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Macskamúmia
A ptolemaioszi és római korban 
az ilyen állatokat áldozatul 
szánták Básztet macska-
istennőnek. Bizonyos macska-
fajtát kifejezetten erre a célra 
tenyésztettek a híveknek.

Ízisz  
a trónon

az erőt 
jelképező 

oroszlántest

 
csíkos uralkodói 
fejdísz (nemesz)

a kobra Ré napisten 
jelképe

HIEDELMEK ÉS RÍTUSOK 
A Ptolemaioszok készséggel átvették  
az egyiptomi vallást. Fáraóként őket is 
élő isteneknek tekintették, ami kiemelt 
presztízst jelentett a dinasztiának. 
A görögök több egyiptomi istent is  
a sajátjaikkal azonosítottak. Inhertet 
például, a háború és a vadászat 
egyiptomi istenét görögül  
Onurisznak mondták, és Arésszel 
azonosították.

Ízisz és Hórusz
Az előbbit a görög Démé- 
térrel vagy Aphroditéval 
azonosították. Kultusza 
Kr. e. 30-tól az egész Római 
Birodalomban elterjedt. 
Ezen az amuletten fiát, 
Hóruszt dajkálja.

Montu
Ez az aranyamulett 
Montut, a háború egyik 
egyiptomi istenét 
ábrázolja tollas koroná- 
val. Ilyen amuletteket  
a csatába induló 
katonák viseltek.

Onurisz
Az amulettekről úgy 
vélték, hogy viselőjü-
ket felruházzák az áb- 
rázolt isten tulajdon- 
ságaival. Onurisz 
háborúisten szobra 
például állítólag erőt 
kölcsönzött  
az embernek.

Szfinx
A Ptolemaioszokat, 
mivel fáraók voltak, megjelenítették 
szfinxként is. Ez a szó Egyiptomban a fáraói 
hatalom jelképét jelentette, görögül azonban „fojtogatót”, 
mivel az ő mitológiájukban a szfinx rémisztő szörnyeteg volt. 

ELÖLNÉZET

barna 
vászonburok

egy 
Ptolemaiosz-
fáraó arca

paróka két 
hosszú 
tollal

döfésre emelt 
dárda

hármas paróka  
és szarvas 
napkorong

ágaskodó 
kobra  

a homlokon

a korong a Nap 
vagy egy napisten 
jelképe

görög stílusú 
ábrázolás

feketével festett 
arcvonások
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Napisten
Ezt a halotti maszkot védőistenek 
borítják, köztük egy szárnyas szkara- 
beusz, hátán egy ugyancsak szárnyas 
napkoronggal; mindkettő Ré 
napisten jelképe.

a maszk 
aranyborítása

ez a fajta 
paróka is az 

istenek stílusa

alatta festett 
kartonázs

Múmiamaszk
Ez az aranyozott maszk 
egy gazdag egyiptomi,  
a Kr. e. 3. században 
meghalt Padineferhotep 
múmiáját takarja. Az 
aranyozás alatt az olcsó, 
ún. kartonázstechni-
kával, papiruszból és 
gipszből készült anyag 
van, ami igen elterjedt 
volt mind a ptolemaioszi, 
mind a római korban, 
amikor még divatban 
volt a mumifikálás. 

Ízisz istennő  
a múmiák 

védelmezője, 
mivel  

ő készítette az 
első múmiát:  

a férjéét, 
Oziriszét

OLDALNÉZET

az aranyat  
az istenek 

húsának 
tartották

a maszk a halott új, 
halhatatlan arcát 

ábrázolja; a festett 
szemmel kilát  

a koporsójából

a fejdíszéről 
azonosítható 
Nebthet 
istennő

maszkkal 
fedték be  
a múmia 

bebugyolált 
fejét
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A NÉMET-RÓMAI 
CSÁSZÁRSÁG 
FELEMELKEDÉSE
Amikor III. Leó pápa 800-ban császárrá koronázta Nagy Károly frank királyt, új 
birodalom született Nyugat-Európában; Róma bukása óta az első.

Barbarossa-fej
Ez az ereklyetartó I. (Barbarossa, azaz 
Rőtszakállú) Frigyes császárt ábrázolja, aki 
ajándékba készíttette keresztapjának,  
Otto cappenbergi prépostnak. 

