljegy
zés. Nem is tudjuk a naplóból megállapítani, 
hogy ezt kitől hallotta, mert — véleményünk 
szerint — ez már nem Bresztyenszky apát szájá
ból származott. Ez a naplórészlet viszont e kér
désben félrevezette néhány kutató véleményét.3 9 

Horváth Bálint bencés szerzetes —> aki jól is
merte Tihanyt, ugyanis 1844—1847 között al-
perjel, plébános és könyvtáros is volt — 1848-
ban kiadott balatoni „út ikönyvében" semmi lé
nyegeset nem ír tárgyalt témánkról. Hiányos és 
tartalmatlan leírása teljesen érthetetlen, mert 
ugyanakkor más helyekről részletes adatokat kö
zöl: ,,. . . (Grasso apát) . . . hozzáfogott mind a' 
monostor' , mind az egyház' építéséhez, jelesen 
az egyházat, a' régi catacombára rakatá, mely
ben I. Endre magyar király temetve nyugszik."4 0 

1854 és 1855 nyarán a bécsi Rudolf Eitelberger 
magyarországi régészeti kirándulása során a Ti
hanyi-félszigetet is bejárta, az apátságot megte
kintette és felmérte a kriptát. Tapasztalatairól 
így számolt be: ,,In seinem jetzigen Zustande 
macht sie einen sehr beengenden Eindruck und 
zeigt grobe Spuren der Vernachlässigung, trotz
dem, dass sie der Sage nach ein ungarisches 
Königsgrab beherbergt. Es befinden sich nähm-
lich in dieser Kirche zwei fast ganz gleich grosse 
Marmorplatten, von denen Eine ganz und gar 
ohne Verzierung ist, die andere aber eine crux 
apostolica zeigt. Die Platte ist 6' lang, 1 1/2' bre
it. Das Kreuz in einer einfachen Umrahmung im 
Relief zusammen, bedeckt die ganze Fläche. Man 
hielt diesen Grabstein für das Grabmal des Stif
ters des Klosters, König Andreas, da seit den 
Zeichen Stephan des Heiligen, das apostolische 
Kreuz ein Ehrenzeichen des jedesmaligen Königs 
von Ungarn »des Apostolischen« war, das er 
sich, bei feierlichen Aufzügen, von einem Bischof 
vortragen zu lassen berechtiget war."41 (4. ábra). 

Eitelberger munkáját Ipolyi Arnold így ismer
teti: „Mostani állapotában, úgymond szerzőnk, 
nyomasztó hatást gyakorol, és az elhagyatottság 
szomorú nyomára mutat, annak daczára, hogy a 
hagyomány szerint egy magyar király sírját fog
lalja magában. Ezt jelelné azon két márvány táb
la, melyek egyike minden ékítmény nélkül egé
szen üres, míg a másikon az apostoli kereszt lát
ható. A kőlap 6 láb hosszú és 1 1/2 láb széles. 
Rajta a domborúan vésett kereszt egyszerű rá-
mázattal foglalja el az egész tért. Ezen emlék a 
monostor alapítója, I. András sírkövének tarta
tik, miután Sz. István kora óta az apostoli ke
reszt Magyarország apostoli királyának díszjele, 
melyet ünnepélyes menet alkalmával maga előtt 
vitetni jogában áll."42 

Eitelbergernél bukkan elő újra az 1807. évi 
tudósításban először említett két kőlap. Nem 
lehet kétséges, hogy a kriptában valóban két 
sírlap volt, és ennek alapján kézenfekvő, hogy 
az egyik — a kereszttel díszített — I. András 
király sírját fedte, míg a másik Dávid herceg sír
jához tartozhatott. 

Valószínűleg Dávid sírlapját ábrázolja Römer 
Flórisnak az az 1861. évi vázlata, melyet a kripta 
alaprajzáról készített.42a A kripta nyugati végé-
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ben egy téglalap alakú, peremes tárgy rajza lát
ható, melynek hossza 6' 2", szélessége pedig 
2' 3", vagyis átszámítva a valószínűleg bécsi 
lábban és hüvelykben feltüntetett méreteket, ak
kor a hossza 192,5 cm, szélessége pedig 71,1 cm. 
A hosszméret szinte azonos András sírlapjának 
hosszával, a szélesség viszont egy arasznyival 
nagyobb. Nem lehet kétséges, hogy Rómer váz
lata sírlapot ábrázol, mely azóta eltűnt. 

Rómer után 12 évvel Henszlmann Imre már 
csak a kereszttel díszített sírlapról ír, melynek 
rajzát Eitelberger müvéből vette át, de vele 
szemben más jelentőséget tulajdonít a kereszt
ábrázolásnak: ,,Van a tihanyi altemplomban egy, 
kötáblán látható kereszt, melyet némelyek az itt 
eltemetett I. András koporsójáról származottnak 
hisznek; azonban e keresztet utólagosan csak 
azon okból hozom fel, mivel e keresztnek szár
mazása bizonytalan és mert nem tartozik a fen-

r , 

4. ábra. 1. András király sírlapjának rajza Eitelberger 
és Henszlmann tanulmányaiból. 
Abb. 4. Die Zeichnung der Grabplatte von König And
reas I. aus den Studien von Eitelberger und Henszlmann 

tebbi keresztek osztályába, alakjánál fogva sem, 
mivel ez processionalis kereszt (Vortragkreuz) 
s e minőségében inkább Tihany valamely régi 
apátját illeti."43 Henszlmann megállapítása, hogy 
a tihanyi sírlapon lévő kereszt ún. körmeneti ke
reszt (Vortragekreuz) (4. ábra), lényegében he
lyes, de az a feltevése, hogy ez valamelyik ti
hanyi apáté lehetett, már minden alapot nélkülöz. 
A szakirodalomban tekintélynek örvendő Henszl-
manntól e téves véleményt aztán krit ika nélkül 
átvették az e kérdésről nem eléggé meggondoltan 
írók és kutatók. 

Jalsovics Aladár bencés szerzetes 1878-ban 
megjelent balatonfüredi útikalauzában így is
merteti a tihanyi királysírt: ,,Ezen őstemplom 
nyomait, melyben I. Endre nyomai is nyugsza
nak, a mostani templom katakombájában talál
juk föl . . . A katakomba jobb kézrőli lejáratánál 
látható Endre király sírkeresztje. Ez egyszerű 
kőlap, középen kidomborodó kereszttel jelez
ve." ' (5. ábra). 

A temetkezőhely történetében 1889-ben jelen
tős esemény volt, amikor a Pannonhalmi Főapát
ság jóváhagyásával Simon Zsigmond tihanyi apát 
Czigler Győző budapesti műépítésszel elkészít
tette a monostor felújítási tervét és kivitelezését. 
A munkálatok tervbevételére 1888. október 25-
én Vaszary Kolos főapát és Simon Zsigmond ti
hanyi apát vezetésével lefolyt tanácskozás úgy 
határozott, hogy a templom restaurálását 1889 
tavaszán meg kell kezdeni.1 ' 1889. május 4-én 
kelt levelében Vaszary főapát értesíti a tihanyi 
apátot, hogy ,,a tihanyi templom és kolostor 
restaurálási tervét" megkapta, küldi Tihanyba, 
hogy a munkálatokat minél előbb megkezdhes
sék."' 1890. február 15-i levelében a főapát már 
az elszámolásokat intézi, ebből következtetünk 
az építkezések befejezésére.1 ' A munkálatok az 
év végére elkészültek és igen alaposan érintet
ték a kriptát. A helytelenül értelmezett roman
tika szellemében újravakolták és romanizáló 
stílusban kifestették. Ekkor csináltak belőle 
altemplomot, tehát gyakorlatban is istentiszte
leti célra használható helyiséget. Ez mind épí
tészeti, mind szakrális szempontból elhibázott 
vállalkozás volt. E munkálatok szerencsére nem 
érintették szerkezetileg a XI. századi kripta fala
zatát, oszlopait és boltozatát, de nagyon is érin
tették a kripta járószintje alatti részt. Erdélyi 
e munkálatokról így számol be Récsey tudósí
tása alapján: ,,1889-iki restaurácziókor az al
templom talaját fölásták s több koporsómarad
ványt és csontvázat találtak. Amint az első osz
lop irányában, a fönt említett befalazott sírkő 
felé folytatták az ásatást, egy vörös kövekből 
összeállított és ugyanolyan kőlappal födött kis 
négyszögű sírgödörre bukkantak, a melyben egy 
egy emberi csontváznak erősen porladozó ma
radványai voltak minden mellékletek nélkül. 
Miután a többi holttetem csak fakoporsóban volt, 
ellenben ez utóbbi csontmaradványokat épen a 
kereszttel ellátott sírkő közvetlen közelében 
nagy gonddal és nyilván későbbi, bizonytalan 
időben zárták e kis sírládába, mindebből Récsei 
Viktor a bizonyossággal határosnak tartja azon 
föltevését, hogy I. András csontvázának marad
ványára akadtak a tihanyi altemplomban. 1889-

152 



ben I. András állítólagos sírkövét a két első osz
lop vonalának megfelelő jobb oldali faltér köze
pébe falazták be. 

Рокоту Frigyes bencés írt még a restaurált 
monostorról, de a kriptáról és a sírkőről eléggé 
szűkszavúan emlékezett meg, írásából idézzük 
az alábbiakat: ,,Hátra van még a katakomba, 
mely a főoltár és az egész szentély alatt terül el. 
Az alapításkor I. András magyar király által 
épített templom maradványait a jelenlegi kata
kombában kell keresnünk. Itt alusszák álmukat a 
feltámadás napjáig az alapító és fia, Dávid. A 
király egyszerű, de szép sírkeresztje a lemenet 

5. ábra. I. András király sírlapjának rajza Jalsovics 
könyvéből 
Abb. 5. Die Zeichnung der Grabplatte von König And
reas I. aus dem Buch von Jalsovics 

jobboldali részén van befalazva s vele szemközt 
a mozaikszerű padló alatt egy négyszögű kő-
szekrény s benne emberi csontmaradányok — 
ossarium."49 

Az ismertetett adatokból arra kell következ
tetnünk, hogy teljesen szakszerűtlen feltárást vé
geztek, de lehet, hogy nem is ez volt a cél, hanem 
valószínűleg a kripta alapfalainak a megvizs
gálása és megerősítése. Szinte érthetetlen, hogy 
alig tulajdonított jelentőséget az ottani munká
latoknak a tihanyi apátság történetének első 
írója, Jalsovits Alfréd, aki 1889-ben megjelent 
kis könyvében vajmi keveset ír a templom fel
újításáról, a kriptában történt munkákról csu
pán lábjegyzetben emlékezik meg: ,,A tihanyi 
apátsági templom a f. 1889-diki évben restaurál
tatván, ezúttal a katakombában is ásatások tör
téntek, de a melyek jelentéktelen eredményt mu
tatnak. Találtak ugyanis két kő koporsót csont
vázzal; . . . A talált ossáriumban lehetnek I. And
rás csontjai . . ,"5Ü 

Karl Lind a középkori síremlékekről írt össze
foglaló munkájában a Henszlmann által közölt 
sírlap ábráját bemutatva kiemeli, hogy a kereszt
nek csavart szára van és a sírlap I. András ki
rály sírjához tartozik.51 

Pasteiner Gyula nem tartotta említésre méltó
nak a sírt és a sírlapot, noha a kriptáról ír. Közli 
viszont a felújított kripta (altemplom) belső ké
pét, melyen jól látható a déli falhoz állított sír
lap.52 (6. ábra). 

Gerecze Péter a millenniumi kiállítás szobrá
szati emlékeiről kiadott munkájában így nyilat
kozik: ,,I. Endre királyunk síremléke a tihanyi 
altemplomban, mint tudjuk, egyszerű kereszttel 
jelölt kőlap, a melyen semmi felírás nincs, s 
inkább csak a hagyomány, mint a történelem bi
zonyít valódisága mellett."5* Az idézetnek az a 
része, mely hiányolja a feliratot a sírlapon — 
napjainkig találkozunk a szakirodalomban ez
zel a kifogással — igazolja, hogy a korai sírla
pokról még nem volt kellő áttekintésük. 

Forster Gyula már pozitívan nyilatkozik — Ré-
cseyre hivatkozva — a sírról és a sírlapról, mely
nek képét is közli, és azt a véleményét nyilvá
nítja, hogy ,,e sírkő eredeti helye semmi esetre 
sem lehetett a lépcső mellett, hanem ott, hol a 
királyt eltemették".5 4 

Sági János, a Balaton környékének kiváló is
merője, részben Récseyre hivatkozva és hely
színi tapasztalatai alapján ír a kripta restaurálá
sával kapcsolatos ásatásról: ,,Az egyik vörös 
kővel letakart sír vörös kővel volt gondosan 
kirakva. A sírban nagyon régi csontváznak erő
sen porladozó maradványai voltak. E sír az egye
düli, mely a többi közül mintegy fejedelmileg 
kivált. A csontokat nagy gonddal takarították 
el éppen az alább említett keresztalakú, fogan-
tyús pallossal díszített sírkőhöz legközelebb. Ré-
csey Viktor régészünk azt hiszi, ha a Thuróczy 
és Katona kifejezette hagyomány alapos, akkor 
a bizonyossággal határos, hogy a sírban I. End
re csontereklyéire találtak . . . Jobbra a falban 
hosszúkás, kiálló sírkő van, melyre domború, 
keresztalakú, fogantyúval ellátott pallost véstek. 
Állítólag ez a király sírköve. Semmi fölírás nincs 
rajta. Oly egyszerű az egész, kételkedünk, hogy 
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6. ábra. A tihanyi kripta (altemplom) képe az 1889. évi helyreállítás után; háttérben a falhoz erősített sírlap (az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, 1896-ban megjelent monográfiából) 

Abb. 6. Das Bilg der Krypta (Unterkirche) von Tihany nach der Rekonstruktion von 1889. Im Hintergrund die an 
der Wand befestigte Grabplatte (aus der 1896 erschienenen Monographie „Die österreichisch—Ungerische Monar

chie in Wor t und Bild") 

alatta a király nyugodot t . " " Korának felfogását 
tükrözi Sági véleménye, mert mindenki felira
tot hiányol, pedig a X—XI. században éppen a 
felirat nélküli királyi sírlapok az általánosak, ez 
jellemzi a valóban szerény és alázatos keresz
tény uralkodót. Benkő Mihály talán Ságitól ve
szi át adatát, amikor azt mondja, hogy András 
és fia, Dávid sírját „egyszerű pallost ábrázoló 
emlék jelzi".5t> Tévedése Sági alapján történhe
tett, rossz meghatározást konzervált tovább. 

Békeíi Rémig tagja volt annak a kutatószer
vezetnek, amely századunk elején a Balaton és 
a Balaton környékének tudományos feldolgozásá
val foglalkozott. II. András 1211. évi tihanyi ki
váltságlevelére és a Képes Krónikára hivatkozva 
megállapítja, hogy az „apátság alapítóját, I. End
re királyt Tihanyban temették el". Récsey köz
leményére utalva pedig a következő összegezést 
adja: ,,A tihanyi altemplom déli mellékhajójá
nak falában, az első és második falpillér között 
látható I. Endre sírköve. Ezt kereszt ékesíti, a 
melyből csavar-alakú szár nyúlik lefelé. A ke
resztes sírkő a síremlékek legrégibb típusát al
kotja s éppen ezért a tihanyi sírkereszt nagyon 
becses műemlék számba megy. Ezt 1889-ben, a 

templom megújításakor, helyéről kivették és a 
vörös kövei gondosan kirakott sír — I. Endre 
sírja — irányában odaállították, ahol ma van."D ' 

Békefi állásfoglalása azért figyelemre méltó, 
mert megfontolt véleménye lényegében meg
egyezik az Eitelberger- és az Ipolyi-féle nézet
tel, és könyvében a tihanyi sírlapot I. András 
(Endre) sírköveként mutatja be. Erdélyi László 
1908-ban megjelent könyvében a sírlap képét is 
bemutatja (7. ábra); véleményét fentebb már 
ismertettük. 

1912-ben hivatalos kalauzban a Békefi-könyv 
hatását láthatjuk a teljesen egyértelmű írásban: 
,,Az apátság alapítóját Tihanyban temették el a 
XI. századból való altemplomban. Itt látható a 
déli mellékhajó falában az első és második fal
pillér között I. Endre király sírköve. Egy kereszt 
ékesíti."58 Lényegében ezt közli Lóczy Lajos a 
Balaton tudományos tanulmányozásának eredmé
nyeit összefoglaló munkájában.59 

Az első világháború után fellendült balatoni 
idegenforgalmi irodalomban Erdélyi Gyula,60 Mi
hályi—Vigyázó,61 Lukács Károly,62 Margittay6i 

és Dornyay—Vigyázó64 útikalauzaiban olvasha
tunk a sírlapról és a rajta lévő keresztről. 
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A szakirodalomban Szőnyi Ottó az első, aki 
nemcsak bírálja a korábbi téves nézeteket, ha
nem összefüggések alapján értékeli a sírlapot: ,,A 
király Zircen halt meg, holttestét Tihanyba vit
ték és ennek templomában temették el . . . A 
kripta jobboldali falához támasztott, kereteit kő
lap, melynek mezejében egy csavart rúdon ke
reszt van domborművűén kialakítva, Henszlmann 
nézetével szemben külföldi analógiák alapján 

7. ábra. I. András király sírlapja Erdélyi L. 1908-ban 
megjelent monográfiájából 
Abb. 7. Die Grabplatte von König Andreas I. in der 
1908 erschienenen Monographie von L. Erdélyi 

kétségtelenül sírkőnek minősítendő, és pedig az 
altemplommal legalább is közel egykorúnak. De 
hogy ez I. András király sírköve-e vagy vala
melyik tihanyi apáté, el nem dönthető, aminthogy 
egyik magyar Árpád-kori altemplomnak, illetve 
kriptának a temetkezés céljára miként való be
rendezését sem lehet megállapítani részletesebb 
kutatások hiányában. A tihanyi sírkő, ha valóban 
András király sírköve, nem mai helyén állt."65 

Szőnyi őszintén nyilatkozik, hogy nem tudja el
dönteni: királyé vagy apáté volt-e a sírlap. 

