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A 16. század derekán pusztulásnak indult középkori egri székesegyház maradványait 
az  elmúlt  több mint  másfél  évszázadban  – tulajdonképpen már  Pyrker  János érsek,  majd 
Ipolyi  Arnold egri  évei  óta  –  archeológiai  kutatások sora  hozta  felszínre  s  ugyanerre  az 
időszakra  nyúlik  vissza  a  a  középkori  Lapidarium  gyűjteményének  magja.  Az  épületről 
alkotható kép és az építéstörténet legfontosabb forrását a „műemléki” beavatkozásokon túl 
még  a  helyszínen  látható  az  elmúlt  évtizedekben  és  különösen  napjainkban  rohamosan 
pusztuló, vagy már eltűnt épületmaradványok és az azokról szóló dokumentumok mellett az 
ásatásokból előkerült s raktárakban őrzött több száz faragványtöredék jelenti. A dolgozat ezek 
vizsgálatán keresztül tesz kísérletet a kora Árpád-kori s különösen a 12. század végi, kora 13. 
századi székesegyházról és annak művészettörténeti helyéről alkotható kép árnyalására.  

A  középkori  egri  székesegyház  román  kori,  a  művészettörténeti  kutatás  által 
hagyományosan a 12. század első feléből, illetve Szent László korából eredeztetett részét az 
erőteljes, hasáb alakú pillérekkel bevezetett három félköríves apszissal záruló szentély alkotja. 
Ez az 1928–1937 között feltárt, polikróm, kváderfalazatú szentély az egyetlen olyan in situ 
része  a  korai  székesegyháznak,  amely  ma  is  nagy  magasságban  áll.  Úgy  tűnik,  terét  és 
tömegét a későbbi középkori átépítések alkalmával következetesen megőrizték, befoglalták. A 
háromhajós támpillérekkel erősített hosszház 13. század végi újjáépítés eredménye, azonban 
alaprajzilag a román kori előzményének körvonalait őrzi. A lábazatmagasságig részben ma is 
látható három pár nagyméretű, gótikus kötegelt pillért az alapozásnyomok tanúsága szerint a 
12.  században  hat  párból  álló  pillérsor  előzte  meg.  A  hosszház  átépítésének  módjára  jól 
rávilágít az, hogy a gótikus pilléreket a román koriak közé alapozták. Egyébkent ez a sűrű 
kiosztású 12. századi pillérsor – a későbbivel szemben – aligha utalhat boltozott hosszházra, 
míg  a  szentély  előtti  szakaszok  esetében  ezt  a  feltételezést  a  pilléralakítás  és  tagolás 
megengedi.

A román kori szentélyszakaszok közötti  átjárhatóságra,  egyben a főszentély egykor 
megemelt szintjére az északi oldalon a helyszíni kutatások során felismert lépcsőrészlet hívja 
fel a figyelmet. A keleti rész kitüntetett szerepére továbbá az is utalhat, hogy az azt bevezető 
keleti hosszház-szakasz pillérállása már a 12. században is szélesebb volt, ehhez a főszentély 
és a kanonoki kórus elrendezésével is összefüggő megoldáshoz a későbbi újjáépítés során is 
igazodtak.  A  keleti  pillérkiosztás  és  a  kóruselrendezés  kapcsolata  szempontjából  Eger  a 
székesfehérvári prépostsági templommal, az esztergomi vagy a győri székesegyházzal vethető 
össze.  Külön  problémakört  jelent  a  székesegyház  nyugati  részének  korai,  12.  századi 
elrendezése,  ugyanis  a  nyugati  rész  területén  feltárt  maradványok  vizsgálata  az  eddigi 
elképzeléseknél komplexebb és nyugati hangsúllyal is bíró alaprajzi elrendezést sejtet már a 
korábbi  időszakban  is.   A  székesegyház  ásatások  nyomán  már  ismertté  vált  nyugati 
toronypárja később – a 14. században –  épült.  Datálásának támpontját az 1361-ben elhunyt 
Dörögdi Miklós püspöknek az előcsarnok közepén feltárt sírja jelenti. Nagy valószínűséggel 
Dörögdi építtetői szerepvállalásához köthető a nyugati rész mellett az új szentély terve, s erre 
az időszakra utal a templom nyugati portáljához köthető fejezetzóna stílusa is. 

