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Juhos Rózsa

A garamszentbenedeki Úrkoporsó
A használat rekonstrukciójának lehetőségei

Az esztergomi Keresztény Múzeum őrzi a Magyaror-
szágon fennmaradt egyetlen késő középkori szentsírt, 
mely Úrkoporsó néven vált ismertté, s az Európa-szerte 
is ritka fából készült, szabadon álló gótikus szentsír-
építmény típusát képviseli. A szerkezet két fő részből 
áll: egy hangsúlyos párkányzattal lezárt, kerekeken álló 
sírláda fölött aranyozott, mustrás sátortetővel záró-
dó nyitott architektúra emelkedik (1. kép). Az oszlop-
kötegeket szamárhátívek kapcsolják össze, közöttük 
talapzaton a tizenkét apostol szobra áll. Megmenté-
sét Simor János esztergomi érseknek köszönheti, aki 
1871-ben eredeti rendeltetési helyéről, a garamszent-
benedeki (Hronský Beňadik) bencés apátság templo-
mából elszállíttatta, majd a következő évben Bécsben 
restauráltatta.1 Ekkor készültek el a bejárati oldal két 
szoborfülkéje és a bennük lévő apostolszobrok Johann 
Hutterer szobrász műhelyében.2 A restaurálás előtt még 
az újabb kori szertartásokban is használatban volt.3 
Nagypénteken elhelyezték benne a szintén középkori 
eredetű, mozgatható karú Krisztus-szobrot, melyet elő-
zőleg levettek a keresztről, majd a szentsírban őrizték 
húsvét hajnaláig (2. kép). Az Úrkoporsó először az 1873-
as bécsi világkiállításon szerepelt,4 majd Esztergomba 
került. A bazilika Szent István-kápolnájában állt a má-
sodik világháborúig, ahol a nagyheti liturgiát szolgál-
ta. Mivel az 1873-as restaurálás eredményeként az Úr-
koporsó felépítményét bedeszkázták, és a feszület is 
Garamszentbenedeken maradt, eredeti rendeltetését 

már nem tudta betölteni, egyedül a szent ostya szá-
mára biztosíthatott helyet (3. kép).

Nem rendelkezünk az adott helyre, Garamszentbe-
nedekre jellemző középkori szertartás írott dokumentu-
mával, és nem számolhatunk a restaurálást megelőző 
újabb kori szertartások pontos leírásával sem. Az eredeti 
funkció meghatározásához a több ízben restaurált és 
szétszerelt tárgy szolgáltatja az egyetlen közvetlen for-
rást.5 Nem kérdéses a keresztről levehető Krisztus-szobor 
elhelyezésének gyakorlata, de a konstrukciónak vannak 
bizonytalan rendeltetésű elemei. A ládát koronázó pár-
kány sokszög alakú kiugrása, melyet konzol támaszt alá, 
a bejárati oldalon emelkedő torony, az alatta lévő trapéz 
alaprajzú fülke és a kerekek funkciójának meghatározá-
sára több eltérő hipotézis született. A hipotézisek egy 
része a tárgyunkkal közvetlenül össze nem függő liturgi-
kus források használatából ered. Jelen tanulmány célja, 
hogy számot vessen a magyarországi nagyheti liturgia 
középkori forrásaival és a használat rekonstrukciójának 
lehetőségeivel, melyek elsősorban az építmény felsorolt 
elemeinek lehetséges funkcióira vonatkoznak.

A nagyheti liturgia forrásai

A magyarországi forrásanyagban a 11. századtól kezd-
ve adatolható az a szokás, hogy nagypénteken a Missa 
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1.  Bányavárosi szobrászműhely:  Úrkoporsó a garamszentbenedeki bencés apátságból,  1480/1490
Esztergom, Keresztény Múzeum (Fotó: Mudrák Attila)
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Praesanctificatorum és az adoratio crucis után a feszüle-
tet és/vagy a nagycsütörtökön felszentelt ostyát szim-
bolikusan eltemették. A depositio crucis vagy depositio 
hostiae (illetve depositio crucis et hostiae) szertartásai az 
ún. sepulchrumnál, Krisztus szimbolikus sírjánál zajlot-
tak. Húsvét reggelén az elevatióban kiemelték a depo-
sitio tárgyát, illetve tárgyait, és visszavitték a főoltárra 
vagy a mellékoltárra, esetleg a sekrestyébe. Az elevatio 
a középkorban többnyire titokban zajlott. A húsvéti ma-
tutinumban a harmadik és az utolsó responsorium, a Te 
deum között került sor a Máriák és az üres sepulchrumnál 
helyet foglaló angyal közötti „Quem queritis” kérdés-
sel nyitó húsvéti trópus, a visitatio sepulchri dramatizált 
dialógusára. A depositio és az elevatio szertartásai már a 
10. század második felében kialakultak, és a trienti zsi-
natot követő liturgiaegyesítési törekvésekig – sok he-
lyen még azután is – elterjedtek voltak, bár soha nem 
emelkedtek kötelező érvényre.

A használat rekonstrukciója egyszersmind a liturgi-
kus cselekmény rekonstrukcióját igényelné. Egy rítus-
változat teljes rekonstrukcióját általában akadályozza 
az adatok hiányossága és következetlensége.6 Szeren-
csés módon az esztergomi rítus igen jól dokumentált. 
Viszont arra nincsenek megbízható adatok, hogy konk-
rétan az esztergomi rítus milyen befolyást gyakorolt 
Garamszentbenedek liturgikus szokásaira. A területi és 
a monasztikus rítusok egymás mellett éltek, hatottak 
egymásra,7 de a magyarországi bencés liturgiáról elég 
kevés adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy bármilyen kö-
vetkeztetést levonhassunk egy meghatározott ünnepi 
rítus kivitelezésével kapcsolatban.8 A Pray-kódexben 
megőrzött, boldvai bencés eredetűnek tartott szakra-
mentárium csak a feltámadási szertartást írja le, mely 
az üres sírnál zajlott. Bár a depositio és az elevatio leírá-
sát nem tartalmazza, a szakramentárium képsorozata, 
ahogy arra Marosi Ernő rámutatott, mégis a szent há-
rom nap liturgiájának fontosabb elemeit jeleníti meg.9 
A keresztre feszített Krisztus ábrázolása az adoratio cru-
cis, a levétel a keresztről a depositio crucis, a Máriák az 
üres sírnál a visitatio sepulchri szertartásainak felel meg, 
és a három szertartás egykori meglétére utalnak.