A két világháború közötti idő legtekintélye
sebb művészettörténész egyénisége, Gerevich Ti
bor, így ír róla: ,,A XI. századi bencés templo
mok közül egyedül az 1055-ben I. Andrástól . . . 
alapított tihanyi monostor templomának a krip
tája áll nagyjában eredeti állapotában . . . Korai 
román építészetünk egyik legbecsesebb emléke. 
A kriptában az 1889-i helyreállí tás alkalmával 
megtalálni vélték az alapító király csontjait s egy 
csavartszárú kereszttel díszített, tényleg a XI. 
századra valló kőlapban sírkövet, amelyhez ha
sonló, egy Johannita-lovag sírköve, II . Géza ko
rából került elő Esztergomban (Kőtár)"66 

Gerevich korrekt és helytálló értékeléséhez 
annyit kívánunk hozzáfűzni, hogy az ő idejében a 
kripta falához rögzített sírlap széleit vakolat, fe
lületét pedig festékréteg borította, tehát nem lát
hatta a csavartszárú kereszt részleteit, s emiatt 
nem vonhatott le ikonográfiái következtetéseket. 
Az esztergomi sírlapon látható nyeles kereszt 
csak távoli , ,rokona"-ként fogható fel, mert ké
sőbbi, továbbá más a jelentéstartalma. Igaz 
ugyan, hogy a rúdon lévő, körkeretbe foglalt gö
rög kereszt négy szélesedő szára valóban hasonlít 
a tihanyi kereszthez, de míg az esztergomi sza
bályos, egyenlő szárú kereszt (crux graeca), ad
dig a t ihanyinak a függőleges szára hosszabb, 
nyújtottabb a vízszintes gerendánál, vagyis nyúj
tott szárú görög kereszt (crux graeca oblonga), 
de semmi esetre sem latin kereszt (crux latina). 
Az esztergomi johannita monostortemplom fel
tárása alkalmával előkerült sírkövet Kozák Ká
roly is közli, de értékelésére nem tér ki.67 

Cholnoky Jenő szabatosan közli a tényt, hogy 
a király sírhelyét kereszttel díszített kőlap fedi. s 

Radnóti Aladár és Gerő László 1952-ben megje
lent műemléki könyvükben nem foglalkoztak 
értékének megfelelően a sírlappal, néhány szavas 
jellemzésük sem egyértelmű állásfoglalás: ,,Az 
altemplomban I. Endre (András) király fonatos-
keresztes (kardos) kőtáblája, amely a legrégibb 
emlékeink egyike."6 9 A kard megemlítése, még 
ha zárójelben is, egy régésztől és egy műemlék
kutatótól bizony komoly hiba, mert valótlanságot 
továbbít. 

Az eddig felsorolt szakmunkákban is eléggé 
érezhető az elbizonytalanodás, amikor egyértel
mű véleményt, netán értékelést kell mondani. 
Ez csak részben érthető, de az már nem, hogy 
senki nem foglalkozott alaposabban ezzel a meg
oldatlan problémával, nem nagyon keresték a 
megnyugtató választ. 

1953-ban a Magyar Nemzeti Múzeum régésze
ti ásatást, az Országos Műemléki Felügyelőség 
pedig falkutatást és helyreállítást végzett a tiha
nyi kriptában.70 Az OMF-kutatást Entz Géza irá-
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8. ábra. A kripta (altemplom) déli hajójában 1953-ban feltárt királysír vörös homokkőből készült fedőlappal 
(OMF fototár) 

Abb. 8. Das im Jahre 1953 im Südschiff der Krypta (Unterkirche) freigelegte Königsgrab mit der aus rotem Sand
stein gefertigten Deckplatte (Fotoarcniv des Landesdenkmalamtes) 
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9. ábra. I. András király sírlapja az 1953. évi műemléki és régészeti kutatás megkezdésekor (OMF fototár) 
Abb. 9. Die Grabplatte von König Andreas I. zu Beginn der archäologischen und Baudenkmalsforschung im Jahre 

1953 (Fotoarchiv des Landesdenkmalamtes) 
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лкк m TV r^u „ JO. ábra. A kutatás után megtisztított sírlap felülete (OMF fototár) 
Abb. 10. Die Oberflache der nach der Forschung gereinigten Grabplatte (Fotoarchiv des Landesdenkmalamtes) 
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• • . 

Abb. 11. 
ÍJ. ábra. A falról levett sírlap hátlapja (OMF fototár) 

Die Rückseite der von der Wand genommenen Grabplatte (Fotoarchiv des Landesdenkmalamtes) 

nyitotta, de Csemegi József is bekapcsolódott és 
Szakái Ernő végezte a helyreállítást megelőző fal
kutatást. A régészeti feltárás László Gyula irányí
tásával indult és Nagy Emese ásatásával fejező
dött be.71 

A műemléki kutatások már 1953 augusztusá
ban megkezdődtek, míg a régészeti ásatáshoz csak 
szeptember 4-én fogtak hozzá és 12-én fejezték 
be. A kripta öntött padlóját már a műemléki 
munkálatokkal feltörték, sőt a talaj felső rétegét 
is megbolygatták. A falkutatáshoz beállványozott 
kriptában a régészeti ásatás lényegében leletmen
tésre korlátozódott, mert sem megfelelő hely, 
sem idő, sem pénz nem volt a szakszerű munká
hoz. 

A kripta északi és középső hajójában hat 
csontvázas sírt találtak és tártak fel; a sírgödrök 
a lemezes gejzirit mészkőlapba voltak beásva. A 
leletanyag alapján ezek újkori, XVII—XVIII . 
századi temetkezések maradványai, nem tartoz
nak témánkhoz, értékelésükkel nem foglalko
zunk. 

A déli mellékhajóban, mely a monostorépület
tel, a szerzetesházzal határos, a következőket ta
pasztalták a régészek a feltárás folyamán. ,,A 
D-i hajó végében lévő, sziklába faragott és kőla
pokkal kirakott és fedett, másodlagosan meg
kisebbített «koporsóban» a többi, eddig mutatko
zó csontoktól patinásodásban erősen eltérő kopo
nya, hosszúcsont anyagot találtunk" — írja Lász
ló Gyula az ásatási jelentésben. ,,A múlt század 
végi restauráláskor tették e helyre, mert az üreg 
nem telt meg földdel. A csontokat kiemelve Ma-
Ián Mihálynak küldjük el, feltehetőleg ez az al
templom legrégibb temetkezéséből maradt meg. 
(I. Endre?). A D-i hajóban más temetkezési nyo
mot nem találunk, jóllehet a szikla megfaragása 

világosan mutatja, hogy itt is lehettek temetkezé
sek." Az ásatási napló végén utalást találunk arra, 
hogy a feltételezett királysír ki volt falazva.72 

További adatok nem állnak rendelkezésünkre a 
jelentésben (8. ábra). 

A műemléki falkutatást végző Szakái Ernő le
velezésében utalás történik arra, hogy a D-i mel
lékhajóban elbontották ,,a fal mellől az ott állott 
sírkövet".7 3 A megtisztított sírlapról (10 ábra) és 
hátlapjáról (11. ábra) jó fényképfelvételek ké
szültek. 

A szűkszavú ásatási napló mellett szükségessé 
vált további részletek felderítése, 1969—1970-
ben adatgyűjtést végeztünk a tihanyi lakosok kö
zött, akik 1953-ban jelen voltak a kriptában vég
zett munkálatoknál, de — részleteken kívül — 
kevés új adathoz jutottunk.74 

A műemléki kutatás és a régészeti ásatás ered
ménye, illetve az a tény, hogy tudományos 
igénnyel megvizsgálták a királyi családi temet-
kezőhelyet, egyértelműbbé tette azt, amit Tihany-
ról ismert a köztudat. Elsőnek Kampis Antal fog
lalta össze a tihanyi apátsággal kapcsolatos szak
irodalmi tudnivalókat, beleépítve az 1953. évi 
kutatásból levont következtetéseket is. Azt vall
ja, hogy I. András Tihanyban magának és csa
ládjának temetkezési helyet biztosított. ,,Tör
téneti tény bizonyítja, hogy az alapítás után a 
templom és a monostor felépítése rövidesen meg
történt, mert az alapító király, I. András 1060-
ban meghal t . . . Holttestét . . . a maga alapította 
tihanyi egyházba vitték s annak kriptájában te
mették el."7 5 A kripta középhajójában lévő négy, 
nyugat felőli oszlop talplemezének „belső csúcsát 
oly módon sarkították le egy faragott vápával, 
amely mód utal arra, hogy az altemplom közepén 
valamely belső felépítmény is helyet foglalt. 
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Esetleg a középső térszint egy kiemelt kőlap ta
karhatta."7 6 Gondolatmenetét — nagyon helyesen 
— így folytatja: ,,Miután az altemplom közepén a 
megásott felület alatt 1889-ben koporsó- és csont-
maradváfiyokat találtak, nyilván ezen a helyen 
temették el az alapító királyt s más személyeket 
is. így indokolt az a feltevés, hogy itt eredetileg 
legalábbis egy sírlap foglalt helyet a megfelelő 
díszítésekkel és feliratokkal. Ez a sírlap vagy sír
emlékszerű felépítmény elenyészett az idők fo
lyamán, de ma helyettesítették azzal a kétségte
lenül XI. századi kisebb sírkővel, amely 1889-től 
1953-ig (tehát a legutolsó s kétségtelenül a leghi
telesebb helyreállítás idejéig) az altemplom déli 
falába volt befalazva, álló helyzetben.' 

Kampis a sírkövet és a róla vallott felfogást 
így ismerteti: ,,Ez a sírkő, amely kétségtelenül 
az altemplom eredeti maradványa, igen egyszerű 
keskeny belső mezőt övez s ebben a belső mező
ben egy hosszú, hornyolt szárú keresztet látha
tunk. Felirata nincs, díszítmények nem ékesítik. 
Kézenfekvő volt az a feltevés, hogy ez a kő volt 
I. András királynak a sírköve. Mások valamely 
apát síremlékét látták benne. Mindkét feltevés 
mellett találhatunk érveket s ugyanúgy ellene is. 
Eldönteni a kérdést szilárdabb bizonyosságok 
híjján nem lehet."78 

Kampis következtetéseinek legtöbbjével egyet
értünk. Helyesen állapította meg, hogy az ún. 
altemplom: kripta, s 1. András király és család
tagjainak a temetkezöhelye. Világosan állást fog
lal, hogy a sírkő „kétségtelenül az altemplom 
eredeti maradványa". A sírkő hovatartozásában 
azonban alternatívát állít fel: az egyik feltevés 
kézenfekvő, tehát I. András királyé, a másik sze
rint valamely apát síremléke. Az utóbbi megfo
galmazást fentebb így idéztük: „Mások valamely 
apát síremlékét látták benne", s ez az 1950-es 
évek néhány régészének és művészettörténészé
nek le nem írt, jobbára csak szóban közölt véle
ményére utalt. Ez a minden alapot nélkülöző, par 
excellence el lenvélemény „óvatoskodó" kutatói
nak részéről — csupán szóban — még ma is fel-
felbukkan, anélkül azonban, hogy akár egyetlen 
bizonyítékot, ikonográfiái érvet megemlítettek 
volna. 

Kampis újabb munkájában a fent ismertetett 
leírását — sajnos — lerontja, mikor a sírlapról 
ezt írja: „A vörös márványból készült sírkőfedő
lapon nincs felírás. Mélyített, s hornyolt kőléccel 
kereteit középmezejében mindössze egy csavart 
nyélen ülő apát kereszt a díszítmény. Van ugyan 
olyan vélemény is, hogy a sírfedőlap nem I. 
András királynak a hamvait takarta, hanem a ko
lostor egyik apátjának a sírjára került; az újabb 
kutatások azonban nyomós érvekkel azt bizonyít
ják, hogy a kőlap valóban a királynak, I. András
nak a nyughelyét fedte."79 Munkájában további 
tévedést is közöl, mikor azt írja, hogy „az al
templomot 1889-ben javították s kifestették, ezt 
a sírlapot akkori helyéről (ezt sajnos nem jelöl
ték meg pontosan) fölemelték s a déli fal első és 
második pillérközében felállították. Ugyanekkor 
az altemplom egész padlózatát felbontották és 
megásták". „Az egyik sírhely vörös márvány la
pokkal volt bélelve. Ezt tartották a király sírjá
nak. 1953-ban ebbe helyezték a csontmaradvá

nyokat, s ezt födték le ismét a márvány fedő
lappal."80 

Az idézett részleteket mintha nem ugyanaz 
a személy írta volna, mert a közlés azt a látsza
tot kelti, mintha nem ismerné kifogástalanul a 
helyszínt. A majdnem fehér színű, finom szem
csés sírlapot „vörös márványból készült"-nek 
írja, s szerinte az „egyik sírhely vörös márvány 
lapokkal volt bélelve", a valóságban csupán per
mi vörös homokkőlapokat találtak az 1889. és 
az 1953. évi ásatásoknál, tehát olyan nyersanya
got, melynek földtani előfordulása a Balaton-fel
vidék több helye, jelesen Balatonalmádi-Vörösbe-
rény és Révfülöp. Első munkájában leírtakat az
zal is rontja, hogy az alternatívában az apáti ke
reszt megfogalmazás mintha saját véleményét is 
tükrözné, s felveti a sírlap apáti sírhoz tartozá
sát, majd meg nem nevezett újabb kutatásokra 
hivatkozva I. András sírlapjával azonosítja.81 

Talán nem is meglepő, hogy az ország műemlé
keit számba vevő Geníhon-féle vállalkozásban is 
ez a bizonytalanság tükröződik: „Középen í. End
re ( | 1060) állítólagos sírköve."82 

A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti 
Intézete régészeti topográfia sorozatában meg
jelent veszprémi járási kötet anyagát az 1960-as 
években gyűjtötték össze, a szerzők így össze
gezik értékelésüket: „Korhatározó mindössze az 
a XI. sz.-i csavartszárú körmeneti keresztet áb
rázoló sírkő, melyet legutóbb Geday I. meggyőző 
érveléssel az itt 1060-ban eltemetett I. András 
király sírkövével azonosított ."8 ' 

Gedai István történeti és éremtani összeha
sonlító vizsgálatok alapján megállapítja a sírlap
ról, hogy XI. századi sírkő, és a rajta levő ke
resztábrázolás királyi jelvény, továbbá hogy I. 
Endrét Tihanyban temették el. „Ez a három té
nyező az igazság igen nagy valószínűségével arra 
mutat, hogy a kérdéses sírkő valóban I. Endre 
király sírját fedte."84 

Gedai érdeme, hogy logikus következtetéssel hi
telesítette a tihanyi sírkövet, s ezzel helyes 
irányba terelte a kutatás menetét. 

Entz Géza — ki az 1953. évi műemléki kutatá
sok és helyreállítási munkálatok irányítója volt 
— így ír a sírral kapcsolatban: „ . . .az embertani 
vizsgálat megállapította az altemplom közepén 
eltemetett holttest csontvázának kora Árpád-kori 
eredetét. így feltehető, hogy az egyszerű kereszt
tel megjelölt sírlap alatt valóban az alapító And
rás király nyugszik."85 

Dercsényi Dezső a román korrói írt összefog
laló munkájában írja, hogy „a XI. század közepé
ről ismerjük már az I. Endre által alapított tiha
nyi apátság altemplomát, benne a korai román 
sírplasztika egyszerűségében is megragadó alko
tását, az alapító király síremlékét",85 Dercsényi 
az első, aki írásában a tihanyi sírlapot művésze
ti ér téke szerint említette. 

Az 1953. évi kutatásokat követő, fentebb is
mertetett szakirodalom végül is többségében, 
egyértelműen I. András hiteles sírkövének vallja 
a tihanyi sírlapot. Az idegenforgalmi irodalom
ban már az újabb kutatások eredményeit tükrö
zi a Tihanyi Múzeum kiállításaihoz kiadott veze
tő: „A kolostor altemplomában temették el, mint 
ismeretes, az alapítót, I. András királyt (sírköve 
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ma is ott látható)."87 A vele egyidőben megjelent 
útikalauzban, (noha az 1953-as feltárásokat is is
mertetik) felbukkan még a régi változat: ,,A mos
tani, fehér márványból faragott kőlap, amely év
századokon keresztül az altemplom dísze volt, 
nem a király sírhelyét fedte, hanem valamelyik 
apátét", ugyanakkor kijelentik: „Egyetlen ép
ségben, eredeti helyén lévő királysírunk I. And
rásé, itt, a tihanyi altemplomban."8 8 Zákonyi Fe
renc 1963-ban megjelent kalauzában már tovább 
lép és azt írja, hogy az állítólagos síremlék 
„alakjánál fogva (kőbe vésett, spirálisan rovát
kolt hosszúnyelű kereszt) az Árpádok korának 
elejére vall" , és „nincs okunk kételkedni az ősi 
hagyományban és elfogadjuk, hogy a maradvá
nyok az alapító tetemét rejtik". A királysír 
meglétét elfogadva a sírlap hovatartozása még 
mindig bizonytalan a balatoni útikönyvben.9 0 A 
nagy szerzői munkaközösség által írt, 1974-ben 
megjelent balatoni monográfiában mind a király
sírt, mind a sírlapot92 I. András királyhoz kötik 
a szerzők. Más helyen ugyanezt a helyes felfo
gást közli Levárdy Ferenc is.93 

Az az együttes megállapítás, hogy a kripta csa
ládi temetkezőhelye, sírhelye I. Andrásnak, s 
hogy a sírlap az ő sírjához készült, továbbá, hogy 
a rajta lévő hordozható kereszt a király egykori 
méltóság jelvénye, az ún. apostoli kereszt, először 
1978-ban hangzott el egy szakmai előadáson,"1 

majd 1980 óta megjelent több munkánkban9 0 em
lítettük és ismertettük erről szóló kutatási ered
ményeinket,96 és kimutattuk azt is, hogy ikonog
ráfiái hasonlóság van a tihanyi sírlap és Gizella 
első királynénak Passauban lévő sírlapja kö
zött.97 

Magyarország történeti kronológiája című mű
ben András temetésével kapcsolatban a követke
zőket írják a szerzők: ,,A menekülő I. Andrást a 
mosoni kapunál lova ledobja, és sebesülten fog
ságba esik. Fogolyként rövidesen meghal a zirci 
udvarházban (Veszprém vm.); az általa alapított 
tihanyi monostorban temetik el."98 

Az okleveles, a krónikás és szakirodalmi he
lyek fenti kri t ikai átvizsgálása után egyértelmű
en, és minden kétséget kizáróan megállapítjuk, 
hogy I. András királyt — akaratának megfelelő
en — az általa alapított tihanyi monostortemplom 
kriptájában temették el. E temetés megtörténté
nek legfontosabb okleveles bizonyítéka I I . And
rás király 1211. évi kiváltságlevele, valamint a 
régészeti kutatás eredménye. Ezt bizonyítja to
vábbá a kriptában lévő, mészkőből faragott sír
lap, rajta a XI. századi magyar királyok méltó
ságjelvényével, egy csavart szárú, hordozható 
kereszttel, az ún. apostoli kereszttel. 

