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A pétervárad-tekiai reneszánsz kőfaragvány
Takács Miklós*

Rövid tanulmányunkban egy olyan kőemléket
elemzünk, amely a pétervárad-tekiai Havas Boldogasszony kegytemplomban (szerbül/horvátul:
Petrovaradin-Crkva Snežne / Snježne Gospe na
Tekijama, Novi Sad, RS) található, a hajó északi
falába, a fal belső síkjába falazva.1 A tekiai Havas
Boldogasszony kegytemplom az Északkelet-Szerémség egyik legfontosabb katolikus kegyhelye,
amelyet a környék horvát és magyar hívei látogatnak, illetve 1945 előtt a német ajkúak is.2
A kegytemplom augusztus 5-i búcsúja összeköti a Szűzanya-kultuszt az 1716. augusztus 5-i
péterváradi csata emlékezetével.3 A csata napjának hajnalán a török sereg által ostromlott Péterváradra heves vihar zúdult, sőt hó is esett. A hóvihart a várat felmenteni igyekvő, Savoyai Jenő
parancsnoksága alatt álló keresztény sereg tagjai
támogató égi jelnek, az ókeresztény korban feljegyzett Havas Boldogasszony-napi csoda megismétlődésének, és így a Szűz Mária értük való
közbenjárásának fogták fel. Savoyai Jenő e csatában – a hadtörténelemben szinte példátlan módon
– a Dunán átkelve támadta oldalba az ostromgyűrűt bezárni igyekvő oszmán-török sereget. Merész
lépésével gazdag katonai karrierjének utolsó, és
egyben egyik legfényesebb győzelmét aratta.
A török sereget e váratlan hadmozdulat oly mértékig futásra kényszerítette, hogy még parancsnoki harcállásukat is sikerült elfoglalni. Így a
török parancsnok, Damad Ali nagyvezír sátra is
Savoyai Jenő seregének zsákmányává vált.

A kőfaragvány leírása
Bár a tekiai Havas Boldogasszony kegytemplom
jelen formájában egy 1881-es keltezésű, neoromán épület,4 több korábbi részlet is felfedezhető

* Régészettudományi Intézet, Pázmány Péter Katolikus
Eg yetem; Régészeti Intézet, Mag yar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

rajta. Egy helyi hagyomány szerint a templom
apszisa egy derviskolostor, egy tekke dzsámijának
a maradványa, erről kapta volna a hely a pluralia
tantum alakban szereplő szerb/horvát Tekije nevet. Szintén e hagyomány szerint a török-kori
tekke átalakítása mellett nemcsak az apszis kupolaépületet idéző alakja szól, hanem főtengelyének délkeleti iránya is. Ezen irány következtében
csatlakozik a sajátos szentélyhez a hosszház oly
módon, hogy hosszanti tengelyük egy tompaszöget zár be.
A kegytemplom sajátos térszerkezetű apszisához kapcsolódó – és egy ellenőrző ásatás, illetve
falkutatás előtt sajnos csak történeti narratívaként
kezelendő – hagyománynál jóval kevésbé közismert, hogy a templom belsejében, a hajó északi
falába falazva egy olyan építési felirat található,
amelyet egy fekvő téglalap alakú, reneszánsz ízlésű kőfaragványba faragtak bele (1. kép).5 A faragvány anyaga tömött fehér mészkő. A jobb alsó
sarkán kicsit sérült faragvány szélessége 162 cm,
magassága 41 cm, vastagságát befalazott volta
miatt nem lehet megállapítani. Díszítésének központi eleme egy, az itáliai reneszánszban meghonosodott, lófej alakú címerpajzs, rajta egy hatágú
csillaggal. A címerpajzsot egy, talán tölgyfalevélként azonosítható levelekből álló koszorú veszi
körbe. Ha ezen azonosítás helyes, a levelek között
felbukkanó, kerekded, közepükön fúrt lyukkal is
tagolt termések makkok ábrázolásai. A koszorút
alján és tetején egy-egy szélesebb, két oldalán pedig egy-egy keskenyebb szalag köti át. Az oldalakat
átkötő szalagok továbbfodrozódnak, egy-egy kör
alakban fonódó mintát rajzolva ki, majd két-két
bojtban végződnek. A kő faragásmódja jól képzett
és jó térlátású mesterre utal, aki mind a részletek
nagyfokú plaszticitását, mind pedig a szalagok
szimmetrikus elrendezésének problémáját jól meg
tudta oldani.
A két szalag által körbe fogott, eredetileg talán
üres mezőkbe6 a templom felújításakor egy nyol-