A triduum sacrum liturgiája rítusváltozaton belül, püs-
pökségenként különböző módon alakult. Helyi hagyo-

2.  Bányavárosi szobrászműhely:  A garamszentbenedeki Úrkoporsóhoz 
tartozó Krisztus-szobor, 1480/1490
(Reprodukció: Paradisum plantavit 2001. 182.)

mányokat rögzítenek, és konkrét felhasználási helyhez 
köthetők az esztergomi és az egri ordináriuskönyvek, 
melyek a nagypénteki és a húsvéti szertartások me-
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és az eucharisztia együtt szerepeltek a szertartásban. 
A Pozsonyban használt, szintén esztergomi rítust rög-
zítő misekönyvek egy csoportja arról tanúskodik, hogy 
a szent ostyát szokás volt a korpusz szívére helyezni.10 
Az ún. Hartvik-agenda szövege azt mutatja, hogy ez 
a szokás még régebbre, a 11. századra nyúlik vissza.11 
Maga az Úrkoporsó a hozzá tartozó Krisztus-szoborral 
más gyakorlatot sugall, mint a fennmaradt liturgikus 
szövegeink, melyek egyike sem tartalmazza az adoratio 
crucis után következő, keresztről való levétel mozza-
natát sem. Utóbbi szokásnak pedig a garamszentbe-
nedeki Krisztus-szobor mellett az 1390 körülre datált 
szepesbélai feszület is tanúja.12 A keresztről való levétel 
folyamata nagyon ritkán jelenik meg egyértelműen a 
forrásokban. A prüfeningi bencés apátságból szárma-
zó, 1489 körül keletkezett ordináriuskönyv a következő-
képpen írja le az adoratio crusis után következő levételt: 
„Dominus Abbas et qui cum eo Crucem tenuit Ymagi-
nem Crucifixi coram populo de Cruce deponunt”.13 Ahol 
nem állapítható meg a szövegből, hogy Krisztus figurája 
leválasztható volt-e a keresztről, de a depositio tárgyát 
ymago crucifixi, imago crucifixi, vagy ymago néven nevezik 
meg, már felveti egy sajátos depositiós kép használatá-
nak lehetőségét.14 Viszont magyarországi forrásokban 
az imago megnevezésnek sincs nyoma. A fennmaradt 
ordók elsősorban egy szöveghagyományt rögzítenek, 
nem nyújtanak támpontot, hogy konkrét helyszínen a 
gyakorlatban hogyan alkalmazták az adott rendelkezé-
seket. A nagypénteki adoratio és depositio crucis, a húsvéti 
elevatio és visitatio sepulchri nem tartoztak a liturgia szi-
lárd részeihez, így megtartásuk és kivitelezésük módja 
az adott hely hagyományaitól, adottságaitól függött, 
és nem feltétlenül jelentek meg írott formában.

1871-ben Dankó József kísérelte meg először össz-
hangba hozni a garamszentbenedeki szentsírt a közép-
kori hazai liturgikus hagyománnyal. Ugyancsak Dankóra 

netéről is tájékoztatnak. Esztergomban csak az ostya 
depositióját és elevatióját ismerték, Egerben a feszület 

3.  A garamszentbenedeki Úrkoporsó 1872-es, restaurálás utáni állapota
(Beszédes Sándor felvétele. In: Dankó József Károly: Az Esztergomi 
Főegyház kincstára. Esztergom, Esztergomi Főegyház, 1880. LV. tábla)
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slava, Slovenská národná galéria, 2003. Kat. 4.46. 716.

17 Az esztergomi ordináriuskönyveknek egy kivétellel csak nyomta-
tott példányai maradtak fönn, mint pl. az Ordinarius Strigoniensis, 
Nürnberg, 1496. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Régi 
Nyomtatványok Tára, Inc. 1026. Kéziratos előzményük 1484 előttre 
tehető, lásd Földváry 2007 (lásd 7. jegyzetben). 41.  Egyetlen kéz-
iratos esztergomi rítushoz tartozó rubrikáskönyv az ún. Szepesi 
Ordinarius: Rubrica Strigoniensis (Ordinarius Strigoniensis ad usum 
Praepositurae Scepusiensis) 1462. Budapest, Egyetemi Könyvtár. 
Lásd Földváry 2007 (lásd 7. jegyzetben). 48.
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Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12.–13. Jahrhunderts. Buda-
pest, Akadémiai Kiadó, 1984. 209.

19 Ordinarius Strigoniensis. Szerk. Földváry Miklós István. (Monumenta 
Ritualia Hungarica, 2.) Budapest, Argumentum Kiadó, 2009. 80.

20 „Deinde ostiis ecclesie diligenter seratis, omnibus laicis exclusis dya-
coni et subdyaconi acoliti cum candelis et incenso pergant illuc ubi 
post salutacionem crucem reposuerunt et inde levantes eam por-
tent ubi sepulchrum parare voluerint ibique super scamna ponatur 
et thurificetur et diligenter lintheamine et desuper pallio cooperiatur 
sed interim dum crucem levant et de loco ad locum portant decan-
tantur silenter ista […]” Radó 1947 (lásd 10. jegyzetben). 122.

21 Marosi Ernő: Megjegyzések a középkori magyarországi művészet 
liturgiai vonatkozásaihoz. In: „Mert ezt Isten hagyta”. Tanulmányok a 
népi vallásosság köréből. Szerk. Tüskés Gábor–Fazekas István. Buda-
pest, Magvető Kiadó, 1986. 104.

vezethető vissza a garamszentbenedeki Úrkoporsóhoz 
hasonló tárgytípus magyarországi elterjedtségének fel-
tevése is,15 amely – mint ahogy arra Endrődi Gábor már 
rámutatott16 – csak egy minden tekintetben egységes 
magyarországi liturgikus hagyomány háttere előtt áll-
ná meg a helyét. A szent három nap liturgiája igencsak 
változatos formában van jelen a liturgikus szövegeink-
ben, és az azokban megjelenő sepulchrum kivitelezésé-
ről nem sok információt árul el. Amit tudunk, az pedig 
semmiképpen sem utal egy szabadon álló, mobil, de 
ugyanakkor külön erre a célra készült szentsírépítmény-
re, sokkal inkább egy ideiglenes konstrukciót sejtet.

Az Ordinarius Strigoniensis szövegének17 az egykori 
esztergomi Szent Adalbert-székesegyház liturgikus 
terének rekonstrukciójára vonatkozó vizsgálatai so-
rán már történtek kísérletek a sepulchrum lokalizálá-
sára.18 Jelen esetben elegendő csak utalni rá, hogy az 
ordináriuskönyv „in medio ecclesie” jelöli meg a szent-
sír helyét, amely valahol a lettner előterében lehetett. 
A sepulchrum meghatározásához az elevatio-részben 
a következő utalást találjuk: „Statim egrediuntur de 
sacristia coram domino episcopo ante aram sanctae 
Crucis, et descendunt ad sepulcrum, ubi mensa est 
disposita.”19 Eszerint egy mensa szolgálta a pyxisbe tett 
szent ostya ideiglenes elhelyezését, a sepulchrum pe-
dig a felhasznált eszköz értelmezését nyújtja, és meg-
jelöli azt a helyet, amely kizárólag az évnek ebben a 
szakaszában van ily módon kitüntetve. Egy alkalmi 
konstrukcióról van szó, melyet egy rendelkezésre ál-
ló berendezési tárgyból alakítottak ki, semmiképpen 
sem utal szentsírépítményre. A pozsonyi ún. „D” kó-
dexben található missale tanúsága szerint pedig egy 
zsámolyból alakították ki a szentsírt.20

Az egri ordináriuskönyv esetében felvethető, hogy 
egy állandó, tehát beépített szentsírépítményről van 
szó. Marosi Ernő vetette fel, hogy Egerben egy állandó, 

kőből megépített szentsír lehetett a liturgikus cselek-
mény középpontja.21 Figyelembe kell venni ez esetben, 
hogy a depositiónál a feszületet is sírba helyezték, te-
hát nem jöhet szóba egy, a freiburgi Münster 14. szá-
zadi szentsírjához hasonló állandó sírépítmény (4. kép), 
ahol a halott Krisztus kőből faragott figurája be van  

4.  Szentsír, 1330 körül
Freiburg im Breisgau, Münster (Fotó: Helga Schmidt-Glassner © 
Bildarchiv, Foto Marburg)
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22 „His peractis descendat chorus processionaliter ad locum, ubi se-
pulcrum ordinatum est. episcopo ipsos cum sacramento sequente, 
precedentibus quattour procedentibus seu iuvenibus cum bacculis 
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ac sigillando sepulchrum.” Liber Ordinarius Agriensis 1509. (Musica-
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Zenetudományi Intézet, 2000. 229.