A SlRLAP LEÍRÁSA 

I. András sírlapja — a rendelkezésünkre álló 
és ismertetett adatok szerint — a XIX. század ele
jén, 1807-ben szerepel legkorábban az irodalom
ban, és „fejér márvány koporsó kő"-nek nevezik, 
de azt nem jegyezték fel, hogy a kriptában hol 
volt elhelyezve. Erről 1838-ban adnak hírt elő
ször: „jobb oldalon a falban egy kősír fedél" van. 
A sírlap a kripta déli falába volt befalazva az 

1953. évi ásatásig és helyreállításig, de hogy hol 
lehetett korábban, erről nincsenek adataink. Egy 
bizonyos, hogy eredetileg nem a falhoz erősítve 
állt függőleges helyzetben! Minden vitán felül 
áll, hogy rendeltetésének megfelelően a kr ipta 
sziklájába vájt aknasírt zárta le, i l letve jelölte 
vízszintes helyzetben. Mivel felületén gondosan 
megmunkálták a rajta lévő szimbolikus tartalmú 
méltóság jelvényt, a hordozható keresztet, nem le
hetett a járószint alatt, hanem vele egy szintben 
vagy annál magasabban, hogy mindenki számára 
látható legyen. Ez volt Európában a X—XII. szá
zadban a temetkezés íratlan rendje, külső formá
ja, ezt tanúsítják a még meglévő példák. A ro
mán építészetet felváltó gótika idején a belső te
rek átrendezése és az újabb temetkezések miatt a 
díszesebb sírlapokat felszedték és a falhoz erősí
tették függőleges helyzetben. Ezt még a barokk 
időben is gyakorolták. Nincs itt helye a példák 
felsorolásának, mert ez Európa-szerte még ma is 
számtalan helyen így látható, tapasztalható, ez 
az általános. 

Arra kell gondolnunk, hogy a tihanyi kriptá
ban a sírlap, illetve a korabeli sírlapok kiemelé
se a járószintből talán a török időkben történt, 
amikor a monostorépület katonai célt szolgált, s 
a balatoni végvárrendszer egyik erőssége lett. 
Ekkor a templomépület is az erőd része volt, csu
pán a kriptát hagyták meg istentiszteleti célra. 
Nyilván a XVI—XVIII . században kellett ennek 
megtörténnie, hiszen az ismertetett 1889. és 
1953. évi ásatások újkori sírokat tártak fel, s 
megbolygatva találtak a XI. századinak tartott 
sírhelyet. A barokk monostorépítkezés során is 
elképzelhető a sírlap áthelyezése, de — sajnos — 
egyetlen írott adat sem áll rendelkezésünkre. 
Sem a pannonhalmi főapátság levéltárában, sem 
könyvtárának kézirattárában, sem a veszprémi 
Állami Levéltárban (ahol a tihanyi apátság XIX 
—XX. századi iratainak egy részét 1951 óta őr
zik), sem a zalaegerszegi Állami Levéltárban er re 
vonatkozó adatokat nem találtunk. Az 1889. évi, 
Czigler Győző budapesti műépítész által végzett 
felújítás terveinek és elszámolásainak sem buk
kantunk a nyomára, csak utalásokat találtunk. 
A keresett iratok és tervek talán ismeretlen he
lyen lappangnak. 

Az 1953. évi műemléki és régészeti munkála
tok befejezésekor a kr ipta középső hajójában, 
(12. ábra) a nyugat felöli első és második oszlop
pár között К—NY-i tájolással, tehát a kripta kö
zéptengelyében, 21 cm magas, 243 cm hosszú és 
103 cm széles téglaposztamenset építettek az 
alatta lévő, sziklába vájt aknasír fölé (13. ábra). 
E felépítménybe foglalták be a sírlapot úgy, hogy 
annak keresztes felső vége K-i, a szára pedig 
NY-i irányba nézzen. Ez az elhelyezés tökéletesen 
megfelel a korai idők temetkezési gyakorlatának 
és az európai írott forrásokban fellelhető adatok
nak. Az alapító sírja ugyanis rendszerint a kö
zéptengelyben van, általában az oltár előtt. 

A sírlap finom munka (14. ábra). A kopott, szé
lein erősen töredezett mészkőlap eredeti mérete 
az ép széleken mérve, 191,5 cm hosszú, 52—53,5 
cm széles. Vastagságát nem ismerjük, csupán az 
1953. évi kutatás alkalmával készült fényképfel
vételek alapján következtetünk rá: kb. 15 cm 
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12. ábra. I. András király 1055-ben alapított temetkezöhelyenek, a kriptának (altemplom) az alaprajza. Középen a 
négy, hengeres oszlop átlós metszéspontjában a király sírlapja (a szerző felmérése) 

Abb. 12. Der Grundriß der von König Andreas I. im Jahre 1055 gegründeten Begräbnisstätte, der Krypta (Unter
kirche). In der Mitte im diagonalen Schnittpunkt der vier zylindrischen Aäulen die Grabplatte des Königs (Aus

messung des Autors) 
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13. ábra. A téglaépítménybe foglalt sírlap Abb. 13. Die in einen Ziegelbau eingefaßte Grabplatte 

lehet. Hátlapja a fényképfelvételen látható: 
nyersen megmunkált, a nagyolóvésö által vájt 
lyukak borítják be (11. ábra). A hátlap kereszt 
felöli (keleti) végén keskeny harántvájat van a 
végétől kb. 10—12 cm-re, a nyugati végén 10—15 
cm-es kiemelkedő harántsáv látható (11. ábra). A 
hátlapon jól látszanak a sérülések, melyek kü
lönösen a kelet felőli sarkot érintették. Körben, 
oldalt a kőlap simára van csiszolva, de a sérülé
sek ide is kiterjednek. 

A sírlap előlapján a bal oldali és a felső szegély 
nagyon sérült, az alsó kevésbé, a jobb oldali pe

dig csak a felső és az alsó részén hiányos, egyéb
ként ép. A kereszt bal és felső szárainak végei is 
sérültek, de nem annyira, hogy eredeti méretüket 
ne lehetne megállapítani. Lényegében a sírlap 
felülete aránylag ép és kiválóan alkalmas az ér
tékelésre, ikonográfiái programjának meghatá
rozására és az összehasonlításra. Az 1953. évet 
megelőző állapotában er re nem volt lehetőség, 
mert felületén a sérült és hiányos részeket szak
szerűtlenül vakolattal kiegészítették, sarkait le
kerekí tve megmásították és felületét festékré
teg fedte (9. ábra). Részben ez az oka, és a nem 
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gondos megfigyelés, hogy a felületes szem
lélők — kevés kivételtől el tekintve — nem is
merték fel benne a hordozható keresztet. 

Mielőtt közölnénk az alapos felmérés adatait, 
előre kell bocsátani, hogy sem a szegély, sem a 
kereszt faragása nem egészen szabályos és nem 
pontosan szimmetrikus. így őrzi a kőfaragó egyé
ni technikáját, így sorolható be hitelesen a XI. 
századi kőfaragványok kisszámú együttesébe. 

A hosszúkás téglalap alakú sírlapot magas sze
gély keretezi, melynek profilált belső széle kettős 
lépcsővel emelkedik a belső mező síkja fölé úgy, 
hogy a lépcsőzet keresztmetszete nem derékszö
get, hanem negyedkört mutat (15. ábra). A bal és 
jobb oldali szegély legfelső szintjének szélessége 
5,5—6 cm, a lépcsőzete 2,5 cm, együtt 8—8,6 cm. 
A sírlap felső végén a szegély szélessége együtt 
11 cm, az alsó végén pedig 12 cm. A szegély alsó 
lépcsőzete általában 1 —1,5 cm-rel mélyebben 
fekszik a peremnél és ugyanannyival magasabban 
a sírlap belső mezőjénél. Utóbbi a sírlap legmé
lyebb része, felülete simára csiszolt és majdnem 
teljesen ép. Felszínének síkja kissé szabálytalan, 
ezért a peremszegélytől mért mélysége 2—2,5 
cm között váltakozik, a jobb mező szemmel lát
hatóan mélyebb. 

A sírlap hossztengelyében, a szegélyperemmel 
egy magasságba emelkedik ki a csavart nyélen 
nyugvó kereszt, melynek a következő részeit tud
juk jól elkülöníteni: (14—15. ábra). 

1. a nyújtott szárú keresztet, 
2. alatta a pogácsa alakú, ovális nóduszt, 
3. tovább alatta a nyél felső végéhez csatla

kozó köpüt (hüvelyt), 
4. ezután következik a csavart nyél. 
5. végül a nyél végét védő köpű (papucs). 
Ez a tény önmagában azt bizonyítja, hogy a 

sírlap készítésekor a kőfaragó nyilván azt a 
feladatot kapta, hogy egy ,,de facto" meglévő, s 
neki mintául szolgáló tárgyról, pontosabban mél
tóságjelvényről készítse el a sírlap keresztjét. A 
jelenleg látható kereszt ábrázolása annyira hű és 
részleteiben is annyira reális, hogy nem lehet 
okunk kételkedni abban, hogy ne egy adott 
tárgyról vette volna az előképet, a mintát. 

A sírlap így mind formájában, mind tartalmi 
mondanivalójában egyedül áll a hazai XI. századi 
sírlapok között. 

A kereszt 

A sírlap olyan görög keresztet ábrázol, mely
nek a függőleges szára hosszabb, mint a vízszin
tes, de egymást szimmetrikusan metszik (14—15. 
ábra). A kereszt sima lap, mely fém előzményre 
utalhat. Hossza 43 cm, szélessége 33 cm; a négy 
keresztszár az 5 cm széles találkozástól a végei 
szélesedik. A függőleges keresztszár talpa 9,5 cm, 
a vízszintesé 8 cm széles. A kőfaragó pontosan 
19—19, ill. 14,5—14,5 cm méretű keresztszárakat 
dolgozott ki. A felső szárvég erősen sérült ugyan, 
de így is lehetőség van végződése eredeti helyé
nek megállapítására, hiteles mérésére. A függő
leges keresztszár felső felének tengelye alig ész
revehetően jobbra elhajlik anélkül, hogy az össz
hatást zavarná. 

14. ábra. I. András király sírlapja jelenlegi állapotában 
Abb. 14. Die Grabplatte von König Andreas I. im ge
genwärtigen Zustand 
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A nódusz 

15. ábra. I. András király sirlapjának rekonstruált rajza 
és keresztmetszete (a szerző rekonstrukciója) 
Abb. 15. Die rekonstruierte Zeichnung und der Quer
schnitt der Grabplatte von König Andreas I. (Rekonst
ruktion des Autors) 

A pogácsa alakú nódusz szorosan csatlakozik 
a kereszt végéhez, szinte egybesimul vele. Az 
ívelten felfelé hajló kereszttalp miatt a nódusz 
kissé felfelé ível. Szélessége 8 cm, magassága 4,2 
cm, tehát olyan gömb, melyet alulról-felülről 
összenyomtak (14—15. ábra). 

A nyél felső köpííje 

Henger alakú köpű látható a nyélen, melyhez 
feltehetően csappal vagy szöggel rögzítették. Ma
gassága 3,9 cm, átmérője 6,1 cm. (14—15. ábra). 
A nódusszal együtt szolgált a keresztnek nyélhez 
való rögzítésére. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
a jelvény szétszedhető és könnyen összeállítható 
lehetett. 

A nyél 

A 113,2 cm hosszú, felül 6,1 cm, alul 5,6 cm 
vastag (széles) nyél hengeres rudat ábrázol kissé 
ellapított félhenger formában, melynek felületét 
ferde árkolás borítja, s ezek balról jobbra, felül
ről lefelé haladnak. Az árkolás száma a felületen 
harminchat. A nyél eredetileg fából készülhetett, 
és talán fémmel borí tották (14—15. ábra). 

A nyél alsó köpű je 

A nyél végén látható a harántirányban 5,9 cm 
átmérőjű és 4,6 cm magas simára csiszolt felület, 
mely nem lehet más, mint a nyél alsó végét védő 
köpü, hüvely ábrázolása (14—15. ábra). A köpű 
rányúlik a sírlap szegélyének belső lépcsőzetére. 

A nyeles kereszt teljes hossza a kereszt felső 
szélétől a köpü aljáig 169,1 cm. Figyelemre méltó 
adat és méret! — az ikonográfiái értékelésnél 
hivatkozni fogunk rá, mert egy átlagos magas
ságú ember méretével azonos. 

A korabeli ábrázolásokon a hordozható, nyeles 
kereszteket tartó uralkodók testmagassága több
nyire azonos méretű a méltóságjelvény hosszá
val. 

A NYELES (HORDOZHATÓ) KERESZT 
IKONOGRÁFIÁI PÁRHUZAMAI 

A tihanyi keresztábrázolás párhuzamai mind a 
nyugati, mind a keleti kereszténység, tehát mind 
Róma, mind Bizánc területén megtalálhatók meg
lehetősen nagy számban. E jelvények már fel
tűnnek a korai időben, amikor a római császárok
tól átvett és a kora középkorban továbbélő laba-
rumot, a nyeles keresztek használata váltja fel. 
Természetesen a kettő együtt is él, de végül a 
nyeles kereszt az, amely napjainkig, szinte vál
tozatlanul fennmaradt, természetesen más és más 
tartalommal. 
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Л nyújtott görög kereszt 

A keresztábrázolás sokoldalú jelentéstartalma 
az ókor óta fokozatosan és folyamatosan ala
kult ki. 

A keresztikonográfiában használt terminológia 
eléggé széles skálá jú ," de éppen a mi esetünkben 
adós egy típus elnevezésével, ill. annak megha
tározásával. A tihanyi sírlapon lévő kereszt 
ugyanis nem tartozik sem az ún. latin kereszthez 
(crux latina), sem az ún. görög kereszthez (crux 
graeca), hanem a kettő átmeneti formája, elneve
zésünk szerint: nyújtott görög kereszt (crux 
graeca oblonga), de lehetne nevezni szimmetrikus 
latin keresztnek is. Ez tehát olyan kereszt, mely
nek függőleges szára (palum) hosszabb a vízszin
tes száránál (patibulum), a kettő azonban egymást 
szimmetrikusan keresztezi. 

Ez a forma az első évezredben majdnem annyi
ra gyakori, mint a latin vagy a görög kereszt, ezt 
tanúsítják a szarkofágokon, iparművészeti alko
tásokon, miniatúrákon látható keresztábrázolá
sok. Az érseki palliumokon és a stólákon nap
jainkig általános a nyújtott görög kereszt. Csu
pán néhány jellemző példát szeretnénk e kereszt
típus párhuzamaként megemlíteni. 

A legkifejezőbb példa a római Szent Péter
templom kincstárában lévő Justinus-kereszt 
(Crux Vaticana), amely a VI—VII. századból 
származó keresztek legismertebb példánya.100 

Méretei meglepő hasonlóságot mutatnak a tiha
nyi kereszt méreteivel! Ez az aranykereszt I. 
Justinus (518—527) vagy II . Justinus (565—578) 
császár számára készült, feltehetően nyélre tű
zött, hordozható kereszt volt, melyet az alján 
lévő, 9,1 cm hosszú tüske jelez. A kereszt szárai 
a középpontból kiindulva a végeik felé szélesed
nek.101 Méreteinek felsorolásakor a tihanyi ke
reszt méretét zárójelben közöljük (16. a és d ábra). 
Hossza: 40,7 cm (43 cm), szélessége: 31,5 cm (33 
cm), a függőleges szárak végének szélessége: 
9,1—9,2 cm (9,5 cm), a vízszintes száraké: 8,7 ill. 
8,3 cm (8 cm). Az egyezés annyira feltűnő, 
mintha előképe lett volna a tihanyi keresztnek. 
Meg kell említenünk egyetlen eltérést; hogy a 
vízszintes szár (patibulum) nem középen metszi 
a függőlegeset, a középnél kissé feljebb, tehát 
latin keresztforma ez, de még így is majdnem 
egyenlő a két kereszt alsó szárhossza: 20,5 cm 
(19 cm). A két kereszt közötti hasonlóság és szin
te méretbeli azonosság nyilvánvaló. Még számos 
hasonló keresztanalógiát ismerünk, főleg a hor
dozható keresztek köréből, de felsorolásuktól el
tekintünk. 