322

T ak á c s M ik l ó s

► 1. kép. A pétervárad-tekiai reneszánsz kőfaragvány, az 1881-es befalazás során megállapított irányának megfelelően (forrás:
„Pétervárad-Tekia,” Búcsújárás honlapja, http://bucsujaras.hu/tekia/index.html)

csoros chronostichont véstek bele, a verset két,
négy-négy soros részre osztva. A vers a templomot
felújító Szűzanya-tisztelők fogadalmának a teljesülését dicséri, és egyben a templom neoromán
felújításának az időpontját, az 1881-es évet is megadja.7 A lófej alakú pajzs helyzete alapján az is
világos, hogy a kő irányát a chronostichon felvitelekor félreértették, a vízszintes síkot 180 fokkal
megfordították, és a verset a lefelé fordított faragványra vésték fel. A feliratot felvéső kőfaragót
talán az téveszthette meg, hogy a kőfaragványnak
csak az egyik szélesebb oldalán van háromtagú
lemezből álló keretelés. A kőfaragó tévesen ezt
tekinthette a kő felső lezárásának, de a címerpajzs
állása alapján nem lehet kétséges, hogy a keretelés
az alsó lezárás. A címertanba a ló fejét díszítő fémlemez oly módon került be, hogy megmaradt eredeti állása, vagyis az ilyen típusú címerpajzs felső
harmadában, a képzeletbeli lófej képzeletbeli
szemeinek a vonalában a legszélesebb (2. kép).8
A kőfaragvány 1881 óta votív kőként funkcionál, eredetileg talán egy ajtónyílás szemöldökköve vagy esetleg (kevésbé valószínű módon) egy
kis méretű kandalló párkánya lehetett. A rendeltetés eldöntését segíthetné, ha ismert lenne a kő
hátsó, illetve alsó síkja, a faragás módja, illetve a
koromfoltok megléte vagy hiánya miatt. A kőfaragvány stíluskritikai alapon a 15. század végére,
16. század elejére datálható; a keltezést az alább
kifejtendő értelmezés alapján a 16. század elejére
szűkíthetjük.