Az  alaprajzi  elrendezésén  túl  a  12.  század  eleji  székesegyház  architektúrájának 
részletformáiról  minimális  ismereteink  vannak.  A  fennmaradt  töredékek  között  meredek 
vonalú,  attikai  profilú,  sarokgumós  féloszlop-  és  oszloplábazatok  tűnnek  fel.  Továbbá 
egyszerű,  homorú oldalú – festéssel vagy sematikus levélsorral  díszített  – pillérfők és egy 
ismételt  fejtörést okozó – komoly kutatástörténeti  előzményekkel rendelkező – „együttes”. 
Ennek tagjai gazdagon tagolt pillértörzsek, amelyekhez a törzskeresztmetszetnek megfelelő 
tagolású, áttört palmettadíszes-akantuszos fejezet, illetve ennek dísztelen változata tartozott. 
Ezeket  a  szakirodalom  11.  századinak  tartja,  művészettörténeti  helyüket  részint  Feldebrő 
függvényeként keresi. Ez a korai pillér- és fejezetcsoport a kiállításokon került párosításra egy 
ún.  hengerrovatos-sakktáblás  csoport  darabjaival,  amelyeknek  viszont  Csemegi  József  és 
Bogyay  Tamás  kutatásai  nyomán  az  1930-as  évek  dereka  óta,  kitüntetett  szerep  jutott  a 
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„normann invázió”  Hamann-i  téziseinek kritikájában.  Mivel  benne az egyik  legértékesebb 
hazai „láncszemet” fedezték fel többek között Ják művészettörténeti helyzének és bambergi 
kapcsolatainak elemzéséhez, megvilágításához.  Ugyanis Csemegi a bambergi székesegyház 
keleti kórusát tagoló külső övpárkány motívumának igen közeli analógiáját fedezte fel ezen 
egri párkányokon, a probléma csak az, hogy a kérdéses Bambergre utaló részlet (sakktáblás és 
alatta  fogrovatos-gyémántmetszéses  párkány)  egyszeri,  sajnos  nem  biztos,  hogy  minden 
szempontból hiteles összeállítás eredménye. Problematikus az áttört palmettás pillérfő és egy 
ilyen  sakktáblás  vállkő/pillérfő  jelenlegi  társítása.  A  sakktáblás  darabok  korábbi  datálása 
szempontjából  elgondolkodtató,  hogy  az  egyik  ilyen  párkány  alatt  apró,  síkba  metszett 
kétrétegű vakívek futnak, olyanok, amiket korainak szoktunk tartani (vö. Feldebrő), és hogy a 
sakktáblás párkányok és a korai egri lábazatok legjobb hazai párhuzamai az Álmos herceg 
által alapított dömösi Szent Margit-prépostság anyagából idézhetők. E tekintetben a sakktábla 
és a profil (ornamens és tagozat) se datáló értékű, így a probléma továbbra is a nyitott. Azt 
pedig  szükségtelen  hangsúlyozni,  hogy  milyen  súllyal  bírna  e  részletek  pontos 
művészettörténeti „meghatározhatósága” és mennyiben más építés- és művészettörténeti kép 
festhető ugyanazon darabokból, ha 12. század elejei épület részleteinek, vagy ha a 13. század 
első harmadának Bamberg (magyarországi  kora gótika és késő romanika)  recepciótól  sem 
független milieu-jébe ágyazva látjuk/láttatjuk őket. 

A  12.  és  kora  13.  századi  egri  székesegyház  művészettörténeti  helyének 
megítélésében,  miként  ezt Ipolyi  Arnold óta a kutatás (Csemegi  József,  Dercsényi  Dezső) 
többször  felvetette,  nem  elhanyagolható  a  környék  román  kori  építkezéseinek  szerepe. 