Kincsleletek és sírleletek között közismertek az 
ún. aranylemez keresztek (Goldblattkreuze), me
lyek előfordulása Közép- és Nyugat-Európában 
és a Mediterraneum területén gyakori . Közülük a 
toledói tar tomány területéről, Guarrazarból szár
mazó kincslelet két keresztjét idézzük a tihanyi 
kereszt párhuzamaként. Itt nem a méretbeli, ha
nem a formai hasonlóság meglepően egyező. E 
kisméretű aranylemez keresztek, fogadalmi tár
gyak, latin nyelvű feliratokkal és csüngőkkel 
vannak díszítve. Noha görög kereszt t ípusúaknak 
határozta meg őket Hayo Vierck, mi nyújtott gö
rög keresztként hasonlítjuk össze. A Justinus-

kereszt arányait követik és alakjuk is nagyon 
hasonló, koruk a VII. századra tehető.102 

A kisméretű keresztek legnagyobb csoportját 
alkotják az ereklyetartó mellkeresztek. Lovag 
Zsuzsa által közölt magyarországi példányok 
szentföldi típusai között is vannak megközelítően 
nyújtott görög kereszt alakúak, noha vaskos, 
tömzsi formájuk párhuzamként nem említhető. 
Korukat a XI. századi szentföldi zarándoklatok 
idejével azonosítja.103 

A ravennai San Vi tale-templomban több nyúj
tott görög kereszt ábrázolás látható, itt csupán a 
presbitérium északi fala árkádjának az egyik osz
lopfőjén lévő keresztet említem,104 és azt a VI. 
századi, áttört díszítésű, téglalap alakú márvány-
faragványt, melynek közepén is ilyen kereszt 
van. 05 Franciaországban, Vendé-ban a challans-i 
régi templom 1900. évi bontásánál egy faragott 
követ találtak, melynek a felületén egy olyan 
nyújtott görög kereszt látható, mely arányaiban 
nagyon hasonlít a tihanyihoz, kora a VI. századra 
keltezhető.106 

A mozaikalkotásokon is szép példák fedezhe
tők fel. Cipruson Kitiben a kora középkori Isten
anya-templom VI—VII. századi apszismozaik
ján a Mihály és Gábriel angyal között álló Ma
donna feje feletti ,,Éagia Maria" görög felirat 
három kis keresztje közül az első szabályos nyúj
tott görög kereszt, míg a többi latin.107 

A nyújtott görög keresztekre számos példát 
találunk Steenbock tanulmányában, melyben a 
kora középkori könyvkötészet díszítéseit tár
gyalja. A téglalap alakú kötéstáblákra szerkesz
tett díszítések szimmetriarendje eleve a nyújtott 
görög keresztet teremti meg. A felület közép
pontja és az egybeszerkesztett kereszt metszés
pontja egybeesnek, s így a kompozíció a szim
metrikus keresztre épül. Ennek legrégibb példája 
Theodolinde longobard királyné által alapított 
evangéliumos könyv díszkötése a monzai S. 
Giovanni Battista-bazilika kincstárában. A VII. 
század első negyedében készült munkán a kereszt 
végei V alakban szétállnak.108 A tihanyi kereszt
hez hasonló, ívelten széthajló szárú kereszt lát
ható a lindau-i evangéliumos könyv régebbi fe
dőlapján.109 

A HORDOZHATÓ KERESZTEK, 
MINT MÉLTÓSÁGJELZÖ JELVÉNYEK 

Az említett példákkal igyekeztünk bizonyítani, 
hogy ez a kereszttípus a kora középkorban álta
lános, és a művészet szinte minden területén 
megtalálható, így tihanyi előfordulása arra fi
gyelmeztet, hogy ez a forma hazánkban a XI. szá
zadban él. 

A már említett Justinus-kereszt a döntő bizo
nyíték, hogy ezt a keresztet nyélre tűzve is ké
szítették, tehát hordozható keresztként is hasz
nálták. Erre szép példa látható többek között 
azon a bizánci pecséten (17. ábra), mely II . Jus
tinian és IV. Tiberios társuralkodókat ábrázolja 
a VIII . század elején, ahogy egy nyújtott görög 
keresztet nyelénél fogva közösen tartanak. 10 A 
nyél és a kereszt között kettős nódusz figyelhető 
meg (16. e ábra). Ugyanilyen hordozható kereszt-
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ábrázolás van egy másik uralkodópár VII I . szá
zadi töredékesen megmaradt pecsétjén."1 A két 
társuralkodó keresztje császári at tr ibútumot je
lent, egyházkormányzati hatalmat reprezentál. 

A nyeles, tehát a hordozható keresztek ábrázo
lására is — amikor a nyél és a kereszt nemcsak 
együtt jelenik meg, hanem rendeltetésszerűen, 
használat közben —, felsorolunk néhány példát, 
melyek már önmagukban is jelzik a je lvény kü
lönleges jelentőségét. 

A nyélre tűzött kereszt a római és a bizánci 
császárság labarumának keresztény megfelelője. 
Tudjuk, hogy először Konstantin császár tűzte fel 
a keresztet a császári sas helyére, s attól kezdve 
fokozatosan a győzelem jelévé válik, ez jelké

pezi a halál legyőzőjét, a feltámadt Krisztust ."2 

A keresztnek győzelmi jelként való ábrázolásá
val nincs lehetőségünk foglalkozni, mert szinte 
felmérhetetlen mennyiségben található, különö
sen a pénzeken, ha csupán Sabatier műveit tanul
mányozzuk át. A hosszú szárú, tehát a nyeles ke
reszt Victoria kezében a korai időkben éppen 
olyan természetes, mint később, amikor fokozato
san az uralkodók kezében látjuk. Itt természete
sen a kereszt jelentéstartalma bővül, majd kissé 
módosul anélkül, hogy eredeti, győzelmi szimbó
lumát elveszítené, kultusza a kora középkorban 
már nem marad az egyházi liturgia keretei kö
zött, átmegy a világi uralmi szimbolikába, ahol 
méltóságjelző szerepet kap, használója Krisztus-
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16 a—e. ábra. а = I. András király sírlapján lévő hordozható kereszt; b = a római San Clemente-bazilika alsó 
templomának előcsarnokában lévő freskó pápai keresztje; с = az ún. Barberini diptichonon látható kereszt; d = a 
Justinus-kereszt (Crux Vaticana); e = II. Justinian és IV. Tiberios bizánci társuralkodók pecsétjén lévő kereszt 

Abb. 16. a = Das auf der Grabplatte von König Andreas I. befindliche Vortragekreuz; b = Das Papstkreuz auf 
dem Fresko in der Vorhalle der Unterkirche der Basilika San demente in Rom; с = Das Kreuz auf dem sogenann
ten Barberini Diptichon; d = Das Justinus-Kreuz (Crux Vaticana); e = Das Kreuz auf dem Siegel der byzantinischen 

Mitherrscher Justinian II. und Tiberios IV. 



17. ábra. II. Justinian és IV. Tiberios bizánci társural
kodók pecsétjén a két császár hordozható keresztet, 
méltóságjelvényt tart a kezében 
Abb. 17. Auf dem Siegel der byzantinischen Mitherr
scher Justinian II. und Tiberios IV. halten die beiden 
Kaiser ein Vortragekreuz, ein Würdezeichen, in ihren 
Händen 

hoz kötődik,, annak földi helyettese: Vicarius 
Christi lesz. 

A nyélre tűzött kereszt korai tiszteletének szép 
példái találhatók az ún. palesztinai olajosampul
lákon. A Meroving-kor Rajna-vidéki síremlékei-

18. ábra. I. Heraclius (610—641) rézpénzén a császári 
felségjelvényekkel felruházott bizánci uralkodó látható: 
hordozható kereszt, keresztes korona, keresztes glóbusz 
Abb. 18. Auf dem Kupfergeld von Heraclius I (610— 
641) ist der mit den kaiserlichen Hoheitszeichen ausge
stattete byzantinische Herrscher zu sehen: Vortrage
kreuz, Kreuzkrone, Kreuzglobus 

ről szóló tanulmányában К. Böhner is idézi az 
egyik palesztinai ampullá t ," 3 melyen nyélre tű
zött görög kereszt látható, kifelé szélesedő ke
resztszárakkal. 

Bizánci pénzeken a nyeles kereszteknek szinte 
egész fejlődéstörténete nyomon követhető. A 
Sabotier által rendszerezett éremanyagban sok 
olyan ábrázolás látható, melyen az álló alak jobb
jában vele azonos, vagy tőle alig eltérő méretű 
nyeles keresztet tart sima vagy gyöngyözött 
díszítésű nyéllel. Némely esetben még az is jól 
kivehető, hogy a kereszt szárai végeik felé szé
lesednek. Mint a császári hatalom jelvénye, tű
nik fel a nyeles kereszt, már I. Heraclius 
(610—641) császár rézpénzén."4 A koronás ural
kodó jobbjában a keresztet tartja, baljában pe
dig a keresztes glóbuszt (18. ábra). I. András ki
rály kortársának, Konstantinos Monomachos 
császárnak az aranypénzén az uralkodó mellké
pes ábrázolásán " 5 jobbjában rövid nyeles ke
reszt látható; nyújtott görög kereszt ez is (19. 
ábra). 

19. ábra. Konstantinos Monomachos (1042—1054) 
aranypénzén a koronás császár jobbjában nyújtott, 
görög kereszt látható 
Abb. 19. Auf dem Goldgeld von Konstantinos Mono
machos (1042—1054) ist in der Rechten des die Krone 
tragenden Kaisers ein gedehntes griechisches Kreuz zu 
sehen 

Nemcsak Bizáncban méltóságjelvény a nyeles 
kereszt, hanem a nyugati kereszténység területén 
is, ezt bizonyítják a XI. századi angol és skandi
náv uralkodók pénzein látható ábrázolások is. 
III. Edward (1042—1066) angol király — I. And
rás kortársának — H-típusú dénárján a trónon 
ülö koronás uralkodó jobbjában nyeles keresz
tet, baljában keresztes glóbuszt tart 16 (20. ábra). 
A másik kortárs, a svéd Swend Estridsson 
(1047—1076) dénárján az uralkodó jobbjában 
nyeles kereszt, baljában pedig glóbusz látható 
kettős kereszt te l" 7 (21. ábra). 

Az említett párhuzamok egyértelműen bizo-
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20. ábra. Edward (1042—1066) angol király dénárján a 
trónoló uralkodó hordozható keresztet tart jobbjában 
Abb. 20. Auf dem Denar des englischen Königs Edward 
(1042—1066) hält der auf dem Thron sitzende Herrscher 
ein Vortragekreuz in seiner Rechten 

nyitják, hogy a keresztény uralkodók egyik 
méltóság jel vénye a nyeles kereszt volt. 

Hasonló példákat említhetünk a Karoling-kor
ból, a képzőművészeti alkotások köréből. A mi
lánói S. Ambrogio dóm ún. arany oltárának elő
oldalán ovális keretben látható a Maj estas Do
mini, a trónoló Krisztus, akit világi uralkodóként, 
trónszéken ülve ábrázolnak: jobbjában nyeles 
keresztet ta r t . " 8 Ez a 840 körül készült, valószí
nűleg észak-alpesi mestertől származó munka is 
igazolja, hogy a keresztszimbolika a világi és az 
egyházi témájú ábrázolásokban szinte azonos 
tartalmat fejez ki. Jól példázza ezt a XI. század 
második feléből származó Werdeni psalterium, 
a zsoltároskönyv egyik csodálatos képe, melyen 
mandorlában látható a feltámadt, győzelmes 

21. óbra.Swend Estridsson (1047—1076) svad király dé
nárján az uralkodó hordozható keresztet tart jobbjában 
Abb. 21. Auf dem Denar des schwedischen Königs 
Swend Estridsson (1047—1076) hält der Herrscher ein 
Vortragekreuz in seiner Hand 

Krisztus álló alakja, feje mögött keresztes dics
fény, jobbjában nyeles kereszt, baljában 
könyv. A sima nyélen lévő görög kereszt szá
rai ívesen hajlanak kifelé. Az ábrázolás szinte a 
Karoling-kor szellemét idézi (22. ábra). 

A klosterneuburgi bazilika ún. Verduni 
Miklós-oltárának remek képsorozatában a Hús
véti Bárány (Agnus Pascalis) című képen a kő-
koporsóból feltámadó Krisztus mellett a golgota 
keresztje nyeles latin kereszt alakban látható120 

(23. ábra), s ugyanilyen kereszt látható az ítél
kező, törvényt ülő Krisztust ábrázoló képen is121 

(24. ábra). A trónoló Krisztus-ábrázolások közül 
még megemlítjük azokat, melyeken Krisztus bal
jában tartja a rövid, nyeles keresztet, mint pl. 
Theophanu apátnő evangeliumos könyvének 
trébelt aranylemez borítóján látható. Ez a nyu
gat-németországi, a XI. század első feléből szár
mazó munka az esseni Münster kincstárának ki-

22. ábra. Majestas Domini-ábrázolás hordozható ke
reszttel, a győzelem jelével a Werdeni Psalteriumban 
Abb. 22. Majestas-Domini-Darstellung mit einem Vor
tragekreuz, dem Zeichen des Sieges, im Werdener Psal
terium 
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23. ábra. A klosterneuburgi bazilika Verduni Miklós
oltárának Agnus Pascalis-ábrázolása a feltámadást je
lentő győzelmi jelvénnyel, a golgotakereszttel 
Abb. 23. Die Agnus-Pascalis-Darstellung auf dem Altar 
des Nicolaus von Verdun in der Basilika von Kloster
neuburg mit dem die Auferstehung bedeutenden Sieges
zeichen, dem Golgatha-Kreuz 

emelkedő műtárgya.122 Szinte azonos megfogal
mazású a freckenhorsti Codex Aureus-ban az 
egész oldalas Majestas Domini-ábrázolás, melyen 
Krisztus rövid nyelű keresztet tart a baljában. A 
münsteri Staatsarchivban őrzött kódex képe 1100 
körül, illetve a XII. század elején készült.123 

Az eddig ismertetett ábrázolások világi ural
kodót, vagy a világi uralkodóként is ábrázolt 
Krisztust, továbbá a halálon győzedelmeskedő, 
feltámadt Megváltót mutatták be nyeles kereszt
tel. Most olyan képekre hívjuk fel a figyelmet, 
melyeken a hordozható, nyeles kereszt a legfőbb 
egyházi vezetőt, Róma püspökét, a pápát illeti. 
A római San Clemente bazilika IV. századi alsó 
temploma előcsarnokának (narthex) keleti falán 
lévő 1050—1100 között vagy talán a XI—XII. 
századfordulón készült freskó Szent Kelemen pá
pa relikviáinak ünnepélyes átvitelét (translatio) 
ábrázolja.124 A kép bal oldalán vonuló szerze
tesek, papok élén I. Miklós pápa halad teljes fő
papi díszben, két püspöki ruhába öltözött főpap 
között. A jobb oldali Szent Cirill, a bal oldali pe
dig testvére, Metód, aki jobbjában egy nyeles 
keresztet emel a magasba. Ez a pápai kereszt 
(25. ábra). A nyél felső végén nódusz látható, s 
ezen ül a nyújtott görög kereszt, szárai enyhén 
szélesednek végeik felé, mint a tihanyi kereszten 
(16. a és b ábra). A párhuzam kétségtelenül helyt
álló. Az alsó templom főhajója északi falán 
ugyanabban az időben készült Szent Elek legen
dáját ábrázoló freskón Bonifáciusz pápa mögött 

ugyanazt a nyeles keresztet láthatjuk, mint pápai 
méltóságjelvényt.125 

A freskó jelenetei fontos információt is tartal
maznak, melyre már Wilpert felfigyelt. A püs
pökökhöz csak pásztorbot tartozik, ruházatukon 
stóla látszik, a pápa ugyanakkor palliumot visel, 
és csak az őt illető nyeles kereszt, mint méltó
ságjelvény egészíti ki öltözetét.126 

A XI. században használatos pápai keresztet 
ábrázolja a freskó, tehát a gyakorlatban ennek 
analógiái használhatók fel témánkhoz. A Magyar 
Nemzeti Múzeumban van az a nyélre tűzhető ke
reszt, melynek az alakja szinte nyújtott görög 
keresztnek tekinthető és rendkívül hasonló a 
freskón" látható pápai kereszthez. Bárányné 
Oberschall Magda e kereszttípusról azt írja, hogy 

24. ábra. A klosterneuburgi bazilika Verduni Miklós
oltárának törvényt ülő Krisztus-ábrázolása a golgota
kereszttel 
Abb. 24. Die Darstellung des zu Gericht sitzenden 
Christus mit dem Golgatha-Kreuz auf dem Altar des 
Nicolaus von Verdun in der Basilika von Klosterneu
burg 

a „legrégibb, még XI. századi példányokon a ke
reszt végei felé szélesednek". 

A hildesheimi dóm 1015 előtt készült bronzka
pujának jobb szárnyán, a legfelsőbb mezőben 
lévő dombormű azt a jelenetet mutatja, amikor 
a feltámadt Krisztus találkozik Mária Magdol
nával. Az álló helyzetben ábrázolt Krisztus bal
jában olyan nyeles, görög keresztet tart, mely
nek végei alig észrevehetően a végeik felé szé
lesednek120 (26. ábra). A XI. század elején hasz
nált jelvény hiteles ábrázolás, és méreteiben 
megközelítően azonos Krisztus magasságával. Ezt 
a megfigyelésünket össze kell vetnünk azokkal az 
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eddig ismertetett keresztábrázolásokkal, amelye
ken álló alak tartja a nyeles keresztet. Ezeknél is 
azt tapasztaljuk, hogy a kereszt hossza és az alak 
magassága általában megegyezik. A tihanyi sír
kövem ábrázolt kereszt hosszmérete megfelel egy 
felnőtt férfi átlagmagasságának, tehát a méret is 
arra utal, hogy egy használatban volt méltóság
jelvény alakját másolta le, faragta ki a sírlapon 
a kőfaragó. 

Következtetésünk alátámasztására megemlít
jük még az ún. Ottokreuz-ot, másképpen régebbi 
Mathildkreuz-nak nevezett hordozható keresz
tet az esseni Münster kincstárából, mely arany
borítású és drágakövekkel díszített rajnai munka 
a 973—983 közötti időből. Rekeszzománcos aján
lási képén azt a jelenetet láthatjuk, amint Ottó 
herceg (dux) nyeles keresztet nyújt át húgának, 
Matild apátnőnek. Ez a kép annak bizonyítéka, 
hogy a kereszt az alapítás tényét fejezi ki.129 

Maga a drágaköves, s vele együtt az ismert többi 
három esseni, ún. körmeneti kereszt, méreteiben 
közel azonos a tihanyi méretével, az Ottokreuz 
44,5 x 29,5 cm mérete is alig pár centiméterrel 
tér el attól; alakjuk azonban latin kereszt. 

25. ábra. A római San Clemente-bazilika alsó templo
mának előcsarnokában lévő freskó részlete: I. Miklós 
pápa Cirill és Metód kíséretében hordozható pápai ke
reszttel 
Abb. 25. Detail aus dem Fresko in der Vorhalle der 
Unterkirche der Basilika San demente in Rom: Papst 
Nicolaus I. in Begleitung von Cyrill und Method mit 
dem päpstlichen Vortragekreuz 

26. ábra. A Mária Magdolnával találkozó feltámadt 
Krisztus nyeles keresztet tart jobbjában. A hildesheimi 
dóm 1015 előtt készült bronzkapujának jobb szárnyán, 
a felső képmezőben látható ábrázolás 
Abb. 26. Der Maria Magdalena treffende auferstandene 
Christus hält ein Schaftkreuz in seiner Rechten. Die 
Darstellung ist auf dem rechten Flügel des vor dem 
Jahre 1015 gefertigten Bronzetores des Doms zu Hildes
heim im oberen Bildfeld zu sehen. 