23 Dankó 1872 (lásd 3. jegyzetben). 47; Dankó 1871 (lásd 15. jegyzetben). 179.
24 Dankó 1872 (lásd 3. jegyzetben). 47.

felállítására utal-e mégis. Ez esetben a sepulchrum más 
helyen történő említése pusztán annak helyét jelölné, 
ahol azt elkészíteni szokták.

Mivel a rendelkezésre álló liturgikus forrásaink alap-
ján nem lehet egyértelműen valamely szentsírtípus 
meglétére következtetni, és a garamszentbenedeki 
Úrkoporsóval kapcsolatba hozható rítus leírását sem 
találjuk, így a források nem alkalmazhatók közvetle-
nül a tárgy használatának rekonstrukciójához. Mégis 
a szövegek által közvetített egyes mozzanatok, a litur-
gikus cselekmény elemeinek vizsgálata és értelmezése 
vihet közelebb annak megértéséhez, milyen igényeket 
támaszthatott a korabeli gyakorlat a szentsírokkal 
szemben. Ezen igények a kérdéses formai és szerke-
zeti sajátosságok helyes értelmezéséhez elegendő 
információt szolgáltathatnak, de legalábbis alkalma-
sak arra, hogy ellenőrizzük hipotéziseinket. A garam-
szentbenedeki Úrkoporsó esetében egy olyan tárgyról 
van szó, mely indokolja a felhasznált források körének 
kiterjesztését közép-európai viszonylatban, hiszen 
típuspárjait is inkább német nyelvterületen találjuk  
meg.

A szentsírhasználat rekonstrukciójának 
lehetőségei írott források alapján

Dankó József alapozta meg azt az elképzelést, miszerint 
a garamszentbenedeki Úrkoporsón elhelyeztek egy, a 
szentség expositiójára használt kelyhet, vagyis nagy-
pénteken nem elzárták a hívők elől az eucharisztiát, 
hanem nyilvános imádás végett kihelyezték.23 A szer-
ző a szentség pontos helyét a bejárat fölötti torony-
ban jelölte ki.24 Az expositio bizonyítására hivatkozási 
pontként tovább „öröklődött” a szakirodalomban az 
esztergomi székesegyház 1528-ban felvett leltárában 
szereplő kehely: „Calix argenteus inauratus et smaltatus 
magnus et pretiosus, cum veris floribus circumquaque 
fabrefactus, in diem parascheven prosepultura domini 
sacramenti”. Erre a tárgyra alapozva állította Gerevich 
László is, hogy az építmény bejárati oldalán lévő konzol 
fölötti sokszög alakú tartó szolgálta a szentség exposi-

5.  Szentsír a salzburgi St. Blasius-ispotály templomából, 1475 körül
Salzburg Museum, Inv. 424/30, 233×147×84 cm

építve.22 Továbbá kérdéses a sepulchrum bezárásának 
módja, illetve az sem bizonyos, hogy az „ubi sepulch-
rum ordinatum est” nem inkább a szentsír ideiglenes 
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25 Gerevich 1942 (lásd 1. jegyzetben). 46.
26 Prokopp 1982 (lásd 1. jegyzetben). 28; Bodorné Szent-Gály Erzsébet: 

Szent Benedek Úrháza. Adatok a garamszentbenedeki úrkoporsó 
liturgikus használatához. Művészettörténeti Értesítő, 36. 1987. 155; Ke-
resztény Múzeum Esztergom. Szerk. Cséfalvay Pál. Budapest, Corvina 
Kiadó, 1993. 178; Paradisum Plantavit: Bencés monostorok a középkori 
Magyarországon. Kiállítási katalógus. Szerk. Takács Imre. Pannon-
halma, Pannonhalmi Bencés Főapátság, 2001. 182; Kinga German: 
Sakramentnischen und Sakramenthäuser in Siebenbürgen. Die Verehrung des 
Corpus Christi, Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2014. 94.

27 Johannes Tripps: Das handelnde Bildwerk in der Gotik. Berlin, Gebr. 
Mann Verlag, 1998. 123.

28 Annemarie Schwarzweber: Das heilige Grab in der deutschen Bildnerei 
des Mittelalters. Freiburg im Breisgau, Albert, 1944. 43–44.

29 Justin E. A. Kroesen: The Sepulchrum Domini Through the Ages. Its Form 
and Function. (Liturgia condenda, 10.) Leuven–Paris–Sterling, Virgi-
nia–Peeters, 2000. 164.

30 Dobszay 2001 (lásd 22. jegyzetben). 319.
31 Pozsony Ferenc: A szentsír állítása és őrzése Erdélyben. In: Népi val-

lásosság a Kárpát-medencében, III. Szerk. L. Imre Mária. Pécs, Baranya 
Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000. 238.

32 Ludwig Eisenhofer: Handbuch der katholischen Liturgik, II. Spezielle 
Liturgik. Freiburg, Herder, 1932–1933. 532.

tióját.25 Ez a megoldás vált általánosan elfogadottá a 
magyar szakirodalomban,26 de a külföldi publikációk-
ban is van rá példa.27 Annemarie Schwarzweber a Dan-
kó-féle megoldást vette át, s kapcsolta össze első ízben 
a garamszentbenedeki szentsírt az általa szentsírként 
értelmezett két másik tárggyal: az egyik a salzburgi St. 
Blasius-templomból származik (5. kép), a másik Möch-
lingből került az ambrasi gyűjteménybe (6. kép), de a 
második világháború után elpusztult.28 Az összevetés 
alapja a konszekrált ostya számára kialakított külön 
tartó feltételezése volt. Justin E. A. Kroesen szintén a 
szent ostya elhelyezésére alkalmas tabernákulumként 
értelmezte az Úrkoporsó toronyszerűen kiemelkedő 
baldachinját.29 Ezt a funkciót a típus többi tagjára is 
kiterjesztve, újra felvetette az expositio hipotézisét. 
Ez alapján egy sajátos, tabernákulummal rendelkező 
szentsírtípus kialakulását tételezi fel, mely a 16. század 
végétől megjelenő expositiós sír típusát előlegezi meg. 
Dankó nyomán így vált a garamszentbenedeki szentsír 
az eucharisztia kultuszának speciális emlékévé.