Többek  között  ezek  vizsgálatán  keresztül  kapható  válasz  például  olyan  kérdésekre,  hogy 
alkotható-e kép, s milyen a nagyobbrészt elpusztult egri székesegyházról és annak hatásáról a 
környéken  fennmaradt  román  kori  emlékek  nyomán?  A  dolgozat  e  kérdéskör  kapcsán 
részletesebben  elemzi,  a  feldebrői,  kácsi,  szomolyai,  váraszói,  noszvaji  és  szalonnai 
emlékeket  építkezéseket  és  részben  a  utal  a  siroki,  bükkszentmártoni,  tarnaszentmáriai 
emlékek ezekkel és Egerrel összefüggő megoldásaira is. Míg Szomolya, valamint különösen a 
kácsi  bencés  apátság  töredékei  között  kimutatható  egy  korábbi  12.  századi  réteg,  addig 
Noszvaj és Váraszó plébániatemplomainak kváderarchitektúrái esetében (gyémántmetszéses-
fűrészfogas párkányok, plasztikusan tagolt vakívek mellett csúcsívtagos bordák is feltűnnek) 
bizonyosnak tűnik az egri székesegyház 1200 körüli átépítésének hatása. Szalonna vöröses 
andezittufából  faragott  nyugati  kapuján az egri  „1200 körüli”  rekesztőarchitektúra „vörös” 
szakasziról megismerhető ornamentika és tagolás helyi lecsapódása köszön vissza. 

Egerben a román kori székesegyház 1200 táján zajlott újjáépítésére, vagy legalábbis az 
épületbelső  egy  részének  megújítására  két  féloszlopfő,  pillértörzs  darabok,  festett 
csúcsívtagos bordatöredékek, továbbá egy igen magas kvalitású kisarchitektúra és díszpadló 
nagyszámú  töredéke  hívja  fel  a  figyelmet.  Az  összetett  kereszt  alaprajzú,  oldalain 
féloszlopokkal,  sarkain átlós  helyzetű  háromnegyedoszlopokkal  tagolt  pillérforma – amely 
kapcsolata  a  hosszház  ismert  alapozásmaradványaival  bizonytalan  –  valamint  az  ehhez 
utalható fejezetek a kora gótika magyarországi recepciójának egy újabb árnyalatát adják. Míg 
a  fejezetek  mintaképektől  eltávolodó  ornamense  egyedi  színt  képvisel,  addig  a  boltozati 
bordák és a pillér típusa a korszakban általánosabban elterjedt gyakorlatot tükröz, ezeknek 
megfelelő  párhuzamok  többek  között  a  gyulafehérvári  székesegyház,  illetve  a 
pilisszentkereszti  ciszterci  apátsági  templom  12.  század  utolsó  negyedében  meginduló 
építkezéseiből idézhetők. Mindazonáltal ezen kőtári pillértöredékek kapcsolata és közvetlen 
összefüggése Egerben a székesegyház hosszházából fennmaradt alapozásnyomokkal ma már 
bizonytalan,  így nehezen ítélhető  meg az a  kérdés is,  hogy vajon ezen töredékek a teljes 
román  kori  hosszház  újjáépítéséről,  avagy  csupán  kisebb  szakasz(ok)  1200  körüli 
megújításáról tanúskodhatnak-e. 
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A  székesegyház  1200  körüli  megújításának  egyik  legigényesebb  része  egy  kiváló 
kvalitásokról is valló belsőépítészeti együttes volt. Számtalan töredékéből megismerhető egy 
különféle  méretű  vakfülkékkel  tagolt,  párkánnyal  koronázott,  vékony  falú  kisépítészeti 
alkotás, melyet két különböző karakterű, a felépítmény polikrómiáját is meghatározó anyag – 
a fehér márvány és a vörös színű kő (andezittufa) – használata jellemzett.  

A  vakfülkék  leggyakrabban  kb.  30,  illetve  60  cm  (1  és  2  láb)  szélesek  voltak, 
keretüket  lemeztagokkal  kapcsolt  homorlatpár  alkotta,  mely  profil  a  márványfülkéknél 
klasszicizáló  (szimaszerű)  jelleget  öltött.  A  vörös  kőből  faragott  fülkék  kivétel  nélkül 
dísztelenek, míg a fehérmárványból készültek között ornamentális keretezésűek is feltűnnek. 