A KERESZTES SCEPTRUM 

Meg kell még emlékeznünk a rövid nyelű keresz
tekről is, melyek évszázadokon át mint sceptrum, 
kormánypálca voltak használatban, az ezredfor
duló előtt éppen úgy, mint utána. Mi csak azokra 
az ábrázolásokra kívánjuk a figyelmet felhívni, 
melyek a X—XI. századi ábrázolásokon találha
tók, és az apostolfejedelem, Péter személyéhez, 
mint az egyház első vezetőjéhez kapcsolódnak. 
A velencei San Marco kincstárában lévő, IL Ro
manos császár által 960 körül adományozott ke
hely egyik zománcképe Péter apostolt ábrázolja 
görög felirattal, baljában rövid nyelű keresztet 
(sceptrum) tart . '3 0 A jelvény nyújtott görög ke
reszt (27. ábra). 

A New York-i Metropolitan Museum of Art 
gyűjteményében lévő több bizánci médaillon 
egyikén is Péter apostol zománcképe látható, bal
jában rövid nyelű keresztet tart. A XI. századi 
munka Georgiából (Grúzia) származik, s nyújtott 
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27. ábra. Péter apostol zománc mellképe, baljában ke
resztes sceptrum (San Marco, Venezia) 
Abb. 27. Das Brustbild des Apostel Petrus aus Emaille, 
in seiner Linken hält er ein Kreuzzepter (San Marco, 
Venedig) 

görög kereszt van a nyélre tűzve, de közvetlenül 
a kereszt alatti rész horgony alakú131 (28. ábra). 

A magyar királyi korona alsó részén, az abron
cson látható Géza király (1074—1077) zománc 
mellképe132 eddig ismertetett Péter apostol-ábrá
zolásokhoz hasonló megjelenésben (29. ábra). Gé
za olyan rövid nyelű horgonyos keresztet tart 
jobbjában, mint a Georgiából származó médaillon 
Péter apostolának a bal kezében van. Maga a ke
reszt Gézánál is nyújtott görög kereszt. 

A Géza kezében levő keresztes sceptrumról 
már Darkó Jenő megállapította, hogy az nem ket
tős kereszt — mint azt némelyek vélték —, ha
nem olyan sceptrum (kormánypálca), melynek 
végén egy kereszt áll, a kereszt alatt pedig hor
gony van. Megállapítja, hogy ,,Géza király kezé
ben a koronán látható sceptrum nem egyéb, mint 
egy őskeresztény horgonykereszttel ékesített jo
gar", és ez a későbbi időben a szentek és az apos
tolok közül egyedül Péter kezében fordul elő. Gé
za despotes volt a császár szemében, ,,s így ő, 
mint a bizánci udvar despotese teljes joggal, és 
az udvari etikett szerint kapta kezébe a keresz
tes jogart".133 Darkó véleményével teljesen egye
zik felfogásunk Moravcsik téves, egykori elkép
zelésével szemben, mely szerint Géza „jobbjában 
kettős keresztet tart, amelynek alsó szára görög 
ómegához hasonló".134 Moravcsik később módosí
totta nézetét, mert évtizedekkel később már hor
gonykeresztnek nevezi.135 Géza keresztes sceptru-
mát Vajay Szabolcs hosszú nyelű töviskeresztnek 
(Stachelkreuz) nevezi, és ezt a despotes méltóság 
jelvényének, insigniumának tartja.136 Megállapí

tását az utóbbira csak helyeselhetjük, de a tövis
kereszt meghatározást nem tudjuk elfogadni. 

E vitatott kérdés lezárására megemlítem a ve
lencei San Marco-bazilika egyik aranymozaikján 
a Péter apostol ábrázolást. A mozaik a bazilika 
előcsarnokában van, a főhajótól északra lévő 
mellékhajó bejárata felett, félköríves keretben. 
Az apostol mellképes ábrázolása rövid nyelű ke
reszttel és kulccsal a bal kezében.137 A kétség
telenül sceptrumot, hatalmi méltóságot szimbo
lizáló jelvény végén a kereszt szinte megegyezik 
a már említett római San Clemente-bazilika fres
kóin látható pápai keresztekkel . Ez teljesen ért
hető, hisz azonos tartalommal rendelkeznek ezek 
az insignrumok, azonkívül korban is közel állnak 
egymáshoz. 

A novgorodi Szent Szófia-székesegyház számá
ra a XII . században készült ún. nagy Sión (temp-
lommodell), ennek egyik ajtószárnyán Péter 
apostos domborított állóképe látható, baljában 
keresztes sceptrumot tart három kulccsal össze
fogva.138 A csavart nyél végén nódusz van, felet
te félholdalak, s ebből emelkedik ki a nyújtott 
görög kereszt. Meg kell jegyeznünk, hogy a 12 
apostol közül csak Péternek van méltóságjelvé
nye, mely tán arra is utal, hogy a XII . században 
Keleten, Novgorodban is elismert volt a gyakor
latban Péter primátusságának a szerepe. Ez azt is 
jelentheti, hogy Kelet és Nyugat között nem sza
kadt meg a kapcsolat az egyházi művészetben. 
Figyelemre méltó az is, hogy a templommodell 
kupolájának a csúcsán is nyújtott görög kereszt 
van, végei felé szélesedő szárakkal. 

Valószínűleg konstantinápolyi munka az az V— 
VI. századi, elefántcsontból készült, ún. Barberini 
diptichon (Louvre, Párizs), melynek egyik szár
nyán két angyal között a feltámadt Krisztus mell
képe látható.1383 Baljában rövid, nyeles keresz-

28. ábra. Péter apostol zománc mellképe, baljában ke
resztes sceptrummal (Métropolitain Museum of Art, 
New York) 
Abb. 28. Das Brustbild des Apostel Petrus aus Emaille, 
in seiner Linken hält er ein Kreuzzepter (Métropolitain 
Museum of Art, New York) 
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29. ábra. Géza király zománc mellképe a magyar koro
nán, jobbjában horgonykeresztes sceptrummal (Magyar 
Nemzeti Múzeum, Budapest) 
Abb. 29. Das Brustbild von König Géza aus Emaille auf 
der ungarischen Krone, in seiner Rechten mit einem 
Ankerkreuzzepter (Ungarisches Nationalmuseum, Bu
dapest) 

tet tart, mely méreteinél fogva sceptrumnak fog
ható fel, a valóságban azonban szabályos, hordoz
ható, hosszú nyéllel ellátott jelvény felső része. 
A sima, hengeres nyélre erősített köpün nódusz 
van, melyből nyújtott, görög kereszt nő ki, ívelő, 
kifelé szélesedő szárakkal. Formailag és részletei
ben is a tihanyi sírlap keresztjének tipológiai 
párhuzama (16 d. ábra). 

Következtetésünk: az ismertetett sceptrumok, 
kormánypálcák viselői világi uralkodók, illetve 
az egyház legfőbb vezetője, Péter apostol vagy 
utódai, a pápák. Méltóság- és hatalomjelző szere
pük van. A példák alapján a tihanyi nyeles ke
reszt szervesen ízül a királyi insigniumok körébe. 

A TIHANYI SlRLAP ANALÓGIÁI 

Az összehasonlító anyag bemutatása egyáltalán 
nem könnyű. A legfőbb ok, hogy ebből az időből 
nemcsak hazánkban, de Európában is alig isme
rünk eredeti sírlapot, és a meglévő példányok 
sem alkalmasak az összehasonlításra. A feldebrői 
XI. századi centrális templom ásatásai során Ko-
valovszki Julia az altemplomnak nevezett kripta 
nyugati végében lévő temetkezőhelyen tárt fel 
egy XI. századi sírt, melyet egy teljesen díszítet
len, felirat nélküli, nagyméretű, vastag kőlap fe
dett le.139 Az 1196-ban meghalt I I I . Béla sírját is 
díszítetlen kő fedte, de mindkettő a föld alatt 
volt. Ez a tény önmagában is igazolja, hogy ha
zánkban is megtalálható a temetkezésnek ez az 
egyszerű, szerény példája, melyre Nyugat- és 
Közép-Európában több példa van, de tőlünk dél
re is előfordul. 

Jugoszláviában, Pulától északra fekszik néhány 
kilométerre a Val Sudiga-Ъап feltárt Sz. Lucia
kápolna. Nartexének déli falán belül kőkoporsót 
fedett le egy nagyméretű téglalap alakú kőlap, 
melynek teljes felületébe be van vésve egy ún. 
talpas latin*kereszt, mint jel, MEMÓRIÁM HO
NORAT! felirattal a felső bal negyedben és a pa-
tibulom alatt görög alfa és omega betűk. Marusic 
a sírlapot a keresztmotívum alapján 700 körüli 
időre keltezi.140 

Az angliai Yorkshire területén fekvő Wharram, 
elpusztult középkori községben feltárták az egy
kori templom sírjait, több, kőlappal lefedett te
metkezést találtak. Az egyik téglalap alakú sír
lapon durván faragott latin kereszt látható, el
nagyolt, pr imit ív munka. A nehéz korhatározás 
miatt pontos keltezése lehetetlen, valószínűleg a 
normann megszállás előttre tehető,141 és jelentős 
személy, hűbérúr sírját fedhette. 

Butler összefoglaló tanulmányában közli, hogy 
Angliában East—Midland területén (Lincoln, 
Nottingham, Derby, Stefford, Leicester, Rutland 
és Yorkshire egy része) a középkori templomok
ban valaha nagyszámú sírkő volt, de ezeket több
nyire összetörték, másodlagosan beépítették ezért 
nagyon kevés maradt fenn belőlük. Ügy látszik, 
a normann invázió kevéssé volt hatással 1000 
előtt a helyi szobrászatra, ezért ez keltezési ne
hézségeket okoz. Az ún. bradfieldi egyenlő szárú 
kereszt, rajta gömböcskével olyan minta, mely a 
szabadon álló keresztből származik, ez pedig bi
zonyosan 1100 előttre keltezhető. Ilyen kereszt 
van a yorki Hooton Roberts-ben lévő, helyi ho
mokkőből készült sírlapon, melynek felülete 
ívelt, a plasztikusan kifaragott kereszt karjai pe
dig kifelé szélesednek. A sírlapot 1060—1100 kö
zötti időre keltezik142 (30. ábra). 

30. ábra. XI. századi angliai sírlap (York, Hooton 
Roberts) 
Abb. 30. Englische Grabplatte aus dem XI. Jahrhun
dert (York, Hooton Roberts) 
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Ismereteink szerint ez a sírlap — a rajta lévő 
keresztábrázolás szerint — egyik, nagyon közeli 
párhuzama a tihanyi sírlapnak. Keltezése szoro
san összefügg / . (Hódító) Vilmos 1066. évi nor
mann inváziójának az idejével, ugyanis az angol
szász keresztmotívum zavartalan UrvAábbélésének 
a tanúja<a yorki keresztes sírlap. Felületén kere-
telést láthatunk és ezen belül a plasztikusan ki
faragott kçreszt úgy helyezkedik el, hogy mind a 
négy vége átfedi a keretet (ellentétben a tihanyi
val) és a sírlap széléig ér ki. Kétségtelenül meg
állapítható, hogy itt egy hordozható, nyeles ke
resztet láthatunk szkematikus ábrázolásban. Iko
nográfiái elemzésére ki kell térnünk. A kereszt 
egyenlő szárú, tehát görög kereszt (crux graeca), 
szárai a végeik felé szélesednek, talpas kereszt 
formát mutatnak, a kereszteződésnél gömbszelet 
alakú gömböcskével. A kereszt alatt sima felületű 
nyél van, mely a vége felé enyhén szélesedik. A 
kereszt és a nyél csatlakozásánál nyélnél vasta
gabb gyűrűtag tátható, ez nyilván a nódusz, a ke
reszt felerősítését elrejtő alkotórész. Az ábrázo
lás arányai nem felelnek meg az eddig ismertetett 
nyeles keresztek arányainak, ennek okát a geo
metrikus stílusban kell keresnünk, mely a nor
mann hódítást követő első évtizedekben még za
vartalanul tovább élt. Sajnos a sírlap személy
hez kötéséről nem tudunk semmit, de egyáltalá
ban nem lehet kétséges, hogy jelentős személy, 
magas rangú vezető sírját fedhette. 

Ujabban W. Saal foglalkozott kora középkori 
sírlapok elemzésével, pontosabban a bizánci be
folyást vizsgálta az Ottó-kori sírlapokra. Vizsgá
latában Bernward hildesheimi püspök ( t 1022) 
278 x 123 cm méretű, szarkofágot lefedő sírlapjá
ból indul ki, és megállapítja, hogy életfából ki
növő hordozható kereszt van rajta, végén görög 
kereszttel.143 Foglalkozik a hordozható keresztek 
(Vortragekreuz) jelentőségével és sírlapon való 
ábrázolásukkal, és nagyon logikusnak látszóan 
arra a következtetésre jut, hogy a keresztény te
metéseknél szokásos keresztleszúrás a földbe az 
elhunyt sírjánál, a hordozható (Vortragekreuz) 
keresztnek a sírlapon látható ábrázolásával függ 
össze. Itt megjegyzi: , .Eigenartigerweise fehlt die 
Erde-Darstellung auf der Grabplatte für König 
Andreas I. von Ungarn ( f 1060)- In Tihany."144 

Saal félreérti a tihanyi kereszt ikonográfiái tar
talmát, noha tisztában van a keresztek méltóság
jelző szerepével, de nem látta meg benne a kirá
lyi felségjelvényt.145 Az Ottó-kori vésett mintájú 
sírlapoktól az egyetlen eltérő, plasztikus kereszt
ábrázolású példánynak véli a tihanyit, és kereszt
jét görög keresztnek nevezi, I. Andrást pedig Bi
zánc-barát uralkodónak mondja.146 

Mindjárt fel kell hívnunk a figyelmet, hogy 
van még egy másik plasztikus keresztábrázolású 
sírlap, mely az első magyar királyné, Gizella — 
I. (Szent) István király felesége — sírját fedi Pas-
sauban (31. ábra). A 154 cm hosszú, 54 cm szé
les és 30 cm vastag fehér mészkőből faragott sír
lap a niedernburgi, egykori birodalmi apácako
lostor templomának kápolnájában látható, az 
alatta lévő Gizella-sírt jelzi a padlón. Felette 1420 
táján jelképes sírépítmény (kenotáfium, Hoch
grab) készült gótikus stílusban egy nagyméretű 
sírlappal. Az említett alsó, eredeti, XI. sz. sírla

pon plasztikusan kifaragott, csavart nyelű hor
dozható kereszt van, rajta CRVX XPI (Crux 
Christi) és GISILA ABBATISSA feliratokkal. A 
kereszt vízszintes gerendáin egy-egy sas látható, 
felettük félköríves boltív és NON MAI (Nonis 
Maii) vagyis május 7. dátum, mely Gizella király
né elhunytának az időpontja. Gizella királyné 
férje halála után egy ideig még Magyarországon 
élt, de 1045-ben elhagyni kényszerült az országot. 
I I I . Henrik császár magával vitte Passauba, ahol 
Gizella bátyja, II. Henrik császár által birodalmi 
rangra emelt bencés apácakolostornak lett a fe
jedelemasszonya, s ezt jelzi a sírlap felirata. Pas-
sauban hunyt el 1055—1065 között, ott temették 
el, sírját 1908-ban régészeti ásatással feltárták, 
hitelesítették és azonosították a sírlappal. 148 

31. ábra. Gizella magyar királyné XI. századi sírlapja 
Passauban 
Abb. 31. Die Grabplatte der ungarischen Königin Gisela 
aus dem XI. Jahrhundert in Passau 

174 



Gizella sírlapján a tihanyihoz hasonló hordoz
ható keresztet láthatunk, mely császári, királyi, 
fejedelmi méltóság jel vény. Gizellát ez megillette 
részben császári ősei — melyre a két sasábrázo
lás is utal —, részben pedig magyarországi egy
házszervező tevékenysége miatt, mivel férje, I. 
István az uralkodásban társának tekintette a ki
rálynét. Gizellát tehát megillette az a jog, hogy a 
hordozható keresztet, mint méltóság jel vényt sír
lapjára faragják. 

Mindösszesen csak két csavart nyelű hordoz
ható keresztet, mint világi uralkodói méltóság jel
vényt ismerünk XI. századi sírlapokon s mind
kettő egy konkrét tárgynak — talán ugyanannak 
— a kőbe faragott ábrázolása. Ez nem lehet vé
letlen! E ponton elérkeztünk egy újabb kérdés
hez, az apostoli királyi cím, jelesen az apostoli 
kereszt, mint a magyar királyokat megillető jel
vény használatához. 

Mielőtt rátérnénk témánk tárgyalására, befeje
zésül néhány gondolatot kell szánnunk a tihanyi 
sírlap méreteire, illetve 191 x 52 cm méretű, kes
keny, téglalap alakú sírlap archaikus voltai a. 
Közismert ugyanis, hogy a XII . századtól eltűnő
ben vannak a keskeny sírlapok, és fokozatosan 
szélesednek.149 

A keskeny sírlap korai megjelenésére, helye
sebben korai használatára kitűnő példaként em
líthető a Trier melletti Ehrgang településről szár
mazó, Meroving-kori sírlap, mint a helyi romani-
zált lakosság hagyatéka.1 A 2 0 5 x 5 6 cm-es tég
lalap alakú, de szabálytalan szélű és lekerekített 
sarkú kőlap enyhén domború, felületén bekarcolt 
geometrikus formákból összeállított emberi ábrá
zolás látható, a fej felett pedig ugyancsak bekar
colt nyújtott görög kereszt látható a függőleges 
szár végződésein egy-egy talppal. Ez az egyetlen 
példa ugyan nem elegendő a keskeny sírlapok 
fejlődéstörténetének igazolására, noha több pél
dát is említhetnénk, mégis figyelemre méltó. 