A szent ostya expositiója későbbi, tehát nem közép-
kori fejlemény. Erre az elképzelésre nyilvánvalóan ha-
tott az újabb kori szertartások ismerete. Az Úrkoporsó 
kerekeinek processzióban való szerepét is inkább az 
esztergomi bazilikában való 20. század eleji használata 
határozhatta meg. A középkori liturgikus szövegekből 
ismeretesek a nagypénteki depositio tárgyával, illetve 
tárgyaival történő processziók, melyek a szentsírhoz 
vezettek. Nagyszombaton a matutinum és a laudes után 
következő processzió például Egerben a templomon be-
lül zajlott, és háromszor körbejárta a szentsírt.30 Az Úr-
koporsó processzióban való részvételét nem tudjuk bi-
zonyítani a szent három nap középkori szertartásaira 
vonatkozó forrásokra támaszkodva. Pécsett a 18. szá-
zad elején a szentsírt is körülhordozták nagypénteken, 
elképzelhető, hogy a szokás a középkorra vezethető 
vissza.31 Másik lehetséges megoldás, hogy a kerekek 
meglétét inkább a szentsír ideiglenes felállítása, majd 
eltávolítása magyarázza.

Bár az eucharisztia pontos helye és elhelyezésének 
módja az Úrkoporsón nem határozható meg forrásaink 
segítségével, az elhelyezés céljáról fogalmat alkotha-
tunk a késő középkori liturgia forrásainak segítségével. 
A kehelyben történő expositio hipotézise bizonyára nem 
állja meg a helyét, hiszen azt csak 1625-ben Veit Adam 
von Freising rituáléjában említik először.32 Az 1528-as 

6. „Szentsír” Möchlingből (rajz), 15. század
(In: Die österreichisch–ungarische Monarchie in Wort und Bild, VIII. 
Kärnten und Krain. Wien, Königliche Hof- und Staatsdruckerei, 1891.)
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zsuiták, akik óriási szerepet vállaltak elterjesztésében. 
A szentsír és az eucharisztiának ez a speciális kultusz-
formája először a 16. század közepén kapcsolódott ösz-
sze. Az első adat kifejezetten expositiós sírról 1559-ből, 
a prágai jezsuita templomból ismeretes.40 Nemcsak a 
negyvenórás imádság gyakorlata, hanem az expositiós 
sír formai előzményei is a középkori szentsírokon kívül 
alakultak ki. A barokk szentsír legfontosabb tartalmi 
és formai előzménye a 16. században a gyászszertar-
tásokhoz használt ravatal volt. A kulisszaszerű, rava-
tal fölött kialakított ideiglenes architektúrát gyakran 
ugyanazok a művészek alkották, mint a barokk szent-
sírokat, nemritkán ugyanazon elemek felhasználásá-
val.41 Mivel nem maradt ránk a 16. század közepéről 
származó korai expositiós szentsír, ezért nehéz meg-
állapítani, hogy a kétféle szentsírtípus között milyen 
formai összefüggések vannak, hiszen a barokk szentsír 
formai és funkcionális feltételei megmagyarázhatók a 
középkori szentsír nélkül is. Így nem igazolható az el-
képzelés, miszerint a depositiós és az expositiós szent-
sír között a 15. század végén, 16. század elején létezett 
volna átmeneti típus.42 Inkább az képzelhető el, hogy 
a középkori szentsírok némelyikét, bár többségében 
nem voltak erre alkalmasak, eleinte használhatták az 
újfajta gyakorlat szolgálatában.

Ha nem is beszélhetünk expositiós sírról a 16. század 
közepéig, a szentség előtti negyven órán át tartó ájta-
tosság előzménye kereshető a szentsír előtti zsolozsma 
és őrködés középkori gyakorlatában, valamint a kon-
szekrált ostya depositiós gyakorlatba való beemelésé-
ben.43 Mindkét elem egymástól függetlenül alakult ki. 
Az Ethelwold püspök által szerzett Regularis Concordia 
(970 előtt) már említi a szentsír őrzését, de ott csak a 
feszületet helyezték a sírba. Kezdetben világi személyek 
nem vehettek részt a zsolozsmában és az őrzésben, és 
természetesen az elevatiót sem láthatták. Jelentősebb 
változás a 15. században mutatkozik. Az 1400 körül ke-
letkezett moosburgi ordináriuskönyv szerint laikusok 

33 Peter Jezler: Bildwerke im Dienste der dramatischen Ausgestaltung 
der Osterliturgie – Befürworter und Gegner. In: Von der Macht der Bil-
der. Hg. von Ernst Ullmann. Leipzig, Seemann, 1983, 236–237.

34 Jezler 1983 (lásd 33. jegyzetben). 236.
35 Jezler 1983 (lásd 33. jegyzetben). 237.
36 Jezler 1983 (lásd 33. jegyzetben). 237.
37 Bár az 1580-ban kiadott, kötelező erejűvé emelkedő V. Pius-féle Mis-

sale Romanum azt a célt szolgálta, hogy egységesítse a nyugati litur-
giát, a kétszáz évnél régebbi rítusváltozatok továbbra is fennmarad-
tak, így a középkori eredetű nagypénteki és húsvéti szertartások is 
tovább élhettek.

38 Josef Andreas Jungmann: Die Andacht der vierzig Stunden und das 

Heilige Grab. Liturgisches Jahrbuch, 2. 1952. 184; Jezler 1983 (lásd 33. 
jegyzetben). 241.

39 Otto Nussbaum: Die Aufbewahrung der Eucharistie. Bonn, Hanstein, 
1979. 166.

40 Sein Grab wird herrlich sein. Heilige Gräber als Zeugen barocker Frömmig-
keit. Ausst. Kat. Hg. von Thomas Kamm. Salzburger Barockmuseum 
Stadt- und Spielzeugmuseum Traunstein. Vachendorf, Werr, 2003. 
29.

41 Kamm 2003 (lásd 40. jegyzetben). 27.
42 Kroesen 2000 (lásd 29. jegyzetben). 164.
43 J. A. Jungmann: Die Andacht der vierzig Stunden und das Heilige 

Grab. Liturgisches Jahrbuch, 2. 1952. 185.

esztergomi leltárban szereplő kehely inkább a szent 
ostya depositiójához lehetett használatos. Az expositio 
gyakorlata a barokk szentsírokra jellemző. A kétféle 
szentsírtípus, a középkori depositiós és a barokk expo-
sitiós sír között – ahogyan azt már Peter Jezler kifejtet-
te – alapvető különbség van.33 A depositióhoz használt 
szentsír a feszület és/vagy a szentség, később a halott 
Krisztust ábrázoló szobor szimbolikus eltemetését szol-
gálta, a sírbatétel és a feltámadás rituális megjeleníté-
sének eszköze volt.34 A depositio tárgyát minden esetben 
elzárták a sírban, és húsvét reggeléig őrizték. A barokk 
szentsír legfontosabb funkciója az eucharisztiában jelen 
lévő Krisztus demonstrálása, és inkább a nagypéntektől 
húsvétig tartó negyvenórás imádsághoz nyújtott egy-
fajta hátteret, kulisszát.35 Az expositiós sírnál a monst-
ranciában elhelyezett eucharisztia állt a középpontban, 
melyet nem zártak el, a szertartás pedig a szentség sa-
játos tiszteleti formájává vált. Húsvétkor az eucharisz-
tiát ünnepélyes keretek között vitték vissza a főoltárra, 
ami a szent ostya középkori depositiójánál jellemzően 
titokban történt. A monstrancia alatt a halott Krisztus 
figurája már csak mint ábrázolás kapott helyet, elvesz-
tette rituális funkcióját. Alapvető különbség a depositi-
ós sírhoz képest az, hogy maga a sepulchrum és Krisztus 
alakja nem eszközei a szertartásnak, hanem csak dísz-
letei.36 Az expositiós sír újkori fejlemény, de mellette mű-
ködhetett a középkori eredetű depositiós gyakorlat is.37