Az egyik nagyméretű márványfülke ívmezejét inkrusztált motívum díszítette. A párkányokon 
különböző stílusú ornamentika  futott  végig,  a  vörös  és  fehér  széria  kvalitásaiban  is  eltért 
egymástól.  A  fehérmárvány  párkányokon  klasszicizáló  jellegű,  állatalakokkal  benépesített 
hullámindadísz  (inhabited  Scroll)  látható,  a  ragadozók  és  madarak  között  egy  antik 
mitológiából, Bacchus kíséretéből elszármazott lény, egy faun – szőlőt szedő/csenő – alakja is 
feltűnik,  aki  egyébként  egyáltalán  nem  szokványos  lakója  az  1200  körüli 
keretornamenseknek, figurája késő antik, és Karoling-kori (mitológiai tárgyú) elefántcsontok 
óta ritkán bukkant fel. A vörös párkányok egy részén lapos alakítású, dekoratív hullámindás-
palmettás  mustra,  illetve  egy  töredéken  indás-leveles  dísz  futott.  Az  utóbbi  a  hazai  késő 
román ornamentikában is szélesebb körben elterjedt, népszerű motívum egy újabb változata 
(amely a  továbbiakban megint  csak nem függetleníthető  a 13.  század eleji  magyarországi 
művészet  és  a  bambergi  székesegyház  újjáépítése  kapcsán  megragadhat  stíluskör(ök) 
viszonyának,  hatásainak  vizsgálatától)  és  leginkább  talán  egy  a  székesfehérvári  kőtárból 
elveszett(?) ercsi oszloptörzzsel állítható párhuzamba. A vörös párkányok első csoportja kissé 
provinciális  árnyalatot  képvisel.  Stílusának  helyi  felszívódását  és  egyben  a  továbbélő, 
feltehetően a helyi kőbányákkal szorosan összefonódó műhelygyakorlatot is jól illusztrálja a 
közeli Szalonna plébániatemplomának szintén vörös andezitufából faragott kicsiny kapuja. 

A differenciált  homlokzati  tagolású,  részben négyzetes  alaprajzi  elrendezésre  utaló 
kisarchitektúra rekonstrukciója töredékessége miatt igen nehéz. Vele kapcsolatban leginkább 
a  megemelt  szintű  főszentélyt,  és  a  kanonoki  kórus  terét,  azaz  a  székesegyházi  liturgia 
legkitüntetettebb helyszíneit a templom többi részétől „elrekesztő” építményre gondolhatunk. 
Ilyenfajta a főszentély szélességében a főhajóba nyúló, valószínűleg rekesztő-architektúrával 
is  összefüggő  kóruselrendezés  nyomai  a  11–12.  századból  a  székesfehérvári  Szűz  Mária 
prépostsági templom – Egerhez hasonlóan szintén altemplom nélküli – épületéből, illetve az 
esztergomi  Szent  Adalbert-székesegyház  alaprajzáról  idézhetők.  Az  árnyaltan  rétegzett, 
vakfülkékkel  tagolt,  párkányokkal  osztott  rekesztőarchitektúra  formai,  tipológia és részben 
stiláris előzményeinek vizsgálata külön kérdéskör s mindez a kutatás további szálát jelenti. 
Közülük itt a 12. század középső harmadának, második felének német és francia (Cluny III., 
Souvigny)  és Alsó-Rajna és Maas-vidéki fejleményei  mellett  hazai  vonatkozásban a pécsi 
székesegyház  altemplomi  lejárataira  (különösen  északi)  és  azok  köré  csoportosítható 
faragványegyüttesre érdemes röviden utalni. A kisarchitektúra fenti töredékei mellett az egri 
székesegyház  területéről  nagyszámban kerültek  elő fehér,  szürke,  rózsaszín,  fekete,  illetve 
vörös márványból készült padló különféle méretű és formájú töredékei. A részletgazdag és 
sokszínű  márvány  díszpadló  készítésére  minden  bizonnyal  a  rekesztő-architektúrával 
összefüggésben kerülhetett sor. A székesegyház-dekoráció elemzésének további aspektusait 
jelentik  azok  a  fehérmárványtömbök,  melyek  homlokoldalán  többsoros,  szépen  metszett 
kapitális  felirat  futott.  Sajnos  túl  töredékesek  ahhoz,  hogy a  szöveg bővebb kontextusára 
következtetni  lehessen,  azonban  a  dekoratív,  kalligrafikus  metszésű  betűformák  a 
felirattöredéket  tágabban  a  12.  század  utolsó  harmadába,  a  korai  13.  századra  helyezik. 
Legnívósabb  kortársával  az  esztergomi  Porta  Speciosa  felirataival  való  összehasonlítás 
egyben az egri töredékek stiláris, művészettörténeti helyzetét is jól megvilágíthatja.   