AZ APOSTOLI KERESZT, 
MINT URALKODÓI MÉLTÓSÁGJELVÉNY 

Az irodalomban összefoglaló néven körmeneti 
kereszteknek nevezik általában a nyeles keresz
teket, azok funkciója esetenként más és más. Ku-
morovitz is felhívta a figyelmet, hogy a nyélre 
tűzött keresztnek, a crux processionalis-nak., ma
gyarul a körmeneti keresztnek több fajtája van, 
és ez az elnevezés funkciójuktól függött, mikor, 
milyen liturgikus célra használták. Tanulmá
nyunkban ennek a körmeneti , helyesebben: hor
dozható, nyeles keresztnek uralkodói méltóság-
jelvény funkciójával foglalkozunk, ezért szándé
kosan nem nevezzük crux processionalisnak a 
félreértések elkerülésére.1 5 2 

Eddigi fejtegetéseink során már megállapítot
tuk, hogy ezeket a nyeles kereszteket a legmaga
sabb rangú egyházi méltóságok (pápák), keresz
tény uralkodók, és Péter apostolfejedelem ábrá
zolásain láthatjuk, legfőképpen azonban a halált 
legyőző, a feltámadt Krisztushoz, a Karoling-kor 
és a kora román idő Majestas Dominijához kap
csolódik. Azt is megállapítottuk, hogy ez nem 
csupán jel, nemcsak szimbólum, hanem tárgyia

sult valóság, tehát funkciót betöltő tárgy volt, 
melyet a maga korában rendszeresen használtak. 

A XII . század elején lejegyzett Haitvik-legen
dából arról értesülünk, hogy István királynak 
Szilveszter pápa keresztet küldött apostoli tevé
kenységének kifejezésére és megengedte, hogy 
azt mint király, maga előtt vitethesse: ,,Crucem 
insuper ante regi ieiendam velut in Signum apos
tolatus misit.' Erdélyi fordításában: ,,ezeken 
felül a király előtt viendő keresztet is küldött, 
mintegy apostolsága jeléül". E kérdésben a prob
lémákat elsőnek Hóman tisztázta, amikor kimu
tatta, hogy „II . Sylvester pápa nem ajándékozha
tott Szt. Istvánnak kettős keresztet és nem jogo
síthatta fel i lyennek használatára, mert ő maga s 
vele korának egyetlen nyugati egyházfejedelme 
sem használt jelvényül kettős, hanem igenis hosz-
szú nyélre tűzött, hordozható, apostoli keresz
tet".1 E megállapításhoz csatlakozva, a kör
meneti keresztnek uralkodói méltóságjelvény
ként való használata miatt, valamint Hartvik szö
vege alapján is a hordozható vagy apostoli ke
reszt elnevezést használjuk. 

Hóman további megállapításait is elfogadjuk, 
mert saját kutatásaink is erre az eredményre ve
zettek: , ,XII—XIII. századi forrásainkból kétség
telenül bizonyítható, hogy a magyar királyokat 
megillette — a hagyomány szerint Szt. István óta 
s a pápa adományából — az apostoli kereszt 
használatának joga, melyet ünnepélyes alkalmak
kor előtte hordoztak. Ez a kereszt történeti, arc-
haeológiai és numizmatikai emlékeink tanúsága 
szerint csupán a hordozható egyes kereszt lehe
tett."155 így összegezi eredményeit : ,,Forrásaink 
alapján megállapíthatjuk, hogy a magyar királyi 
hatalom jelvénye a XI. század közepe óta kimu
tathatóan — tehát minden bizonnyal Szt. István 
óta — a nyélre tűzött, hordozható egyes apostoli 
kereszt volt, melyet III. Béla cserélt fel a kettős 
kereszttel." ,,Az országalma és hordozható ke
reszt a pénzeken e korban már nem egyházi szim
bólum, hanem a keresztény császári hatalom jel
vénye, a divatjátmúlt labarum helyett."156 Szük
ségesnek tartottuk és döntőnek e megállapításo
kat idézni, mert ikonográfiái elemzésünk és ösz-
szehasonlító vizsgálataink ezekkel teljesen egy
bevágnak. 

Vdczy Péter nagyon pontosan kidolgozta az 
apostoli király és a hordozható kereszt szerepét, 
és tovább építette Hóman megfigyeléseinek ered
ményeit.157 István királynak nem volt szüksége 
sem pápai felhatalmazásra, sem hordozható ke
reszt kérésére, hanem egyszerűen gyakorol ta az 
egyházkormányzati joghatóságot úgy, ahogy ez a 
német-római császároknál, s általában a keresz
tény uralkodóknál a jogszokás alapján természe
tes volt. Ekkor még nem okozott gondot senki
nek sem az invesztitúra, ennek gyakorlása a XI. 
század második felében vált egyre fontosabb 
problémává, mely VII . Gergely pápa és IV. Hen
rik császár között harccá élesedett. Csóka Lajos 
elmésen fogalmazta meg e helyzetet hazánk vi
szonylatában: „Hartvik így különleges pápai fel
hatalmazásra, privilégiumra igyekezett vissza
vezetni Szt. István és utódai egyházkormányzati 
ténykedését."158 A gregoriánus reform és azzal 
járó intézkedések nem érintik tihanyi témánkat, 
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hisz a Hartvik-féle adat egyértelmű: István ki
rály óta uralkodóink élnek egyházkormányzati 
jogukkal és használják a hordozható, nyeles ke
resztet, az ún. apostoli keresztet, mint méltóság
jelvényt. Ezeket a hordozható kereszteket Hóman 
felismerte Salamon pénzein és I. (Szent) László 
dénárjain.15* Gedai továbbmegy ennél, szerinte 
a kereszt felhasználása éremképelemként a kibo
csátó személy hatalmát hangsúlyozza, s a kibo
csátó a lehető legmagasabb jelvényt használta, 
„így kerülhetett a hosszú szárú kereszt is I. Lász
ló pénzeire, mint királyi jelvény."159 

A fenti gondolatmenetben felsorakoztatott pél
dák alapján nem lehet vitás, hogy az az András 
király, aki nagybátyja, István király államát kö
vetendő példának tekintette, élt is az apostoli ke
reszt használatával és méltóság jel vényként maga 
előtt vitette. 

Kézenfekvő ezután és logikus a következtetés: a 
tihanyi monostor kriptájában található sírkőla
pon lévő hordozható, nyeles kereszt a magyar ki
rályok egyházkor mányzati méltóság jelvénye, ez 
az ún. apostoli kereszt, pontosabban ilyen keresz
tet használt András, ilyen méltóság jelvényt vit
tek előtte ünnepélyes alkalmakkor. 

X—XI. századi forrásokból tudjuk, hogy az 
uralkodók útjaik, utazásaik alkalmával rendsze
resen magukkal vit ték uralkodói jelvényeiket, 
azt is tudjuk, hogy a nagyobb ünnepeket leg
többször családi monostoraikban szokták eltöl
teni. Ilyen alkalmakkor részt vettek az istentisz
teleteken és a monostori élet l i turgikus rendez
vényein, egyházilag szabályozott keretek között: 
a templomba vonuló király és családja előtt hor
dozható keresztet vittek. 

András halála hirtelen és váratlanul követke
zett be. Sírlapjának elkészíttetésére sem feleségé
nek, Anasztáziának, sem kiskorú gyermekeinek 
nem volt lehetőségük, hisz IV. Henrik császárhoz 
menekültek Béla, az új király elől. Ma már nem 
lehet megállapítani, hogy a sírlapot ki rendelte 
meg, ki adta a parancsot az elkészítésére. Nem 
látszik valószínűnek, hogy Béla, s valószínűleg az 
apátság sem, ők az eltemetést az alapítólevélből 
fakadó kötelességüknek megfelelően elvégezték. 
Marad az utolsó lehetőség: Béla rövid életű ural
kodása után a trónra lépő Salamon, illetve anyja, 
Anasztázia. így a gyermek uralkodó és az özvegy 
királyné együttesen rendelkezhettek erről. Ok 
adták meg az ikonográfiái programot a kőfaragó
nak, aki elkészítette a sírlapot és az uralkodói 
méltóságjelvényt, az apostoli keresztet kifaragta, 
rámásolta. Az alapítólevél szövegéből egyenesen 
és logikusan következik, hogy a ,,christianissi-
mus sceptrifer Andreas", ,,András a legkereszté-
nyebb jogarviselő" magyar király sírját saját in-
signiuma jelezze. Ezt más nem viselhette! Gon
doljunk az ún. Dukas-korona Géza-ábrázolására, 
a horgonykeresztes jogarra, az is csak a királyt 
illette! 

Már Czobor Béla foglalkozott a tihanyi alapító
levél hátoldalára felírt monostori leltárral, mely
ben az egyházi szerelvények között található egy 
aranyozott kereszt („una crux aerea deaurata"), 
mely szerinte „valószínűleg a processióknál elöl 
vitetni szokott, hordozható kereszt volt"160 (3. áb
ra). Nincs szándékunkban e keresztet a sírlapon 

kifaragott kereszttel azonosítani, sem funkcióját 
utólag találgatni, erre nincsen alapunk, Czobor 
feltevése elfogadható: liturgikus célt szolgált. Er
re annál is inkább gondolni kell, mert a balaton
füredi régi temető melletti középkori templom
rom "(Papsoka elpusztult temploma) feltárása al
kalmával a 6. sz. sírban Valter Ilona román kori 
körmeneti keresztet talált, mely megállapítása 
szerint a XI. század végén készülhetett, és ilyen 
kereszt elkészítésének feltétele megvolt a tihanyi 
apátságban, mivel volt aranyművese a monostor
nak.161 

E gondolatmenetet elősegíti és egészíti ki a 
szakirodalomban I. András (Endre) király tör
vénybe idéző ,,ércbilloga" néven ismert, bronzból 
öntött jelvény, melyet 1911-ben ajándékoztak a 
veszprémi múzeumnak. Ezt a 6 cm átmérőjű, szé
lén kis füllel ellátott kerek tárgyat Jakubovich 
Emil dolgozta fel, és nagy, európai összehasonlító 
anyaggal határozta meg korát, hovatartozását és 
rendeltetését162 (32. ábra). Kutatásai alapján vall
juk, hogy ez a Veszprém megyében felbukkant 
tárgy I. András király személyéhez kapcsolódik. 
Csábító gondolat lenne összefüggést feltételezni 
András tihanyi sírja és a billog Veszprém megyei 
feltűnése között, azonban nem rendelkezünk sem
miféle adattal, hogy a megyében hol találhatták a 
tárgyat, mert csak az ajándékozás tényét, és ide
jét rögzítették annak idején a múzeumban. Jaku
bovich és Rhé Gyula akkori múzeumigazgató kö
zött folyó egykori megbeszélésen sem tudták ezt 
megállapítani. A megoldást még bonyolítja, hogy 
egy ehhez teljesen hasonló példány rajza már Bél 
Mátyás könyvében is megjelent. — Jakubo-

32. ábra. I. András király törvénybe idéző jelvénye 
(Bakonyi Múzeum, Veszprém) 
Abb. 32. Das Landessiegel König Andreas I. (Bakony-
Museum, Veszprém) 
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vich szerint ez az első közlés, majd Pray György 
pecséttanában164 találkozott vele az olvasó (33. 
ábra). 

Bél könyvében, melyet Jakubovich is közöl, a 
két tárgy teljes hasonlósága vitathatatlan, csupán 
azonosságukra nincs kézzelfogható bizonyíté
kunk, de ez számunkra lényegtelen. Jakubovich 
kimutatta, hogy a tárgy I. András király viaszpe
csétjének kisebbített másolata lehet, András pe
dig I. (Szent) István király pecsétjének mintájára 
készíttette, aki pedig I I I . Ottó császár és II . Hen
rik német király uralkodásának első éveiben 
használt ,,trónképes felségpecsétjeit utánoztatta". 
I. András pedig tulajdonképpen ezzel ,,Szent Ist
ván királyunk pecsétjének ábrázolását is híven 
fenntartotta".165 

A mondottak alapján a sphragistikai összeha
sonlító vizsgálatok is igazolják, hogy András 
mennyire kötődött az államalapító Istvánhoz, s 
annak insignumait is tudatosan utánozta, használ
ta. Az említett billog a királyi trónon ülő uralko
dót ábrázolja fején koronával, baljában keresztes 
glóbusszal, jobbjában pedig kormánypálcával, 
sceptrummal (33. ábra), melynek végződése a 
rendkívül korrodeált tárgyon már nem látható 
pontosan (32. ábra). Annyi mindenesetre még vi
lágosan megállapítható, hogy a legendával kere
tezett részben a pálcáról két oldalra ívesen lehaj
ló ág van, a legenda területén a körirat REX és 
ANDREAS szava között homályosan egy kereszt 
vonalai még kivehetők. Ha összevetjük a Bél ál
tal közölt rajzot, akkor világosan láthatjuk, hogy 
a sceptrum keresztben végződik, alatta pedig két 
kis leveles faág van166 (33. ábra). Praynál még azt 
is olvashatjuk, hogy ő a tihanyi apátság alapító
levelén még látta a pecséttöredéket, és az nagyon 
hasonló volt a billogunk ábrázolásához.167 A bil-
logon András uralkodói insignumai közül a 
sceptrum pedig nagyon hasonló az ún. Dukas-ko-

33. ábra. I. András király jelvényének rajza Bél Mátyás 
és Pray György munkáiban 
Abb. 33. Die Zeichnung des Landessiegels König And
reas I. in der Arbeiten von M. Bél und G. Pray 

rónán látható Géza király sceptrumával, illetve a 
kor számos ábrázolásával. 

A tihanyi sírlapon lévő hordozható kereszt te
hát mindenképpen e korszak méltóság jel vénye. 
A magyar királyoknak ez az apostoli keresztje 
évszázadokon keresztül megmaradt méltóság jel
vényként. Okleveleink között is megőrződött e 
jelvénynek királyainkhoz való kötődése. IV. Béla 
királynak IX. Gergely pápához írt, 1238. június 
7-én, Zólyomban kelt leveléből tudjuk, hogy As
sen bolgár cár elleni hadjáratra készül és kéri az 
egyházfejedelmet, engedje meg neki a kereszt vi
telét az induló sereg előtt Magyarországon: 
„Item ut intra Ungariam, super ter ram Asoani 
procedentes, crucem novis et nostro exercitui 
anteferre liceat."168 Érdekes összehasonlításra 
ösztönöz bennünket a király kérése, ugyanis itt 
arról van szó, hogy egy idegen ország tervezett 
meghódítására a keresztet, mint a győzelem jel
vényét kívánja IV. Béla vitetni a sereg előtt. Az 
Észak apostolának nevezett Szent Anszgár169, a 
dánok és a svédek térítőpüspöke abban a kivált
ságban részesült a IX. század közepén, hogy IV. 
Leó pápa engedélyezte neki mint pápai legátusnak 
a hordozható pápai kereszt használatát.170 Ügy 
látszik, Béla, a fiatal uralkodó is hasonló pápai 
engedélyt kért, pedig erre a XI. században nem 
volt szüksége I. (Szent) Istvánnak és közvetlen 
utódainak. 

Merseburg! Thietmar krónikájában leírta, hogy 
I. Ottó császár hogyan töltötte a húsvéti ünnepe
ket, pontosabban az 972. évi virágvasárnapot 
Magdeburgban saját alapítású családi bazilikájá
ban, ahova halála után el is temették. ,,Namque 
solebat in sollemnitatibus universis ad vesperam 
et ad matutinam atque ad missam cum processione 
episcoporum venerabil i deinde caeterorum ordine 
clericorum cum crucibus sanctorumque reliquiis 
ac turribulis ad ecclesiam usque deduci."171 

A leírás tökéletesen visszaadja a Karoling-kori 
és az Ottó-kori egyházi és udvari szertartást, 
ahogyan ezt szemléltetően ábrázolja a már emlí
tett freskó a római San d e m e n t e bazilika alsó 
templomában. Thietmar leírásában kereszteket és 
füstölőket említ a császár templomba vonulásá
nál, nos a tihanyi monostor első leltárában is 
megvoltak ezek a tárgyak, méghozzá a kereszt 
aranyozott rézből készült, a füstölő pedig arany
ból, tehát a királyi udvar igénye szerint, nemes
fémből. Deér a Lothar kreuz mint hordozható ke
reszt vizsgálata során valószínűsíti azt a felte
vést, hogy a német királyok aacheni koronázása 
alkalmával már használták. A Coronatio Aquis-
granensis XV. századi párizsi kéziratában a koro
názandó király fogadásánál az aacheni székes
egyház előtt többek között hordozható keresztet 
is említenek. Véleménye szerint — éppen úgy, 
mint a bizánci császárnál, a normann uralkodók
nál és a magyar királynál — függetlenül az egy
házi vonatkozásától, úgy látszik, a kereszt a né
met királynak és császárnak a felvonulásán a 
szent lándzsával és a sasos sceptrummal együtt 
jelvény, méltóságjelvény volt: ,,Portatur ante 
eum sancta crux gravida lígni domini . . ,"172 

A hordozható keresztet maga előtt csak a pápa 
vitethette és ennek legkorábbi említése Anasta-
sius Bibliothecariusná\,UÓ IV. Leó pápa tudós tör
ténetírójánál bukkan fel először a IX. század kö-
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zepén: „Fecit isdem benignissimus Crucem 
auream: noviter et ipsa Crux, ut nos antiquitus 
est, Subdiakoni manibus ferebatur, ante equum 
praedecessorum Pontificum, quam Deo juvante in 
auro et argento ac gemmis melius renovavit".1 7 4 

Ezt a jogot csak a pápa adományozhatta, tehát a 
pápai legátusok is — mint Anszgár esetében is — 
csak felhatalmazással élhettek e kiváltsággal: 
,,Legati Apostolicae sedis honore crucis praefe-
rendae, a Romanis pontificibus concesso, utuntur 
jam inde a Christi saecolo nono . . ."175 

Úgy véljük, hogy ehhez a pápai joghoz a VII . 
Gergely-féle reform után különösen ragaszkodtak 
a pápák, és ez lehetett az oka annak, hogy /V. 
Béla királyunk is, mint fiatal uralkodó, kér te a 
kereszt előviteli jogát serege előtt, IX. Gergely 
pápától, akiről tudjuk, hogy erélyesen szorgal
mazta a keresztes hadjáratokat.176 

A kereszt elővitelének a joggyakorlata felfe
dezhető a keleti kereszténység területén is, így 
pl. a kijevi Ruszban világi uralkodóknál. Ez azért 
is fontos számunkra, mert I. András több mint 
egy évtizedet töltött. Kijevben Bölcs Jaroszláv 
nagyfejedelem udvarában, ott keresztelték meg 
és ott kapta — az előttünk ismeretlen pogány ne
ve helyett — az orosz Andrej vagy talán a görög 
Andreiasz nevet, mely az alapítólevélben a latin 
Andreas formában maradt ránk.177 Királyunk te
hát nemcsak a kijevi környezet erős hatása alatt 
élt, hanem sok tekintetben azonosulhatott is vele. 
Az ő idejében építtette apósa, Jaroszláv bizánci 
előkép alapján a kijevi Szófia-székesegyházat 
(1037—1061),178 így nyilván korán szerzett isme
reteket az uralkodói jogokról és kötelességekről. 
Megismerkedhetett olyan szokásjoggal is, melyre 
ugyan csak későbbi adatunk van, de nyilván már 
a XI. században is gyakorolták. A Lavrentyij-
krónika alapján A. V. Arcihovszkij megállapítja, 
hogy a kard fejedelmi méltóság jel vény volt — 
írja Lazarev a középkori orosz festészetről írt 
könyvében. Mikor III. Vszevolod fiát, Konsztan-
tyint Novgorodba küldte, hogy ott á tvegye az 
uralmat, keresztet és kardot adott neki, e szavak 
kíséretében: „Legyenek ezek védelmezőid és se
gítőid, a kard pedig bosszulod és oltalmazod, 
mert most, íme rád bízom az embereimet, hogy 
védelmezd meg őket az ellenségtől."179 

Ez a kép tökéletesen illik IV. Béla említett le
velében írtak mellé. Kétségtelen, hogy a kereszt 
a kijevi Ruszban is méltóságj el vény volt. 