Pápai  
koronázás ▽
Ezen a 15. századi 
francia kódexilluszt-
ráción III. Honoriusz 
pápa koronázza 
császárrá II. Frigyest. 
Ez azért volt jelentős 
mozzanat, mert 
Frigyes elődjét, 
IV. Ottót az akkori 
pápa kiátkozta.

Miután az eredeti frank királyság a 9. 
század végén részekre szakadt, egyik 
része, a Német-római Birodalom 
keletebbre, a mai Németországba 
tette át a székhelyét. Császárának 
hatalma részint az ottani hűbéresek 
fölötti fennhatóságon nyugodott, 
részint a pápai megkoronázáson.  
Ez az államalakulat 1806-ig állt fenn, 
mikor is utolsó császára, II. Ferenc 
(egyben Ferenc magyar király –  
a ford.) lemondott a trónjáról. A bi- 
rodalomnak sohasem volt állandó 
fővárosa, hanem több hatalmi 

központja volt: a kisebb-nagyobb fe- 
jedelemségek, királyságok, érsekségek 
udvarai. Dinasztiái közül a Welfek, 
Wittelsbachok, Hohenstaufok és 
Habsburgok voltak a jelentősebbek. 

EGYHÁZ ÉS ÁLLAM
Az egyház mindig is erős maradt, és  
a császár gyakran keveredett konflik-
tusba a pápával, például az inveszti-
túra (a püspökök kinevezésének joga) 
felett. A szerzetesrendeknek a clunyi 
apátság 909-es alapításával kezdődő 
megújulásával párhuzamosan a világi 

kultúra is felvirágzott, kezdetben a 
katonáskodó osztály lovagi ideáljaira, 
később az itáliai reneszánsz mozgal-
mának terjedésére támaszkodva. 
A művészek tevékenysége főként 
vallási célokat szolgált: a számtalan 
kereszt mellett sok ilyen tárgyú fest- 
mény és illusztrált kódex készült el, 
többek között III. Ottó császár evangé- 
liuma. Amint a városok megerősödtek, 
és olyan szövetségekbe tömörültek, 
mint a kereskedelemben meggazda-
godott Hanza, megjelentek a művé-
szetek gazdag világi támogatói is.
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poLITIkA éS HATALoM 
I. Ottó 962-es római koronázásától kezdve 
rendszerint a német királyt választották 
római császárrá az ún. választófejedelmek. 
A császárok sora ezentúl csak kisebb meg-
szakításokkal vezetett egészen a 19. század 
elejéig. A legfontosabb döntéseket idővel  
a változó helyszíneken megtartott birodalmi 
gyűlések hozták, nem pedig maga a császár, 
akinek egyre kevesebb tényleges hatalma 
maradt.

Császári korona
A 10-11. században készült 
hatalmi jelvény nem kerek, 
hanem nyolcszögletű, ami 
koronában ritkaság. A nyolc 
összekapcsolt román stílusú 
lemez bibliai jeleneteket 
ábrázol.

 
Birodalmi címerek 
Hans Burgkmair színes 
1510-es fametszetén  
a birodalom kétfejű sasának 
szárnytollai az egyes tag- 
államok címereit ábrázolják. 

Nagy Károly pénzei
A 800-ban megkoronázott Nagy Károly frank király  
jogilag a római császárok utódjává lett, 476, vagyis  
Róma bukása után elsőként.

IV. Lajos pecsétje
Annak az 1328-ban megkoronázott császárnak 
a pecsétje, akit XXII. János pápa kiátkozott, 
mire Lajos válaszul száműzte őt a pápai 
trónról.

144 drágakő és  
nagyjából ugyanennyi 
gyöngy díszíti

a drágaköves keresztet 
feltehetően eredetileg 
II. Henrik császár viselte

 
négy, bizánci stílusú 

rekeszzománc 
kép bibliai jelenettel

a kétfejű sas a császári 
hatalom jelképe

a felső sorban  
a választó- 
fejedelemségek 
nagyobb címerei 

Károly 
címere

vellum,  
a legfinomabb 
(borjúbőr) 
pergamen

IV. Károly aranybullája
Az alkotmányjogi okiratot az 1356-os  
nürnbergi, illetve metzi birodalmi gyűlés  
bocsátotta ki, ahol ez a császár elnökölt. 

a nyolc lemez  
22 karátos 

aranyból készült

Róma 
látképe
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Erzsébet magyar királykisasszony 
(II. András lánya) volt, akit már 4 év- 
vel a halála után, 1235-ben szentté 
avattak. Az ilyen eset jól érzékelteti  
a keresztény érzület és a nagypolitika 
összefonódását a középkorban: a szen- 
teket is soraikban tudható dinasztiák 
hatalmuk isteni eredetére is hivatkoz-
hattak. Az egyaránt szentté avatott 
francia IX. Lajost, a norvég II. Olafot 
és a lengyel Hedviget mind nagy 
tiszteletben tartották utódaik. 