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Ipolyi  Arnold  székesegyházról  írott  1865-ös  monográfiája,  de  tulajdonképp  a  18. 
század végi bontásokat szemmel kísérő első régiségbúvárok észrevételei óta kísért az épület 
szakirodalmában Imre király 1204-es egri temetkezésének adata, melyet középkori forrásaink 
közül a Zágrábi krónika és a nem sokkal utána keletkezett XIV. századi krónikakompozíció 
tartott fenn. 1937-ben a dokumentumok tanúsága szerint a székesegyház főhajójának közepén 
a padlószint alatt kváderfalú, boltozott sírkamrát és benne négy nagy kőlapból rakott sírládát 
tártak fel, amelyet akkor későközépkorinak tartottak. Az utóbbi években lehetőség nyílt ezen 
építmény beható helyszíni vizsgálatára és dokumentálására. A sírkamrát az 1937-es „ásatás” 
tapasztalatai és levéltári források szerint már valószínűleg az 1750-es közepén feltörték. A 
szegmensíves dongával fedett sírkamra nyugati falán egyenes lezárású bejárat nyílt, melyhez 
egyenes lépcső vezetett le. A sírkamra alaprajzilag a hosszház nyugati végében a két nyugati, 
román kori pillérpár között, a főhajó középtengelyéhez igazodva fekszik. A sírkamra helyzete 
az  in medio ecclesiae/in medio domus kritériumának is megfelelt.  Kváderfalait ugyanaz az 
anyaghasználat és felületkezelés jellemzi, mint ami a székesegyház román kori részletein még 
ma  is  megfigyelhető.  A  sírkamra  keleti  falának  záradékában  pedig  egy precízen  kivésett 
egyenlő  szárú  kereszttel  megjelölt  kváder  látható,  melynek  közvetlen  párhuzamai  12–13. 
századi egri sírkőtöredéken láthatók. Mindezek arra vallanak, hogy a sírkamrát a 12. század 
folyamán, illetve a 13. század első felében építhették a székesegyház román kori épületének 
szerves  részeként.  A sírkamra  építési  korául  felvethető  ezen bő évszázadnyi  időszakot  az 
alapozásába  beépített  „márványlapocskák”  –  talán  a  díszpadló  és  a  kisarchitektúra 
(műhely)hulladékai  –  leszűkíteni  látszanak,  mégpedig  a  székesegyházbelső  1200  tájára 
helyezhető kicsinosításának és „márványarchitektúrával” való felékesítésének korára. Akár a 
12.  századot,  akár  a  12–13.   század fordulóját  tekintjük,  a  források és  a  történeti  adatok 
tükrében  meglehetősen  összeszűkül  azon  személyek  köre,  akikkel  kapcsolatosan  ezen 
reprezentatív sírépítménybe való temetkezés lehetősége felmerülhet. Ez az építészeti forma 
szenteknek, szentként tisztelt személyeknek, építtetőknek, alapítóknak, illetve uralkodóknak 
járt ki. A templom testén belül igen előkelő helyen, lépcső révén megközelíthető, sírkamrára 
az  Árpád-kori  Magyarország  főtemplomainak  emlékanyagát  tekintve  két  helyről  idézhető 
példa: a székesfehérvári Szűz Mária-prépostság templomából és a váradi székesegyházból. A 
váradi  székesegyház  19.  századi  ásatási  rajzairól  ismert  sírkamráival  kapcsolatosan  csak 
elméleti  síkon  merült  fel  az,  ami  a  székesfehérvári  egyház  „közepén”  feltárt  „föld  alatti 
bolthajtásról”  elmondható,  hogy  abban  Magyarország  (szentté  avatott)  királyának  hamvai 
nyugodtak.  Fehérváron  a  kórus  homlokfalától  nyugatra  fekvő  sírkamra  és  a  kultuszhely 
kiépítésére  az  1083-as  szentté  avatással  összefüggésben  kerülhetett  sor.  Ezen  a  templom 
testén  belüli  előkelő  helyzetű  temetkezéseknek,  valamint  Pécs,  Feldebrő,  bizonyos 
szempontból Somogyvár  hasonló jellegű emlékeinek összehasonlítása további vizsgálatokat 
igényel majd. A pécsi székesegyház esetében az altemplommal összefüggésben kialakított, s a 
Szent Kereszt-oltár alá nyúló sírkamra létét,  illetve annak a székesegyház építtetőjeként is 
tisztelt Péter király nyughelyével való kapcsolatát Tóth Melinda vetette fel. Ugyanő mutatta ki 
a  pécsi  elrendezés  és  a  feldebrői  altemplom nyugati  részéhez  csatlakozó sírkamra  közötti 
rokonságot. A szakirodalomban meglehetősen vitatatott – többször Aba Sámuel első temetési 
helyével  összefüggésbe  hozott  –  feldebrői  sírkamra  formavilága,  szegmensívű 
dongaboltozatos  lefedése  egyébként  az  egri  sírépítmény  korai  –  de  térben  közeli  – 
párhuzamaként is idézhető.