A kereszt előviteli jogát már a középkorban 
kánoni előírások szabályozták az egyházban. Az 
érvényben lévő „Corpus juris canonici", a kul
tuszcselekmények eszközei és felszerelései feje
zetben a püspök liturgikus díszei és jelvényei kö
zül csupán a mellkeresztet (crux pectoralis) és a 
pásztorbotot (baculus, pedumferula stb.) említjük, 
mert a hordozható kereszt csak az érseket illette 
meg, mely fémből készült és az érseki tartomány
ban vitethette maga előtt.180 A kánoni jog világo
san elválasztja ettől a méltóságjelvénytől a kizá
rólag liturgikus célra használt körmeneti keresz
tet, mely a templomi felszerelések tartozéka.181 

A kánoni előírások tehát nem tették lehetővé, 

hogy apát hordozható keresztet használhasson, 
így jogi szempontból is el kell vetnünk azokat az 
alaptalan feltevéseket, hogy a tihanyi sírlapon 
apáti kereszt látható, és ezért nem a király sírj ele 
lenne. 

Egyházjogi elemzéssel a magyar királyi fő
kegyúri jog kialakulására is kitérünk. A keresz
tény uralkodó, tehát a király nemcsak az egyház
kormányzói hatalmat gyakorolta, hanem a főpapi 
hatalom hordozójának is tekintették: rex et 
sacerdos. Bánk József kánoni jogtörténész szava
it idézve „a középkori keresztény monarchiában 
az impérium fogalma Nagy Konstantin óta szinte 
elválaszthatatlan a sacerdotium fogalmától. A 
ponti iex maxi mus császári utódai és a VI. század 
óta megtért germán királyok egyaránt döntő be
folyást biztosítottak maguknak az egyházi ügyek 
intézésében . . . " Nyugati mintára szervezte meg 
a keresztény, magyar államot J. (Szent) István ki
rály is: püspökségeket, apátságokat alapított, fő
papokat nevezett ki. Bánk szerint Szilveszter pá
pa „a király előtt hordozható kereszt küldésével 
pedig apostoli térítő misszióját dokumentálta". 
„De íacto Magyarországon több-kevesebb vi ta 
közepette a főpapi székek betöltésénél évszáza
dok óta az apostoli király bemutatási, megneve
zési joga érvényesült."1 8 2 

Témánk szempontjából mellékes, hogy István 
király a főpapok kinevezésének és a hordozható 
kereszt használatának a jogát a pápától kapta, 
vagy pedig a nyugati uralkodók példája alapján, 
önállóan gyakorolta. Tény, hogy a XI. század 
utolsó harmadáig az invesztitúra nem volt alap
vetően lényeges probléma, casus belli-vé csak 
VII. Gergely pápa és IV. Henrik császár között 
vált. Abban mindenki egyetért , hogy István ki
rály missziós tevékenységéért , keresztény térí tő 
munkássága jeléül viselhette az „apostoli keresz
tet", mely valóban apostoli tevékenységének volt 
az attribútuma. Az 1046. évi pogány felkelés 
megsemmisítéssel fenyegette az egyházi szerve
zetet és a keresztény államot. I. András király 
Istvánt és államát példaképnek, mintának tekin
tette, a keresztény egyházszervezetet újjászer
vezte, és a német támadások ellen megvédte az 
országot, így a kor szokása szerint nem véletle
nül használta az alapítólevélben az invictus rex 
(legyőzhetetlen király) és a christianissimus 
sceptriíer (legkeresztényebb jogarviselő) cí
meket. 

* ## 

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a tihanyi 
apátsági templom XI. századi kriptájában van el
temetve I. András király és minden valószínűség 
szerint fia, Dávid herceg. A király sírjele az a 
mészkőből faragott sírlap, melyen egy csavart 
szárú, hordozható kereszt látható. A kereszt a ki
rály egyházkormányzói méltóságj el vénye, misz-
sziós tevékenységének attribútuma. Az ábrázolás 
részleteiben is annyira pontos, hogy a kőfaragó 
azt egy hordozható kereszt alapján formázta meg. 
így a sírlap keresztje megőrizte az I. András ál
tal használt jelvényt, az apostoli keresztet.183 
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ANDRÁS UZSOKI 

DAS GRAB KÖNIG ANDREAS I. IN TIHANY UND DIE 
IKONOGRAPHISCHEN BEZÜGE DER GRABPLATTE 

Aus der ältesten, im Original erhaltengebliebenen 
lateinischen Urkunde Ungarns, der Stiftungsurkunde 
der St. Benedektiner Abtei von Tihany, weiß man, daß 
König Andreas I. im Jahre 1055 neben dem Balaton (Plat
tensee) auf der Halbinsel Tihany eine Familiengrabstät
te anlegen ließ. In seinem Entschluß und seiner Verfü
gung folgte er der Rechtsausübung der Herrscher der 
Zeit der Karolinger und Ottos, in erster Linie aber dem 
Beispiel des ungarischen Königs Stephan I. (dem Heili
gen). Dieses Gewohnheitsrecht ist sowohl in der östli
chen als auch in der westlichen christlichen Welt in der 
alten Vergangenheit verwurzelt . Andreas I. folgte daher 
den Spuren der Kaiser von Byzanz, Karl des Großen so
wie der deutschen Herrscher. 

Der mittelalterliche christliche Herrscher spielte in 
Zeit nicht nur die Rolle des Vicarius Christi, sondern 
war auch der Servus Christi, da Demut und Genügsam
keit als Herrschertugenden galten. 

Für die Grabstätten der Herrscher können schöne Bei
spiele aufgezählt werden: das Grab Karl des Großen in 
Aachen, das Grab des deutschen Königs Heinrich I. in 
Quedlinburg, das Grab des Kaisers Otto I. (dem Großen) 
in Magdeburg, das Grab des Kaisers Heinrich II . in 
Bamberg usw. 

Auch die Grabstätten der ungarischen Könige lassen 
sich verfolgen. In einer Aufzeichnung aus dem XII .— 
XIII . Jahrhunder kann man folgendes finden: „Sanctus 
Stephanus sepultus Albe" = Stephan der Heilige wurde 
in (Székes)Fehérvár begraben; „Andreas in monaster, 
abas, de Tihan" = Andreas im Abteikloster zu Tihany; 
„Bela Sexar" = Adalbert in Szekszárd. Nach der Chroni-
con Posoniense ist Stephan in Fehérvár, Aba in seinem 
Kloster in Sár, Andreas zusammen mit seinem Sohn 
David in Tihany begraben, und Adalbert ruht in Szek
szárd. Die Chronici Hungarici Compositio saeculi XIV. 
und die ein Jahrhunder t früher entstandene Gesta Hun-
garorum des Simon de Keza bestätigen dies ebenfalls. 

Der diesbezügliche Teil der Gründungsurkunde der 
Abtei Tihany aus dem Jahre 1055 (Abb:l) lautet wie 
folgt: ,, . . .Unde itaque xpistianissimus sceptrifer And
reas iussu auctoritatiuo sub cartali testamento huius 
priuilegii exarar i edixit, thomo présente, seriatim 
monstrante, quisquid ad ecclesiam sancte marie sanc-
tique Aniani episcopi et confessoris in loco qui uulgo 
dicitur Tichon super Balatin, pro sua et coniugis, filio-
rum et filiarumque et omnium par en tum suorum uiuo-
rum siue defunctorum salute tradidit, in terris cultis et 
incultis, in uineis, in agriculturis, in seruis, in ancillis, 
in equis, in bubus, et ovibus et porcis, in apibus et ipsa-
rum custodibus, et in ornamentis eiusdem ecclesie 
honori pertinentibus . . . " Also: „Darum sagte Andreas, 
der allerchristlichste Zepterträger (König, Sceptrifer), 
mit seinem hochgeachteten Befehl daß unter dem Perga
mentzeugnis dieser Urkunde geschrieben werden soll, 
wie dieser Text von Zeile zu Zeile all das zeigt, was er 
der an dem Orte Tihany am Balaton befindlichen Kirche 
der Heiligen Maria und des Bischofs und Glaubensbe-
kenners, des Heiligen Anianus, für die Seligkeit seiner 
selbst, seiner Frau, Söhne, Töchter und aller lebenden 
und toten Verwandten übergeben hat: an bearbeitetem 
und unbearbeitetem Land, Wein, Geräten der Landbear
beitung, Knechten und Mägden, Pferden, Rindern, Scha
fen, Schweinen, Bienen und ihren Hütern und an zur 
Ehre der Kirche gehörendem Zierat . . .". 

Der Text der Urkunde paßt ausgezeichnet in die Ur
kundenpraxis des X.—XI. Jahrhunder ts und in die 
Ordnung der von den Herrschern geschaffenen Fami
lienklöster (Eigenkirchen) und Begräbnisstätten. Die 

Tatsache der Gründung wird durch den folgenden Satz 
eindeutig ausgedrückt: „Tradidit enim inibi gloriosus 
prefatus rex locum prescriptum in qua eadem insula 
scilicet fondata est ecclesia cum suis terminis quorum 
nomina sie adnotantur" . Also: „So hat der erwähnte 
ruhmreiche König den oben beschriebenen Ort wirklich 
übergeben, auf der selbigen Insel — wo die Kirche 
gegründet wurde — zusammen mit seinen Grenzen, de
ren Namen so aufgezeichnet wurden." 

Die zu Beginn der 90 iger Jahre des XL Jahrhunder ts 
verfaßte Schenkungsurkunde des Sohnes Andreas L, des 
Dux David, bezeugt, daß für die Familiengrabstätte und 
die Abtei von Tihany der noch lebende Nachkomme 
sorgte (Abb. 2). 

Eine der frühesten bekannten Quellen der familiären 
Beziehugen und dynastischen Heirat von Andreas ist 
das Scholion der Gesta von Adamus Bremensis aus dem 
XL Jahrhunder t : „Haroldus rex Norwegiae a Graecia 
regressus, filiam regis Ruziae Gerzlef, uxorem aeeepit. 
Alteram tulit Andreas, rex Ungarorum, de qua genitus 
est Salomon. Terciam duxit rex Francorum Heinricus, 
quae peperit ei Philippum". Also: „Harald, der König 
von Norwegen, nahm bei seiner Rückkehr aus Grie
chenland die Tochter des Königs (richtig: Fürsten) von 
Rußland zur Frau. Der König der Ungarn, Andreas, nahm 
die zweite mit sich, von der Salomon geboren wurde. 
Die drit te wurde vom König der Franken, Heinrich, 
geheiratet, welche ihm Philipp gebar." 

König Andreas I. starb im Jahre 1060 in Zirc im Ba-
kony-Gebirge. Sein Leichnam wurde im Kloster Tihany 
begraben. Die Tatsache des Begräbnisses wurde zum 
ersten Mal in der Urkunde des Königs Andreas IL aus 
dem Jahre 1211 aufgezeichnet, welche die Besitztümer 
der Abtei Tihany zusammenfaßte. Auch die Gesta von 
Simon de Keza, das Chronicon Posoniense und die 
Chronica Hungarorum von Thuröczy belegen die Tat
sache des Begräbnisses. Sogar die Chronik von Hein
ricus de Mügeln erwähnt es, und diese ist der älteste 
deutschsprachige Bericht von dem Ereignis: „Und starb 
in dem funfezehen (fünfezehenden) jar seins reichs (obiit 
anno regni sui deeimo quinto); und ist begraben in dem 
munster des heiligen sant Aniani daz er gepawt hett". 
Den ältesten ungarischen Bericht wiederum findet man 
in der Chronik von Gáspár Heltai. Die erwähnten 
Chroniken machen die Tatsache unanfechtbar, daß König 
Andreas I. im Kloster Tihany begraben wurde. 

Bei der Prüfung der zur Identifizierung seines Grabes 
bzw. der in der Krypta der Abteikirche von Tihany 
befindlichen Grabplatte dienenden Daten der Fachlitera
tur des XVIII . und XIX. Jahrhunder ts müssen die archä
ologischen Studienausflüge von Rudolf Eitelberger im 
Sommer 1854 und 1855 in Ungarn hervorgehoben wer
den, bei denen er auch die Krypta vermaß. Seine 
Erfahrungen schrieb er wie folgt nieder: „In seinem 
jetzigen Zustande macht sie einen sehr beengenden 
Eindruck und zeigt grobe Spuren der Vernachlässigung, 
trotzdem, dass sie der Sage nach ein ungarisches Königs-
grab beherbergt . Es befinden sich nähmlich in dieser 
Kirche zwei fast ganz gleich grosse Marmorplat ten, von 
denen Eine ganz und gar ohne Verzierung ist, die ande
re aber eine crux apostolica zeigt. Die Platte ist 6' lang, 
l ' / 2 ' breit. Das Kreuz in einer einfachen Umrahmung 
im Relief zusammen, bedeckt die ganze Fläche. Man 
hielt diesen Grabstein für das Grabmal des Stifters des 
Klosters, König Andreas, da seit den Zeichen Stephan 
des Heiligen, das apostolische Kreuz ein Ehrenzeichen 
des jeweiligen Königs von Ungarn „des Apostolischen" 
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war, das er sich, bei feierlichen Aufzügen, von einem 
Bischof vor t ragen zu lassen berechtigt war." (Abb. 4) 

In der ungarischen Fachliteratur beschäftigten sich 
Arnold Ipolyi, Flóris Romer und Imre Henszlmann mit 
der Grabplatte, wobei der letztere von ihnen die 
fachliche und richtige Feststellung von Eitelberger nicht 
übernahm, sondern behauptete, daß das auf der Grabplat
te befindliche Kreuz (Vortragekreuz) nicht das Würdezei
chen von. König Andreas ist, sondern einem altem Abt 
gehörte. Henszlmann lenkte mit dieser unbegründeten 
und falschen Mitteilung einen Teil der Forscher für ein 
Jahrhundert lang in eine falsche Richtung und beein
flußte die späteren Feststellungen. Das Ziel dieser Studie 
ist mit der Enthüllung der objektiven Forschungsge
schichte die Überprüfung der Authentizität des Kö
nigsgrabes und der Grabplatte von Tihany und weiter
hin die ikonographische Analyse und Erläuterung der 
Bedeutung des auf der Grabplatte befindlichen Vortra
gekreuzes. 

Die Abtei ließ die unter dem Altar der Abteikirche 
befindliche königliche Grabstätte, die Krypta (welche 
die frühere Literatur fälschlich als Unterkirche beschrie
ben hat), während der Renovierung des Klosters im 
Jahre 1889 mit guter Absicht, aber unsachgemäß „resta
urieren" (Abb. 6) und ausgraben. Über diese Arbeiten 
erschienen einsilbige und nicht eindeutige Berichter
stattungen. Diese berichten von einem aus Steinplatten 
zusammengesetzten Grab, in dem Skelettreste gefunden 
wurden, die man mit Andreas I. in Zusammenhang 
brachte. Über die gegenwärtig bekannte Grabplatte 
wird geschrieben, daß sie in der südlichen Wand der 
Krypta eingemauert ist. Diese Feststellungen tauchen 
in veränderlicher Auffassung in der späteren wis
senschaftlichen und Fremdenverkehrsl i teratur auf. Die 
fachlichen, eindeutigen und richtigen Darstellungen 
von László Erdélyi (Abb. 7) und Rémig Békefi gewährlei
steten das Fortleben der Feststellung von Eitelberger. 

Im Jahre 1953 führten das Landesdenkmalamt und 
das Ungarische Nationalmuseum gleichzeitig die fach
gerechte architektonische Erforschung und Ausgrabung 
der Krypta sowie die Wiederherstel lung ihres Innen
raumes entsprechend dem Zustand im XI. Jahrhunder t 
durch. Die Arbeiten wurden von Géza Entz, József Cse-
megi und Gyula László geleitet und von Emese Nagy 
und Ernő Szakái geführt. Während der Ausgrabungen 
wurden mehrere neuzeitliche Skelettgräber freigelegt 
und in dem im südlichen Nebenschiff befindlichen, in 
einen Geyseritkalksteinfelsen gehauenen Grab in einem 
mit Steinplatten zusammengesetzten und abgedeckten, 
sekundär verkleinerten „Sarg" Schädel- und Längs
knochenreste gefunden (Abb. 8). Nach den Feststellun
gen der Wissenschaftler wurden diese vermutlich wäh
rend der Ausgrabungsarbeiten im Jahre 1889 an diesen 
Platz gelegt. Das Grab und die darin gefundenen Kno
chen gehören zum König Andreas I. 