A szentsíron való expositio előzménye a negyvenórás 
imádság volt a szentség előtt. 1527-ben találkozunk ez-
zel a gyakorlattal először: Gian Antonio Belotti a milá-
nói Szent Sír-templomban böjti prédikációjában arra 
szólította fel a híveket, hogy tartsanak ki a negyven 
óráig tartó szentség előtti könyörgésben, mellyel az 
Úr segítségét kérik a háborús ínségben.38 A gyakorlatot 
évente négy ünnepen kellett megismételni. De itt még 
nincs szó a szent ostya kihelyezéséről. Először 1536-ban 
a milánói dómban tartották az ájtatosságot a kihelye-
zett szentség előtt.39 A szokást 1553-ban átvették a je-
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egyidejű jelenlétük ellenére nem olyan sajátosságok, 
amelyek alapján lehetne egy kezdődő kultuszformát 
rekonstruálni. Az eucharisztia megkülönböztetése nem 
meglepő, hiszen a polgárok a feszület sírba helyezését 
valószínűleg maguk akarták kivitelezni. Az eucharisz-
tia őrzése biztonsági okokból volt szükséges, nehogy 
a hitetlenek azt megsértsék.

Az első egyértelmű utalások a szentség előtti tisz-
teletre csak a 16. századi forrásokban találhatók meg. 
Biberach ünnepi szokásainak 1531-es, ismeretlen szem-
tanútól származó leírása arról tájékoztat, hogy nagy-
péntektől húsvétig Krisztus holtteste mellett a pyxisbe 
helyezett oltáriszentséget függesztették fel a szentsír-
ban, és az imádság a szentség előtt történt: „da ist ges-
tanden ein hüpsch, gemahlets, verguldts Grab. Da ist 
ein andechtiger Herrgott gelegen, verdeckht mit ainem 
Tünnen Thuech, das man Unnseren Herrgott dadurch 
hat mögen sehen, den das grab ist vergöttert gesein, 
neben dem Grab sendt von Burgern und von den Zünf-
ten große Kerzen gesteckt, Tag und Nacht Brunnen, bis 
Unnser Herrgott erstanden ist […]. Ittem. Man hat auch 
das recht Sacramendt in das Grab gehenckht, dasselbig 
Uhnzuebetten, bis Unnser Herrgott erstanden ist. So 
hat man es den wider in das Sacramenthauss Thon.”49

Formai szempontból az eucharisztia tisztelete a ba-
rokk szentsír esetén a szentség központi helyre eme-
lésében és a tabernákulumformában nyilvánul meg. 
Telegdi Miklós 1580-ban Nagyszombatban keletkezett 
Ordinariumával kapcsolatban Karl Young vetette fel, 
hogy ott egy oltártabernákulumban helyezték el az os-
tyát tartalmazó monstranciát.50 Kroesen álláspontját, 
miszerint a szentsírhoz tartozó tabernákulum az exposi-
tiós sírok irányába mutat,51 a liturgikus gyakorlat még-
sem támogatja. A Telegdi-féle Ordinariumban egyedül 

44 Jungmann 1952 (lásd 43. jegyzetben). 191.
45 „Huius namque dominice passionis zelo, uti credimus, divinitus 

inspirati, dilecti in christo consules opidani et Incole opidi Hallensis 
nostre diocesis quoddam ciborium sub forma sepulchri subtiliter 
elaboratum, ac hodie per munus nostre benedictionis benedictum 
et consecratum fieri ordinarunt, In quo christianum signum sancte 
crucis iuxta ritum sancte matris Ecclesie reponi eadem die institue-
runt, suppliciantes humiliter, ut ad ampliorem christi fidelium exci-
tandam devotionem ipsis concedamus et indulgemus dignaremus, 
ut illis diebus, quibus huius signum sancte crucis in eodem ciborio 
seu sepulchro continetur, etiam Sacrotissimum Eucharistie sacra-
mentum in illud valeant collocare.” Közli Kolumban Gschwend: Die 
depositio und elevatio crucis im Raum der alten Diözese Brixen. Sarnen, 
Buchdruckerei Louis Ehrli & Cie, 1965. 56.

46 Közli Gschwend 1965 (lásd 45. jegyzetben). 56–57.
47 „Nos enim eisdem diebus, quibus ipsum Sacramentum in dicto 

Ciborio remanet collocatum, […] christifidelibus vere penitentibus 
confessis et contritis, qui devotis orationibus divinam misericordiam 

duxerint Implorandam passionis dominice misterium devote medi-
tando, ac orationem dominicam septies cum tot angelicis saluta-
tionibus ac uno simbolo apostolorum devote dicendo de mane a cin 
sero die qualibet pro qualibet vice, Quadraginta dies indulgentiarum 
de iniunctis eis penitentiis in domino nostro relaxamus. In cuius tes-
tionem ac perpetuam rei memoriam.” Közli Gschwend 1965 (lásd 45. 
jegyzetben). 56.

48 Gschwend 1965 (lásd 45. jegyzetben). 59.
49 A. Schilling: Die religiösen und kirchlichen Zustände der ehema-

ligen Reichstadt Biberach unmittelbar von Einführung der Refor-
mation. Freiburger Diöcesan-Archiv, Organ des kirchlich-historischen 
Vereins für Geschichte, Alterthumskunde und christliche Kunst der 
Erzdiöcese Freiburg mit Berücksichtigung der angrenzenden Diöcesen. 19. 
1887. 127.

50 Karl Young: The Drama of the Medieval Church. Ann Arbor, University 
of Michigan, 1933. I. 125.

51 Kroesen 2000 (lásd 29. jegyzetben). 164–165.

is részt vettek az imádságban és a sír őrzésében.44 Ez a 
változás viszont nem feltétlenül van összefüggésben a 
szent ostyának a depositiós gyakorlatba való beemelé-
sével, hiszen Moosburgban is csak a feszületet helyez-
ték a sírba. A szent ostya depositiója csak a 13. század-
tól kezdett elterjedtebbé válni, a sepulchrum őrzésének 
gyakorlatától függetlenül.