ERZSÉBET ÉLETE 
Magyarországon született, és már 
fiatalon nőül ment IV. Lajos türingiai 
őrgrófhoz, aki 1227-ben, a hatodik 
keresztes hadjáraton meghalt. Erzsébet 
nem ment többé férjhez, hanem 
jótékonykodásnak szentelte életét; 
Marburgban kórházat alapított, ahol 
maga is gyógyította a betegeket. Már 
közvetlenül a halála után csodákat 

tulajdonítottak neki, ezért avatta 
szentté IX. Gergely pápa. Ez nagyban 
megnövelte az Árpád-ház nemzetközi 
tekintélyét. Erzsébet holttestét Mar-
burgban helyezték örök nyugalomra, 
koponyáját pedig a képeken látható 
agátdíszes arany ereklyetartóba tették. 

KÖZÉPKORI EREKLYETARTÓK
Ebben az időszakban meglehetősen 
nagy volt az igény a szentek ereklyéire, 
mert a közhiedelem szerint gyógyító 
erővel bírtak, vagy bűnbocsánatot 
garantáltak. Ezért lehetőleg minden új 
templom oltárára beszereztek egyet. 
A gazdagabb kolostoroknak és katedrá-
lisoknak egész gyűjteményük volt 
ereklyékből, és díszes nemesfém, gyak- 
ran drágaköves tartókban tették őket 
közszemlére. A legértékesebbek, így  
a Szent Erzsébeté is, iparművészeti re- 
mekek, ami nagyban növelte az őket 
birtokló egyházi intézmény tekintélyét. 

ISTENI EREDET 

SZENT ERZSÉBET 
EREKLYETARTÓJA

AZ EREKLYETARTÓ KELYHE

KORONA

KUPOLA ALAKÚ EZÜSTFEDÉL

Aranyoroszlán
Ez a motívum – amely egyébként  
Márk evangélistának is az attribútuma –  
itt az Árpád-házra utal, ahonnan 
Erzsébet származott. 

Vésett drágakő
Agátba vésték egy 
lovas kocsi képét két 
utassal, a 4–5. századi 
ún. provinciális római 
stílusban.

Golgota 
A tartó nyelén látható  
a keresztre feszített Krisztus 
aranyból megmunkált képe 
két szenttel; a kereszt mellé 
berakott drágakövek ennek 
az alakját hangsúlyozzák ki.

Felülnézet
Az ereklyetartó 
ezüstfedelén négy 
smaragddal, zafírral 
és ametiszttel 
kirakott aranypánt 
formáz keresztet.
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Eredeti rendeltetése 
Erzsébet ereklyetartójává egy bizánci serleget alakítottak át, 
melynek peremét a 11. században körbefonták egy drága- 
köves aranyabronccsal. Erzsébet szentté avatása után 
II. Frigyes császár elrendelte, hogy a kehely alját cseréljék ki 
ugyancsak drágakövekkel kirakott újabbra, továbbá ő 
készíttette a korona formájú fedelet is. Az ereklyetartó 
néhány száz évig maradt Németországban, ahonnan  
aztán a harmincéves háború svéd katonái rabolták  
el hadizsákmányul az 1630-as években. az edény talpán  

szentek képei

a kehely tetejét 
övező 

drágaköves  
pánt

a tartóban Szent 
Erzsébet koponyáját 

őrizték

az ereklyetartó alsó fele 
eredetileg bizánci agátserleg 

volt 

az eredeti 
kehely vert- 
arany füle

 
 

a fedél figuratív 
dísze arany- 

műves 
mestermunka

a II. Frigyes 
császár 
készíttette 
korona 
formájú 
fedél

Belső minták 
Ha belülről megvilágítjuk, előtűnnek az agát 
szerkezetét képező minták.
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