Nach der Ausgrabung wurde das Interesse sowohl in 
der Fachliteratur als auch in den Ausgaben des Frem
denverkehrs lebhafter, vor allem auch deshalb, weil der 
Fremdenverkehr von Tihany zusammen mit dem inter
nationalen Fremdenverkehr des Balaton von der zweiten 
Hälfte der fünfziger Jahre an sprunghaft anstieg und 
internationale Maße annahm. Antal Kampis beschäftigte 
sich mit dem Grab und mit der Grabplatte, wobei er 
aber die letztere falsch bewertete. Die Identifizierung 
der Grabplatte und die ikonographische Bedeutung des 
auf ihr befindlichen Vortragekreuzes wird von István 
Gedai mit historischen und münzenkundlichen Argu
menten bestätigt, er bringt sie mit Andreas I. zusam
men und faßt die Kreuzdarstellung als königliches 
Würdezeichen auf. Die Auffassung von Eitelberger, 
Erdélyi, Békefi, Gedai usw. wurde von uns schon früher 
in der Nr. 16 dieser Ausgabe (1982) mit dem Titel „Das 
Grab Giselas, der ersten Königin Ungarns" mit archäo
logischen, ikonographischen und auf Vollständigkeit 
bedachten historischen Daten weiterentwickelt . In un

serer vorl iegenden Studie fassen wir die Ergebnisse un
serer Forschungen zusammen. 

Das Grab wurde 1953 zusammen mit den Knochen
resten in das Mittelschiff der Krypta von Tihany— 
aller Wahrscheinlichkeit nach an seine ursprüngliche 
Stelle — zurückgestellt und mit der Grabplatte zuge
deckt. 

Die Grabplatte wurde aus feinkörnigem weißen Kalk
stein gefertigt und stellt eine sorgfältige Steinmetz
arbeit dar. Sie ist verwit ter t und an ihren Rändern 
stark abgebrochen. Ihre Daten sind — an den erhalte
nen Rändern gemessen — die folgenden: 191,5 cm lang, 
52—53,5 cm breit. Ihre Stärke beträgt aufgrund der Fo
toaufnahmen der Ausgrabung von 1953 etwa 15 cm. 
Vor der Wiederherstel lung war die Oberfläche der 
Grabplatte mit einer starken, mehrschichtigen Farb
schicht bedeckt, und deshalb konnte man die Darstel
lung des auf ihr befindlichen Vortragekreuzes nicht 
klar sehen (Abb. 9—11). Der Rand der länglichen recht
eckigen Grabplatte ist der gegenüber dem inneren 
Feld höhere Rahmen. Auf dem tiefer liegenden ebenen 
Innenfeld ist in dessen Längsachse ein Vortragekreuz 
mit spiralförmig gedrehtem Schaft plastisch herausge
meißelt. Seine Gesamtlänge beträgt 169,1 cm, ist also 
von Menschengröße. Der Kreuzteil des Vortragekreuzes 
ist von der From eines griechischen Kreuzes, dessen 
senkrechter Teil (43 cm) länger als der waagerechte 
Teil (33 cm) ist, beide sich aber symmetrisch schneiden. 
Die Kreuzteile verdicken sich zu ihren Enden hin. 
Zwischen dem Kreuz und dem Schaft befindet sich ein 
„Nodus" von der Form einer zusammengedrückte Kugel. 
Am oberen und unteren Ende des Schaftes ist je eine Tül
le ausgemeißelt, der Schaft selbst ist von spiralartig ged
rehter Form (Abb. 12—15). 

Die ikonographischen Analogien der Kreuzdarstel
lung von Tihany lassen sich von der Antike an auf 
allen Gebieten der Kunst auffinden. Die auf dem Schaft 
befindliche Kreuzform kann weder als lateinisches 
Kreuz (crux latina) noch als griechisches Kreuz (crux 
graeca) angesehen werden, da die Ikonographie die 
Kennzeichnung dieser Form noch schuldig ist. Dieser 
Kreuztyp wird von den Forschern nach individueller 
Auffassung in den Typ der lateinischen oder grie
chischen (byzantinischen) Kreuze eingereiht. Aus ar
beitsmethodischem Gesichtspunkt und zur Vermeidung 
von Mißverständnissen nennen wir es gedehntes grie
chisches Kreuz, crux graeca oblonge, und bringen da
mit zum Ausdruck, daß der senkrechte Teil des Kreu
zes, das Palum, länger als der waagerechte Teil, das 
Patibulum, ist, die beiden Teile sich aber in der Mitte 
— also symmetrisch — schneiden. 

Von ähnlicher Form wie das Kreuz von Tihany ist 
das in der Schatzkammer der römischen Kirche Sankt 
Peter befindliche Just inuskreuz (Crux Vaticana) aus 
dem VI. Jahrhundert . Seiner Form nach ist es zwar ein 
Kreuz lateinischen Typs, aber seine Form und seine 
Maße stehen denen des Kreuzes von Tihany sehr nahe, 
und irgendwann war dies auf einen Schaft aufgesteckt 
ebenfalls ein tragbares Majestätszeichen (Abb. 16/d). 
Ähnliche Formen wie in Tihany kann man auch unter 
den frühmittelalterlichen Goldblattkreuzen finden. Wir 
treffen den Typ des gedehnten Kreuzes auf einem 
Säulenkapitell des Presbyteriumteils der Kirche San Vi
tale in Ravenna oder auf den Mosaikbildern aus dem 
VI—VII. Jahrhundert in der Kirche der Gottesmutter 
in Kiti auf der Insel Zypern. Die vielleicht schönsten 
Parallelen zu den gedehnten griechischen Kreuzen hat 
die frühmittelalterliche Buchbinderei auf jenen Ein
banddeckeln aufbewahrt, in die liturgische und Evan
gelienbücher eingebunden sind. 

Das auf der Grabplatte von Tihany befindliche Vor
tragekreuz erfüllte die Rolle eines Würdezeichens. 
Dafür dient nicht nur das schon erwähnte Justinus
kreuz als Beispiel, sondern es verweist darauf auch das 
auf einen Schaft gesteckte Kreuz auf dem Siegel der 
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byzantinischen Mitherrscher Justinian II . und Tiberios 
II. (Abb. 17), dessen Form ein gedehntes griechisches 
Kreuz ist (crux graeca oblonga). Das auf einen Schaft 
gesteckte Kreuz ist das christliche Gegenstück zum 
Labarum des römischen und byzantinischen Kaiser
reiches, also das Zeichen des Sieges. So wird es auf den 
zeitgenössischen Geldmünzen von Byzanz bis Nord
europa dargestellt (Abb. 18—21), aber schon mit einem 
erweiterten Bedeutungsinhalt: seine Bedeutung ist nicht 
nur das Siegeszeichen, sondern das Würdezeichen des 
weltlichen Herrschers, der sich als Herrscher auf Erden 
an Christus bindet, dessen Stellvertreten, Vicarius 
Christi, ist. Diese Kreuzdarstellungen mit Schaft kann 
man auf der Majestas Domini Darstellung des so
genannten Goldenen Alters im Dom S. Ambrogio zu 
Mailand finden, weiterhin auf einem Bild des Werdener 
Psalteriums (Psalmbuches) sowie auf der Bildfolge des 
Altars von Nicolaus von Verdun (Verduner Altar) in 
der Basilika zu Klosterneuburg (Abb. 23—24). Mit ähn
licher Bedeutung kommt es auf dem aus Goldblatt ge
fertigten Einband des sogenannten Evangelienbuches 
(Evangelistar) der Äbtissin Theophanu vor, das sich in 
der Schatzkammer des Essener Münsters befindet, oder 
im Freckenhorster Codex Aureus (Münster, Staatsar
chiv). 

Auch in der kirchlichen Symbolik besitzt das auf 
einen Schaft gesteckte Kreuz (Vortragekreuz) eine 
wichtige Rolle als Würdezeichen, das den höchsten 
kirchlichen Würdet rägern , — dem Bischof von Rom, 
dem Papst — gebührte. Das ausdrucksvollste Beispiel 
dafür findet man auf einem Fresko in der Narthex der 
sogenannten Unterkirche aus dem IV. Jahrhunder t in 
der Basilika San Clemen te in Rom (Abb. 25), das die 
feierliche Überführung der sterblichen Überreste des 
Papstes Clemens des Heiligen darstellt. Der Papst Ni
colaus I. schreitet zusammen mit dem Heiligen Cyrill 
und dem Heiligen Method an der Spitze der Prozession 
und in der Hand von Method ist das päpstliche Vortra
gekreuz zu sehen. 

Auf dem rechten Flügel des vor 1015 gefertigten 
Bronzetores des Doms zu Hildesheim, im obersten 
Bildfeld, hält der auferstandene Christus ein solches 
Kreuz in seiner Hand (Abb. 26), dessen Größe der 
Größe Christi ähnelt. Hier möchten wir auf die Men
schengröße des Vortragekreuzes von Tihany verweisen. 
Ein ähnliches Größenverhältnis bestätigt das sogenann
te Otto-Kreuz — früher Mathilde-Kreuz genannt — in 
der Schatzkammer des Essener Münsters. Die auf dem 
Kreuz auf einem kleinen Emaillebild zu sehende Szene 
zeigt, daß Dux Otto ein auf einen Schaft gestecktes 
Kreuz seiner Schwester, der Äbtissin Mathild (Abba-
tissa), überreicht. Auf diesem Bild sind die Größe des 
Kreuzes und die der Figuren fast gleich. 

Das herrschaftliche Zepter mit einem kleinen Kreuz 
am oberen Ende ist eigentlich ein kleines Schaftkreuz, 
aber stellt ebenfalls ein Würdezeichen dar. Von Diesem 
sollen jene ausgewählt werden, die die Form eines ge
dehnten griechischen Kreuzes (crux graeca oblonga) 
besitzen, damit wir sie als Analogie zum Kreuz von 
Tihany benutzen können. Auf einem Emaillebild eines 
Kelchs aus dem X. Jahrhundert , das sich in der Schatz
kammer der Kathedrale San Marco in Venedig befindet, 
ist der Apostel Petrus zu sehen, der in seiner linken 
Hand ein solches Zepter hält (Abb. 27). Ein Emaillebild 
aus dem XI. Jahrhunder t stellt ebenfalls den Apostel 
Petrus dar (Metropolitan Museum of Art, New York), 
der in seiner Linken ein ähnliches Zepter hält (Abb. 28). 
Aufdem unteren Teil der ungarischen Königskrone, auf 
der sogenannten Reifenkrone, ist das Brustbild von 
König Géza zu sehen, der in seiner Rechten ein Kreuz
zepter hält (Abb. 29). Auf einem Goldmosaik der Ka
thedrale San Marco in Venedig ist der Apostel Petrus 
mit einem Kreuzzepter dargestellt . Auf einem Türflügel 
des im XII. Jahrhunder t für die Kathedrale der Heili
gen Sophie in Nowgorod angefertigten sogenannten 

großen Sion (Kirchenmodells) hält der Apostel Petrus 
ebenfalls ein Kreuzzepter in der Hand. 

Die vielleicht ähnlichste Darstellung des Kreuzes von 
Tihany ist auf dem aus Elfenbein gefertigten sogenann
ten Barberini Diptichon (Louvre, Paris) zu sehen: der 
auferstandene Christus hält in seiner Linken ein auf 
einen zylindrischen Schaft gestecktes Kreuz. Die Form 
und Proport ionen des Kreuzes sowie der zwischen dem 
Schaft und dem Kreuz befindliche Nodus sind fast 
gleich mit dem Kreuz von Tihany, obwohl diese Dar-
stallung eine byzantinische Arbeit aus dem V—VI. 
Jahrhundert ist. 

Die Darstellungen des Kreuzzepters bestätigen auch 
aufgrund der aufgezählten Beispiele, daß es das W ü r d e 
zeichen der höchsten kirchlichen Würdent räger und 
der weltlichen Herrscher war. 

Eine der Grabplatte von Tihany ähnliche und zeit
genössische Analogie kennt man in ganz Europa kaum. 
In Ungarn war das in Feldebrö während Ausgrabungen 
in der Kirche aus dem XI. Jahrhunder t und in ihrer 
Krypta freigelegte Grab mit einer schmucklosen Stein
platte bedeckt. In England kann man auf der in Hooton 
Roberts in der Grafschaft York befindlichen Grabplatte 
aus Sandstein ein Vortragekreuz in schematischer Dar
stellung sehen, das sich über die gesamte Fläche er
streckt (Abb. 30). Ihre Datierung hängt eng mit der 
normannischen Invasion Wilhelm I. (des Eroberers) aus 
dem Jahre 1066 zusammen. 

W. Saal gibt den auf Grabplatten befindlichen Dar
stellungen von Vortragekreuzen eine andere Bedeutung 
und beruft sich dabei auch auf die Grabplatte von Ti
hany, wobei er aber ihre Rolle als Würdezeichen nicht 
anerkannte. Die naheste Analogie der Grabplatte von 
Tihany bedeckt das Grab der ersten ungarischen Köni
gin, Giselas, in Passau. Diese Grabplatte ist 154 cm 
lang, 54 cm breit und 30 cm stark. Auf der Grabplatte 
ist auf einem spiralförmigen Schaft ein Kreuz ausgemei
ßelt, das beweist, daß die als Äbtissin des Klosters Nie-
dernburg gestorbene Witwe, die Königin, von Ungarn, 
zusammen mit König Stephan I. (dem Heiligen) die 
Ungarn zum christlichen Glauben bekehrt hat. Das 
Würdezeichen der christlichen Herrscher, das Vor
tragekreuz, wurde zu Recht auf ihre Grabplatte gemei
ßelt (Abb 31). 

Das Recht der Benutzung der Vortragekreuze gebühr
te den ungarischen Königen. Die am Anfang des XII . 
Jahrhunderts aufgezeichnete Hartwick-Legende schreibt, 
daß der Papst Sylvester dem König Stephan dem Heili
gen in Anerkennung seiner Aposteltätigkeit ein Kreuz 
sandte und erlaubte, daß er als König dieses Kreuz vor 
sich hertragen lassen durfte: ,,Crucem insuper ante regi 
ferendam velut in Signum apostola tus misit". Unabhän
gig von der Legende bedurfte König Stephan der päpst
lichen Zustimmung nicht, da er als der christliche Herr
scher, der die heidnischen Ungarn bekehrte, berechtigt 
war, ein apostolisches Kreuz, also ein Vortragekreuz, 
vor sich hertragen zu lassen. König Stephan war der 
Begründer, Organisator und Erhalter der ungarischen 
christlichen Kirchenorganisation. Die kirchenregieren
de Gerichtsbarkeit übte er ähnlich den deutsch-römi
schen Kaisern und allgemein den christlichen Herr
schern aus. Er gründete Bistümer und Abtein, ernannte 
hohe geistliche Würdent räger und bediente sich also 
all jener kirchenregierenden Rechte, die vor dem In
vestiturkampf zwischen Papst Gregor VII . und Kaiser 
Heinrich IV. noch kein Problem darstellten. Die Dar
stellung des Vortragekreuzes kann man auch auf dem 
ungarischen Geld des XL Jahrhunder ts finden, also 
wurde es von den Nachfolgern König Stephans benutzt 
und als Würdezeichen betrachtet. 

Das Ergebnis der logischen Schlußfolgerung ist, daß 
das Schaftkreuz auf der Grabplatte in Tihany das kir
chenregierende Würdezeichen der ungarischen Könige 
ist und daß dies dem sogenannten apostolischen Kreuz 
gleich ist, genauer gesagt verwendete König Andreas 
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I. ein solches Kreuz, als er es bei feierlichen Anlässen 
vor sich hertragen ließ. 

In der Gründungsurkunde der Abtei Tihany aus dem 
Jahre 1055 wird König Andreas I. als allerchristlichster 
Zepterträger („christianissimus sceptrifer Andreas") 
bezeichnet. In dieser Eigenschaft ist Andreas auf dem 
von ihm herausgegebenen und aus Bronze gegossenen 
Landessfegel mit einem Durchmesser von 6 cm darge
stellt, welches sich im Besitz des Bakony-Museums in 
Veszprém befindet und offenbar die verkleinerte Kopie 
des königlichen Wachssiegels ist. König Andreas hat 
es wahrscheinlich nach dem Muster des Siegels von 
König Stephan anfertigen lassen, Stephan wiederum 
konnte die Siegel des Kaisers Otto III . und des Königs 
Heinrich II . nachgemacht haben. Es stellt den auf dem 
Königsthron sitzenden Herrscher mit der Krone auf 
dem Kopf, dem Kreuzzepter in der Rechten und dem 
Kreuzglobus in der Linken dar. 

Über die Anwendung des Vortragekreuzes schrieb 
Thietmar von Merseburg, als er in seiner Chronik be
schrieb, wie er die Feier des Palmsonntags des Jahres 
972 in seiner von ihm gegründeten Familienbasilika in 
Magdeburg verbrachte. In der Prozession der Bischöfe 

und Kleriker zog der Kaiser mit Kreuzen, heiligen Re
liquien und Weihrauchfässern in die Kirche ein. 

Im IX. Jahrhunder t taucht in der Arbeit des Ge
schichtsschreibers des Papstes Leo IV., Anastasius Bib-
liothecarius, zum ersten Mal auf, daß das Vortrage
kreuz nur der Papst vor sich hertragen lassen durfte 
und andere kirchliche Würdent räger nur mit Erlaubnis 
des Papstes. 

Die bisherigen Ausführungen zusammenfassend kön
nen wir feststellen, daß in der Krypta der Abteikirche 
der Benediktiner in Tihany König Andreas I. und aller 
Wahrscheinlichkeit nach sein Sohn, Dux David, begra
ben liegen. Das Grabzeichen des Königs ist eine aus 
Kalkstein gemeißelte Grabplatte, auf der ein Vortrage
kreuz nfit spiralförmigem Schaft zu sehen ist. Das Kreuz 
ist das kirchenregierende Würdezeichen des Königs 
und Attr ibut seiner Missionstätigkeit. Die Darstellung 
ist auch in ihren Details so genau, daß dies vom Stein
metz aufgrund eines Vortragekreuzes geformt wurde. 
So bewahrte das Kreuz der Grabplatte das vom König 
Andreas I. benutzte Zeichen, das ungarische aposto
lische Kreuz. 
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