1438-as oklevelében György brixeni püspök engedélyt 
adott a halli polgároknak egy szentsír létesítésére. Az ok-
iratból kiderül, hogy a feszület depositiója és elevatiója 
már korábban is szokás volt.45 A szentsír mellett a rítus 
kiegészült az eucharisztia depositiójával is: „Ut huius eu-
karistie [sic!] sacramentum reverenter et decenter per 
manus sacerdotum in dicto ciborio seu sepulchro pona-
tur.” A brixeni püspök az engedélyt bizonyos feltételek 
betartásához köti: hangsúlyozza, hogy a szentség papi 
személy keze által helyeztessék a sírba, a legnagyobb 
tisztelettel, és megköveteli a szentsír szigorú őrzését: 
„Adhibita tamen a ministris eiusdem ecclesie fida cus-
todia, ne ad ipsum Sacramentum temerarie manus pos-
sit extendi ad aliqua nepharia exercenda”.46 Továbbá a 
polgároknak a szentsír őrzése közben Krisztus szen-
vedéséről kell elmélkedniük, amíg a szentség a sírban 
nyugszik, és kitartásukért bűnbocsánatban részesül-
nek.47 Felvetődik a kérdés, hogy milyen célt szolgált a 
kiegészítés. A brixeni püspökség nagypénteki szertar-
tásainak történetét összefoglaló Kolumban Gschwend 
az eucharisztia előtti tisztelet egyik első dokumentumát 
látta az oklevél szövegében.48 A leírás alapján nem lehet 
egyértelműen rekonstruálni, hogy abban a negyven órá-
ban pontosan mi történt: a szentség előtti negyvenórás 
imádságra, vagy csak a szentsír őrzésére és a zsolozs-
ma középkori gyakorlatára utal-e a szöveg. A szentség 
depositiója és a laikusok bevonása a szentsír őrzésébe 
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52 Nussbaum 1979 (lásd 39. jegyzetben). 102.
53 Gerevich 1942 (lásd 1. jegyzetben). 46.
54 Directorium seu Rubrica pro utilitate chori ac Editui Ecclesie Brixi-

nensis (1550) Domkapitelarchiv Brixen, Fol. 85r. Idézi: Gschwend 
1965 (lásd 45. jegyzetben). 91.

55 Uo. Fol. 90v. Idézi: Gschwend 1965 (lásd 45. jegyzetben). 94.

kább depositiós sírra utal. Egy nyitható és zárható eszköz 
az oltármenzán valóban lehet oltártabernákulum, de 
magát a szertartást nemcsak a felhasznált eszközök 
határozzák meg. A tabernákulum a szentség elhelyezé-
sének egyik formája, eszköze. Az eucharisztia tisztele-
tének kiindulópontja lehetett magának a megőrzésnek 
a gyakorlata, hiszen a szentség tiszteletét kezdetben ez 
inspirálta, a tisztelet sajátos formái csak később alakul-
tak ki.52 A tabernákulum így önmagában nem utal egy 
új, kezdődő kultuszformára. Telegdi Miklós Ordinariuma 
az esztergomi rítus pusztulását (1630) megelőzően ké-
szült, tehát középkori esztergomi hagyományt is őriz 
helyi sajátosságai mellett. Így a szent ostya depositió-
ja nem egy olyan fejlődés eredménye, ahol a hangsúly 
egyre inkább a szentséggel való szertartásokra tevődik 
át,53 hanem évszázados hagyományt követ. A szentség 
iránti fokozódó tisztelet nem a szertartás megváltoz-
tatásában, hanem a monstrancia alkalmazásában fe-
jeződik ki. A 15. századi esztergomi ordináriusok még 
egy archaikus változatot közvetítenek, amikor a szent 
ostyát pyxisben helyezik el, a Telegdi-féle Ordinarium már 
monstranciát említ.

Az eucharisztia fokozódó tisztelete ugyanakkor be-
folyásolta a megőrzés gyakorlatát is, különösen a biz-
tonsági szempontot kellett szem előtt tartani. Az 1552 
és 1554 között keletkezett brixeni sekrestyéskönyv egy 
önálló, szabadon álló szentsírt is leír a hozzá tartozó 
Krisztus-szoborral, melynek előkészítése a sekrestyés 
feladata: „Des morgens jn aller frue, so sper die Kirchen 
auff. due das oster grab herfür, Sez das an sein gewon-
liche ortn. Von erst nim die figur herauß, unnd trags in 
Sagrer leg die auff das pret, darauff man die figur zum 
grab tragt.”54 A monstranciába helyezett szent ostyát 
a szentsírhoz tartozó tabernákulumba tették bele, és 
bezárták: „der Briester steigt uber die layttern hinauff 
mit der monstranzn, und sezt die in tabernackl hine-
in, als er den tabernackl zue hat gemacht, und wiede-
rum herab steigt”.55 A tabernákulum olyan magasan 
helyezkedett el, hogy létrán kellett felmászni hozzá. 
A monstranciát az elevatióban minden különösebb ce-
remónia nélkül emelték ki, és a tabernákulumforma 
ellenére a leírás nem szól arról, hogy a szentség kapott 
volna kitüntetett szerepet az őrzés alatt. Annyit tudunk, 
hogy zsoltárokat énekeltek a sírnál. Az őrzés biztonsági 
okokból volt szükséges: „das du selb ander, oder drit-

a szent ostya a depositio tárgya: „Demum pontifex vel 
sacerdos officians, exuta casula, portans in manibus 
alteram hostiam consecratam quae pro sepultura he-
ri fuit reservata, in patena supra calicem collocatam, 
palla et linteolo tectam, descendit cum ministris versus 
Sepulchrum, praecadentibus ceroferaris et turribulo, 
quod semel circumit. Deinde imponet in illud eandem 
Hostiam una cum calice, claudit, obseignat et per circui-
tum incensat, choro cantante responsoria […]” A szöveg 
hangsúlyozza, hogy lepecsételik és elzárják a szentsé-
get. Ez a két momentum középkori eredetű szokás, in-

7.  „Jörg” mester:  Szentsír,  1480/1490
A Szent Jakab-templom letétje, Schlossbergmuseum Chemnitz  
(© Sächsische Landesbibliothek–Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden / Deutsche Fotothek)
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58 Annemarie Schwarzweber e két utóbbi példánál éppen emiatt 

kizárta az ostya elhelyezésének lehetőségét, így egyáltalán a li-
turgikus funkciót is vitatta. Schwarzweber 1940 (lásd 28. jegy-
zetben). 44.

59 Schwarzweber 1940 (lásd 28. jegyzetben). 43; Kroesen 2000 (lásd 
29. jegyzetben). 106.

ter seist, damit du guette wacht hast, von wegen der 
monstranzen auff dem Grab. Auch von wegen der Ker-
zen bey dem grab”.56 A szentség elhelyezésének módja 
a szentsíron nem bizonyít mást, mint hogy az eucha-
risztia beemelése a depositiós gyakorlatba befolyásolta 
a megőrzés gyakorlatát.

Az Innsbruck környéki Pollingból származó ordiná-
riuskönyvek egyike, feltehetően a 16. század középről, 
szintén tartalmazza az ostya depositióját: „et ipse pre-
latus sacramentum cum pixide in superiori parte se-
pulchri locet, sacerdotibus interim imaginem crucifixi 
tenentibus. Locato [sic!] vero sacramento eandem ima-
ginem dominus prelatus accipiat et in sepulchrum po-
nat cooperiatque syndone”.57 A szentséget a sír legfelső 
részén helyezték el egy pyxisben. A szent ostya kiemelt 
helyét sem tudjuk összekapcsolni annak tiszteletével, 
sem expositiójával. A szerzetesek tiszteletadása, dacá-
ra a látszólag kitüntetett helynek, nem a szentségnek 
szól: „Et recedentibus fratribus de sepulchro, devote 
ab omnibus prius imago Christi deosculetur.” Krisztus 
alakja láthatóan nagyobb népszerűségnek örvendett. 
A szentség beemelése a depositio gyakorlatába a közép-
kor végén nem járt a szertartás alapvető megváltozta-
tásával. A szentsírba helyezett eucharisztia alkalmat 
adhatott annak tiszteletére, de elsődleges funkciója 
bizonyára nem ez volt, hanem annak megőrzése és 
a feszület vagy Krisztus sírban fekvő szobra mellett 
Krisztus teste jelenvalóságának valóságosságát hiva-
tott hangsúlyozni.