Értelmezés
A kő elemzésének egyik alapkérdése a címeralak,
a hatágú csillag értelmezése. E címeralak valószínűleg nemcsak a középkorban hordozhatta a
kő „mondanivalójának” egyik lényegi elemét,
hanem a 19. század végén is éppen e csillag miatt
válhatott a faragványból votív kő. A 19. századi
átértelmezés fejthető meg könnyebben. Joggal
sejthető, hogy a tekiai kegytemplom átépítését és
megnagyobbítását nagy odaadással szervező Ilija Okruglić9 péterváradi apátplébános, költő és
lelkes horvát hazafi e csillagban az úgy nevezett
illír vagy horvát esthajnalcsillagot10 (Danica Ilirska / Hrvatska) ismerte fel. Emiatt a számára
hangsúlyosan horvát szimbólum miatt találhatta
méltónak a faragványt ahhoz, hogy az épületfelújítás latin chronostichonját hordozza.
Szinte mondani sem kell, hogy a csillagábrázolásból Ilija Okruglić által kikövetkeztetett értelmezés egészen egyszerűen irreleváns a középkori Magyar Királyság viszonyrendszerében,
amelyhez a Szerémség az 1526 előtti évszázadokban, tehát a kő megfaragásának idején is tartozott. Sokkal közelebb járhatott az igazsághoz
Horváth Alice, aki a délvidéki, 15-16. századi
várépítkezésekről írott kandidátusi értekezésében Frangepán-címerként értelmezte a tekiai
kőfaragványt díszítő, lófej alakú címerpajzs felső harmadát díszítő, hatágú csillagot.11 Értelmezése valószínűnek tűnik, még akkor is, ha a
hatágú csillag a Frangepánoknak csak az egyik,
ritkább címeralakja volt.12 Horváth Alice-t bizonyára az is segítette a hatágú Frangepán-címer-
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ként való azonosításban, hogy e család jelentős
szerepet vitt a késő középkori Dél-Magyarország
életében:13 1503 és 1520 között Frangepán Gergely volt a bács-kalocsai érsek.14 Horváth Alice
azonosítása mellett talán az is felhozható, hogy
a kőfaragvány két oldalát díszítő, fodrozódó szalagok olyan bojtokban végződnek, amelyekkel
a követ kifaragó mester talán az érseki kalap
bojtjaira kívánt emlékeztetni.
A kő történeti kontextusának a megfejtéséhez
akkor jutunk közelebb, ha felvetjük a kérdést,
hol állhatott az az épület, amelynek belső terét a
középkor végén e kőfaragvány díszítette. Egy
másodlagos helyen levő faragvány esetében az
eredeti helyszín azonosítása általában bizonytalanságokkal jár, ezek mértéke azonban a jelen
esetben nézetünk szerint minimális, mivel a tekiai kegytemplom körzetében, azaz az Északkelet-Szerémség 15-16. századi épületállományában
csak egyetlen helyszín vehető számba: a péterváradi vár, pontosabban az 1526-os elestéig még
erődített ciszterci monostor.15 Ezen azonosításból
legalább két további tény következik. Egyfelől
Horváth Alice értelmezése egy további érvvel
gyarapszik: Frangepán Gergely, Bács-kalocsai
érsekként a péterváradi apátság kommendátori
tisztségét is viselte.16 Másrészt pedig egy további,
igaz,bizonytalan adatot kapunk, amely a péterváradi erődített monostor területén a 16. század
elején folyó építkezések mellett szól. A péterváradi (eredeti nevén: bélakúti) ciszterci apátságról
1987-ben megjelentetett összefoglalásunkban

még arról írtunk, hogy a vár megerősítése az
1526-os ostrom előtti évtizedekben elmaradt.17
Az eltelt évtizedekben azonban közlésre került
egy olyan forrás, amely arról tanúskodik, hogy
II. Ulászló király (1490-1516) igenis szívén viselte Pétervárad megerősítésének ügyét, legalább
három ágyút is küldött e várba.18 A tekiai kőfaragvány, ha a fentebb megfogalmazott interpretációs láncolat igaz, amellett szól, hogy a Bács-kalocsai érsekség is építkezett itt. A reneszánsz
díszajtóból vagy kandallóból származó tekiai kő
arra enged következtetni, hogy Frangepán Gergely ezen építkezésekkel nemcsak a védművek
korszerűsítésére, hanem a vár reprezentativitásának a növelésére is törekedhetett.
Valószínűnek tűnik, hogy a kő kifaragására
nem Péterváradon került sor, hanem azt készen
szállították ide. Szintén Horváth Alice elemzése
alapján vált ismertté az, hogy az érseki székhelyen Bácsott (Bač, RS) működött egy reneszánsz
kőfaragóműhely a 15. század végén.19 A tekiai kő
talán halvány nyoma annak, hogy e műhely Várdai Péter érsek kora után is fennmaradt, és az
érsekség más központjaiba is szállított. Végezetül, a kései utókor kutatójaként a tragikus fejlemények ismeretében az is kimondható, hogy a
reprezentatív igény megvalósítása Pétervárad
esetében zsákutcának bizonyult. 20 Az erődített
monostor 1526. július 27-én, kéthetes ostrom
után elesett, 21 és az oszmán-törökök a várat azután sem adták fel, hogy főseregük 1526 őszén
az ország területét elhagyta.
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