Miként a magyarországi érsekeket és püspököket illető uralkodói tizedről számot adó 
1184-es összeírásból is kiderül a vizsgált időszakban az egri püspök az esztergomi érsek után 
a  második  legnagyobb  jövedelem  birtokosa  volt  (a  12.  századból  említhető  Martirius  és 
Lukács  esete,  akiknek  esztergomi  érsekké  való  kinevezéséhez  az  egri  püspöki  széken 
keresztül vezetett az út). A századfordulón, 1198–1217 között Katapán viselte az egri püspöki 
tisztet,  akinek  pályafutása  a  fennmaradt  adatokból  valamennyire  körvonalazható. 
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Székesfehérvári prépostként III. Béla (1172–1196), majd Imre király (1196–1204) udvarában 
1190-től  1192-ig alkancellárként,  utóbb 1198-ig kancellárként  működött.  A testvérharcban 
vélhetően Imre párti főpap a király halála után a maga 1216–1217 táján bekövetkezett haláláig 
ellenzékbe szorulhatott. Az egri egyház előkelő helyzete mellett többek között talán Katapán 
püspök  szoros  udvari  kapcsolatai  is  közrejátszhattak  abban,  hogy  Imre  − a  Fehérvárra 
temetkező  uralkodók  sorát  ismét  megszakítva  − nyughelyéül  az  egri  székesegyházat 
választotta. S e választás emlékét a főhajó kváderfalú, boltozott sírkamra képviselheti. Ezen 
boltozott  foglalattal  együtt  létesült  egri sírépítményben szentek ereklyéit,  illetve különösen 
tisztelt személyeket: uralkodókat, építtetőket illető, reprezentatív s a  memoria fenntartására 
kiváltképp  alkalmas  építészeti  forma  valósulhatott  meg.  Olyan  építészeti  forma,  mely  a 
temetkezés helyének megelőlegezett, tudatos kiválasztásáról is tanúskodhat, s a belső átépítés, 
márványarchitektúrával való felékesítés és a sírkamra egymáshoz való viszonyának kérdésein 
túl,  a  püspök  mellett  a  király  építtetői  szerepvállalásának  problémáját  is  felveti.  A 
mintaképválasztás  lehetséges  irányát  jól  jellemezheti  Szent  István legendáinak azon része, 
mely az egri székesegyház alapítójaként és adományozójaként is számon tartott Szent István 
fehérvári  művéről szól, s amely az építtető elé az egyháza illő felszereléséről gondoskodó 
donátor  toposzán  túl,  a  kórus  falának  felékesítését  és  padozatának  márvánnyal  való 
burkolásának példáját  is  idézhette.  De nemcsak a  márvánnyal  ékesített  szentély tekinthető 
Fehérvár  reminiszcenciájának,  az  egri  elrendezés,  a  sír  és  kórus  körvonalazódó  viszonya 
szintén  egyfajta  utalás  a  királyi  temetkezés  fehérvári  „prototípusára”  elsősorban  annak 
építészeti  formáira.  A  rövid  ideig  uralkodó,  atyja  örökségéhez  szorosan  kötődő  király 
temetkezése kapcsán felbukkanó „Fehérvár-idézet” talán nem független attól a jelenségkörtől 
(”1200  körüli  historizmus”),  melyre  az  utóbbi  időszak  kutatása  egyre  hangsúlyosabban 
mutatott rá III. Béla udvarának művészetében. S mely leginkább a Szent István személyével 
kapcsolatos  művészeti  produktumokhoz  való  viszonyban  (uralkodói  reprezentációval  és  a 
fehérvári bazilikával, mint koronázó és temetkezőhellyel szorosan összefüggő emlékekkel – 
így pl. a koronázási jelvények, palást, korona átalakítása, bazilika átépítése – kapcsolatban) 
ragadható  meg,  s  amely  többek  között  III.  Béla  elsőszülött  fiának  és  trónutódjának 
névadásában is tükröződött. 