A használat rekonstrukciójának lehetőségei 
a tárgyi emlékek alapján

Az Úrkoporsóhoz hasonló szabadon álló, késő gótikus 
szentsírok szűk csoportját vizsgálva sem egyértelmű 
a szentség elhelyezésének a módja. A chemnitzi Szent 
Jakab-templom szentsírján az alvó katonák dombor-
műveivel díszített láda fölött egy szobrokkal kialakí-
tott, egyterű felépítmény magasodik, melyet díszes 
tető fed, és nincsen semmilyen nyoma külön zárható 
tabernákulumnak (7. kép). Ugyanez a helyzet a zwickaui 

Mária-templom szentsírjával is58 (8. kép). A Möchling-
ből származó, fából készült, gótikus kápolna formájú, 
figurális dísz nélküli építmény egyes elképzelések sze-
rint a Krisztus holttestét ábrázoló szobrot tartalmazta, 
a keskenyebb szentélyrészében pedig a megszentelt 
ostyát helyezték el nagypénteken.59 A díszes szerkezet 
a második világháborúban elpusztult, csak felvételről 
ismerjük, pontos leírásával sem rendelkezünk. Az épít-
mény a 19. századi beszámolók szerint egy körülbelül két 
méter magas alépítményen állt, amelyben egy holttest 

8.  Michael Heuffner:  Szentsír, 1507
Zwickau, Mária-templom (© Sächsische Landesbibliothek–Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden / Deutsche Fotothek)
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maradványai feküdtek.60 A hagyomány szerint Alboin 
brixeni püspök apjának, Paul Alboin őrgrófnak (†975) 
a maradványait őrizte a sírkamra.61 A maradványok 
1996-os vizsgálatából kiderült, hogy a sarkantyúk és 
a pásztorbot, melyeket a sírban találtak, a 15. század-
ból valók. 1872-ben restaurálták a díszes faszerkezetet, 
majd 1873-ban az ambrasi kastély gyűjteményébe ke-
rült. 1874-ben a teljes alépítményt elbontották. Csak 
feltételezhető, hogy egy síremlékről van szó.62 Nincs 
róla adatunk, hogy volt-e nagypénteken valamilyen li-
turgikus használata, és mivel egy sírkamra fölé épült, 
ereklye elhelyezését is szolgálhatta.

Szentsírfunkció tételezhető fel a salzburgi St. Blasi-
us-templom 1481-re datált, aranyozott festett faépít-
ménye esetén is63 (5. kép). Formailag nagyon hasonló a 
zwickaui Mária-templom szentsírjához, de szerkezeté-
ben komoly eltérések vannak. A háromszintes szerke-
zet legfelső szintjén helyezkedik el az ajtó a hosszab-
bik oldal közepén, amely kérdésessé teszi egy szobor 
elhelyezésének lehetőségét. Az egyik rövidebb oldalon 
viszont valóban található egy zárható tabernákulum, 
melynek nagypénteki depositióban betöltött szerepét 
történeti források nem támasztják alá. Az 1802-es in-
ventárium „Krisztus börtönének” nevez egy tárgyat, me-
lyet nagycsütörtökön használtak, vagyis a nagypéntekre 
szánt eucharisztiát helyezték el benne a mise után.64 Ez 
a szokás a barokk kori liturgikus gyakorlatba illeszkedik 
bele, amikor nagycsütörtökön a megszentelt ostyát egy 
cibóriumban valamelyik mellékoltárra tették, nagypén-
teken kivették a szentséget a cibóriumból, és a szentsír 
fölé helyezték, a cibórium viszont a mellékoltáron ma-
radt. A St. Blasius-templomban a szent ostya őrzési he-
lye nagycsütörtökön nem egy mellékoltár volt, hanem a 
díszes szekrény tabernákuluma. Egy tényleges szentsír 
első említése 1654-ből való: évente tíz napon keresztül 
foglalkoztattak két asztalost, akik a nagyhétre elkészí-
tették, majd lebontották a konstrukciót.65 Ez egy barokk, 
elbontható, díszletszerű szentsír lehetett, melyet a fen-
tebb említett 1802-es leltár is leír.66 Középkori szentsír 
meglétéről nincsen adatunk. A tárgy szentsír funkciója 

több ok miatt is kétséges. Salzburgban 1575 előtt a szent-
ség depositiójáról egyáltalán nincsen tudomásunk. Litur-
gikus szövegek tanúsága szerint az építmény készítésé-
nek idején nem volt szükség a szent ostya elhelyezésére 
alkalmas szentsírra nagypénteken. További probléma, 
hogy a második szinten elhelyezett négy Mária-relief 
nem egykorú az építménnyel, és utólagos felszerelés 
nyomait mutatják.67 A második szinten pedig barokk 
kori ereklyék elhelyezését szolgáló párnákat találtak.

A szentsír funkció mind a salzburgi, mind a möchlingi 
építmény esetében nehezen bizonyítható. A zwickaui, 
chemnitzi példák pedig nem adnak támpontot a szent 
ostya elhelyezésének módjára. Azok a többször is fel-
vetett formai sajátosságok, mint a tabernákulum és a 
szentség megkülönböztetett helye, valójában nem jel-
lemzik ezt a típust. Az Úrkoporsóhoz hasonló, kerekeken 
álló szentsírépítményként tartja számon a szakirodalom 
az ún. bécsi passiójátékban leírt tárgyat, amely sajnos 
nem maradt fenn. A St. Stephan passiójátékaként is-
mert szöveget Johannes Matthias Testarello della Mas-
sa jegyezte be kéziratos gyűjteményébe, amely értékes 
egyháztörténeti és kultúrtörténeti adatokkal szolgál a 
városra vonatkozóan.68 A következő leírást találjuk meg 
benne a nagypénteki szertartásokkal kapcsolatban: „Un-
terdessen kommen die Procession in die Kirchen, darin-
nen man auch einmahl herumb gehen, und wann man 
zum Heil. Grab kombt […] legt man hinein unsern lieben 
Herrn, den man auf der Baar getragen, vornher aber an 
dem Spitz dess H. Grabs wird gesetzt das Hochwürdi-
ge, wo dasselbe stehet, wird ein vergoldtes Höltzernes 
Gatter vorgemacht, welches sambt mehrgedachten H. 
Grab umbfasset”.69 A felirata alapján 1437-ben készült 
építmény kerekeken állt, aranyozott, fából készült fel-
építménye volt, és elhelyezték rajta az eucharisztiát és 
a halott Krisztus fekvő figuráját. A leírás alapján valóban 
hasonlónak tűnik a garamszentbenedekihez. Nem tud-
juk, hogy nagypéntek után milyen események zajlottak, 
csak azt, hogy a szobor és a konszekrált ostya elhelyezése 
után lezárták és lepecsételték a szentsírt, ami középkori 
eredetű depositiós gyakorlatra utal. A szent ostya helyét 



A GARAMSZEnTBEnEDEki ÚRkoPoRSó

ars hungarica 42. 2016 | 4 351
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„an dem Spitz dess H. Grabs” jelöli meg, ami jelentheti a 
szerkezet elejét, ami alapján az Úrkoporsó elülső oldali, 
konzollal alátámasztott sokszög alakú tartóját hozhat-
nánk vele kapcsolatba. Ez a megoldás viszont nem felel 
meg az elzárhatóság követelményének, ahogyan a be-
járat fölötti torony sem, hiszen minden oldalról nyitott. 
A torony méretéből ítélve alkalmasabbnak látszik szobor 
elhelyezésére, esetünkben egy feltámadt Krisztus szo-
bor illeszkedne az építmény ikonográfiai programjába. 
A konzollal alátámasztott sokszög alakú tartó haszná-
latára alternatívák is kínálkoznak: a Szent Vér ereklye-
tartó vagy pedig egy gyertyatartó is helyet kaphatott itt.

Másképpen kell feltennünk a kérdést: ne csak az 
egyes szerkezeti elemek funkciójára keressünk meg-
oldásokat, hanem keressük a választ arra, milyen igé-
nyeket támaszt a késő középkori liturgikus gyakorlat a 
szentsírokkal szemben. A középkori depositiós gyakor-
latban elképzelhetetlen, hogy a szent ostyát ne zárják 
el a szentsírban. Nemcsak biztonsági szempontból volt 
fontos, hanem rituális szempontból is meghatározó 
mozzanata volt a depositiónak. Ugyanakkor számolni 
kell azzal is, hogy a szentség depositiójához monstranciát 
használtak, tehát elegendő helyet kellett hozzá bizto-
sítani. Az elzárhatóság mellett mégis meg kellett hogy 
mutassa Krisztus fekvő alakját és a szent ostyát. A ké-
ső középkorban gyakran laikus szervezetek vállalták a 
szentsír őrzését, s az őrzés ideje alatt a szentsír devóciós 
képként is működött, ahol a halott Krisztus ábrázolása, 
valamint a Krisztus jelenvalóságát demonstráló szent 
ostya együttes jelenléte a kontempláció tárgya. A szent-
ség depositiójának célja nem egy újfajta kultuszforma 
kialakítása volt. Azok a szentsírépítmények, melyeket 
kétségkívül a szent ostya depositiójára használtak, for-
mailag egyáltalán nem utalnak a szentség tiszteletére. 
Más példák, Gengenbach bencés apátság, valamint Brei-
sach székesegyház szentsírjai ugyan kifejezik a szent-
ség és a halott Krisztus alakjának szoros kapcsolatát, 
de az ábrázolás és a szent ostya viszonyában az előbbi 
a hangsúlyosabb. A késő középkori szentségtartó fül-
kéktől és szentségházaktól eltérően a szentsírok ese-
tében az ábrázolások nem az eucharisztia mibenlétét 
interpretálják, hanem fordítva. A szentség nyújt tám-
pontot a kompozíció helyes megközelítéséhez, de a 
képnek van alárendelve.

A garamszentbenedeki Úrkoporsónak van egy eleme, 
amely alkalmasabbnak látszik a szentség befogadásá-

ra: a bejárati oldalon egy trapéz alakú, baldachinnal 
fedett fülke nyílik, mely elválik a korpusz elhelyezésé-
re szolgáló tértől.70 Méretéből adódóan alkalmas ci-
bórium, kehely vagy monstrancia elhelyezésére. A tér 
nyitott ugyan, de az apostolsorozat egységbe foglalná 
a korpusz és a szentség terét, kifejezve a kettő szoros 
kapcsolatát. Ez a trapéz alakú tér az 1872-es restau-
rálás eredménye. A két apostol és fülkéje, az ajtó ek-
kor készült. Egy Myskovszky Viktor által készített raj-
zon (9. kép) látható, hogy az Úrkoporsó torony felőli 
oldalán a restaurálás előtt a jelenlegi lezárás teljesen 
hiányzott, és a torony csak két pontján volt megtá-
masztva.71 A jelenlegi trapéz alakú talapzat sem lát-
szik a rajzon. Az 1872-es kiegészítés tehát indokoltnak 

9. A garamszentbenedeki Úrkoporsó restaurálás előtti rajza
(Myskovszky Viktor felvétele. In Uő: Szent Benedek.  
Hazánk s a Külföld, 1869. V. 549.)
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tűnik. A kérdés az, hogy a kiegészítések milyen céllal 
készültek. Pótolni akarták az építmény nyilvánvalóan 
hiányzó részeit, vagy egy későbbi liturgikus haszná-
latra akarták alkalmassá tenni? Mivel az Úrkoporsó 
oldalait bedeszkázták, arra lehet következtetni, hogy 
a korpusz elhelyezésére már nem akarták használni. 
Ugyan ezt később eltávolították, de az ajtó nem nyílik 
többé. A torony alatti boltozat viszont arra utal, hogy a 
középkorban valaminek helyet akartak ott biztosítani. 
A Myskovszy-rajzról hiányzó két apostol és fülkéje fel-
veti a kérdést, hogy miért hiányzott ez az elülső rész, és 
a használat szempontjából ennek milyen jelentősége 
van. A kérdés megválaszolása a restaurálás előtti ál-

lapot elméleti rekonstrukciójával, a szerkezet alapos 
vizsgálatával lehetséges, mely egy következő tanul-
mány témája kell hogy legyen.
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The Holy Sepulchre from 
Garamszentbenedek
Explanations of the Use in the Ritual

The late gothic Holy Sepulchre of the christian Museum (Esz-
tergom), originated from the abbey church of Garamszent-
benedek (Hronský Beňadik, Slovakia) had a special liturgical 
function in the Good Friday and Easter ritual. The figure of 
the dead christ with movable arms was removed from the 
cross and placed inside the sepulchre. They had been used 
until 1872 when the archbishop of Esztergom János Simor had 
the shrine removed from the abbey. The free-standing wood-
en architecture is supposed to have a separate place for the 
consecrated host as well. According to a long-established opin-
ion, the Eucharist was displayed in the turret, on the front of 
the architecture. Another widespread hypothesis is that the 
consecrated host was exposed on the front side console, but 
there is no historical evidence of the original usage in the late 
Middle-Ages. These conceptions go back to the first effort by 
József Dankó canon of Esztergom to make the Holy Sepulchre 
of Garamszentbenedek adaptable to the written sources of 
the official ceremonies in medieval Hungary.

Since no liturgical sources can be found which could witness 
to the liturgical practices of the abbey church in the late 15th 
century, the Holy Sepulchre itself remains the primary source 

to explore its original usage. The formal examination alone 
lets some aspects of the function be obscure. The purpose of 
this study is to present how liturgical texts can help to explain 
the functions of the Holy Sepulchres in the late Middle-Ages 
My aim is to find answers to some questions with the aid of 
liturgical sources and other contemporary reports. Further-
more, this paper means to examine the sources of the liturgical 
practices to see how the Eucharist was placed on the sepul-
chre in the Holy Week ceremonies. Although the exact place 
of the consecrated host cannot be found out, the principles of 
the ceremonies are available. As a result, the written sources 
led me to raise some new questions: whether the sacrament 
was exposed on or deposited in the sepulchre at all, what hap-
pened at the sepulchre, how the placing of the Eucharist on 
the sepulchre can be regarded.
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