  

Az egri kisarchitektúra művészettörténeti (stiláris és ikonológiai) elemzésének egyik 
további  komponensét  exkluzív  anyaghasználatának  és  színességének  vizsgálata  jelentheti. 
Amennyire  a  töredékesség  ilyen  foka  mellett  ez  megítélhető,  a  felépítményben  a 
fehérmárvány  (illetve  annak  néhol  erezett,  halványszürkés  árnyalata)  dominált  a  kevésbé 
igényes vörös szakaszok esetében alárendeltebb szerep sejthető (az inkrusztációk színei nem 
ismertek,  pasztamaradvány  sincs).  A  díszpadlóban  viszont  a  fehér  és  fekete/sötétszürke 
kontrasztja jutott érvényre, melyet az apróbb szemekből kirakott motívumok esetében vörös 
és  rózsaszín  betétek  élénkítettek.  E  többféle  árnyalatot  mutató  –  a  korábban  importként 
számon tartott – márvány ilyen nagyarányú felhasználása egy építészeti alkotás keretein belül 
maga után vonta a kőanyag pontos meghatározásának, eredetének és bányahelyének kérdéseit. 
Időközben  ugyanilyen  fehérmárványból  faragott  reneszánsz  dombormű  töredékei  is 
előkerültek és a 18. század végi levéltári források is helyi tényezőkre irányították a figyelmet.
A márványról az archeometriai vizsgálatok (MTA Geokémiai Kutatóintézet) kimutatták, hogy 
az a gerecsei vörös márványhoz hasonlóan, kristályos kemény mészkő, továbbá igazolták a 
helyi  eredetet  és  a  környékbeli,  bükki  bányahely  lehetőségét,  továbbá  azt,  hogy  az  igen 
hasonló  „Diósgyőri  Madonna”  márványa  azonos  eredetű  lehet  az  egri  1200  körüli  és 
reneszánsz alkotásokéval. 

Egerben az 1200 körüli reprezentatív kisépítészeti együttes és a helyi fehér márvány 
felfedezése  között  mutatkozó  kapcsolat  párhuzamba  állítható  azzal  a  jelenséggel,  amit  az 
esztergomi Szent Adalbert-székesegyház 12. század utolsó évtizedeiben zajlott újjáépítésről 
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és  a  gerecsei  vörösmárvány  felhasználásának  kezdeteiről  tudunk.  Azonban  a  gerecsei 
vörösmárvány széleskörű elterjedésével, országhatárokon túlmutató alkalmazásával szemben 
a fehérmárvány felhasználása Egerben a 12. század végi felfedezést követően lokális jelenség 
maradt.  Ehhez  kapcsolódóan  (az  anyagfelhasználás  praktikus  oldalain  túl)  mindenképp 
elgondolkodtató,  és  talán  az  egri  alkotás  stiláris  társtalanságának  bizonyos  aspektusaira  is 
rávilágíthat még egy körülmény. Mégpedig az, hogy nem sokkal az után, hogy az esztergomi 
érseki székesegyházat „bíborba” öltöztetik (illetve III. Béla temetkezésével összefüggésben 
részben  talán  Székesfehérvárt  is)  és  akkortájt,  amikor  a  legjelentősebb  –  kora  gótika 
magyarországi recepcióval is szorosan összefüggő – építkezések (így többek között: Kalocsa 
II.  székesegyháza;  Pilisszentkereszt  ciszterci  apátság,  Vértesszentkereszt  bencés  apátság, 
Óbuda:  királyi  palota),  sincsenek  meg  vörösmárvány  művek  nélkül,  Egerben  saját 
márványhoz és ezzel egészen más forrásokhoz (igazodás/vagy különállás?) nyúltak. 

Eger, kisarchitektúra fehér márvány párkánytöredéke (Kat. 42.) faun figurájával a székesegyházból (alulnézet), 
1200 körül. (Mudrák Attila felvétele, 2007)    
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