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A Rados Jenô, Radocsay Dénes, Agg-
házy Mária és Kampis Antal által
fémjelzett korpuszok mellé a közel-
múltban újabb kötet kerülhetett a
magyarországi szárnyas oltárok kuta-
tásában és sorsában érdekelt olvasó
könyvespolcára. A szakmai közönség
régóta várt Török Gyöngyi összefog-
laló kötetének megjelenésére, de a
vonzó kivitelû, színes képekben bô-
velkedô könyv az albumok között is
otthon érzi magát, így a mûvészet-
kedvelôk érdeklôdésére is minden bi-
zonnyal számot tarthat.

A szárnyas oltár fogalmával, jelen-
ségével kapcsolatos nemzetközi szak-
irodalom mára olyan szerteágazó,
hogy megalapozott összefoglalásával
hiába próbálkoznánk egy rövid beve-
zetôben. A különbözô katalógusok,
területi és tipológiai összefoglalások,
alapos részlet- és esettanulmányok
nagy száma ellenére alapvetô kérdé-
sek várnak még megnyugtató válasz-
ra. Nem sikerült egyelôre a szárnyas
oltár tipológiai fejlôdésének útját, ál-
lomásait világosan vázolni, illetve a
típus eredetével és kialakulásával
kapcsolatos különbözô nézeteket kö-
zös nevezôre, a vitákat elfogadott
döntésre juttatni. Nem egyértelmû a
szárnyas oltár liturgiai használatával

kapcsolatos szokások kérdése sem.
Az oltár – pontosabban a retábulum
– szárnyainak nyitható-csukható vol-
tára utaló, a szakirodalomban általá-
nosan használt „ünnepi”, illetve
„hétköznapi oldal” kifejezések valójá-
ban igazságtalanul leegyszerûsítik a
funkcióval kapcsolatos összefüggése-
ket, e megnevezések folyamatos hasz-
nálata szinte már feledteti az idevágó
részletkutatások hiányosságát. A tisz-
tázáshoz az írott források feldolgozá-
sára és összefoglalására lenne szük-
ség, esettanulmányokra, amelyek fel-
tehetôen területenként némileg válto-
zó képet mutatnának, és nem vezet-
nének általánosítható szabály megha-
tározásához.

A témában kétségkívül vezetô he-
lyet elfoglaló német kutatáshoz ké-
pest a magyar kutatás viszonylagos
elmaradásai részben valóban a fellel-
hetô források gyakran emlegetett gyér
voltának tudhatók be. Másrészt el
kell ismernünk, hogy jelentôs hát-
rányban vagyunk még a fennmaradt
írásos adatok feldolgozásában is, a
középkori magyar királyság területé-
rôl ránk maradt emlékek pontos fel-
térképezése, inventarizációja hiányos,
a nemzetközi kutatásban már általá-
nosan használt különbözô fotótech-
nikai eljárások, technika- és anyag-
vizsgálatok alkalmazása pedig kimon-
dottan gyermekcipôben jár. Pedig a
középkori Magyarország szárnyas ol-
tárai iránti érdeklôdés több mint
százéves múltra tekint vissza: a kez-
deteket a mára szinte legendássá vált
Ipolyi Arnold, Pulszky Károly, Di-
vald Kornél, Orbán Balázs, Victor
Roth és mások gyûjtômunkája képvi-
selte. Úti jegyzeteik, leírásaik, részlet-
tanulmányaik és összefoglalásaik,
akárcsak a kortárs szász történészek
és lelkészek írásai, nyilván ösztönöz-
ték az ebben az idôszakban kialakuló
gyûjtôkedvet is. Az ô munkásságukra
is utaló, rövid méltatással indul – el-
sôsorban Jankovich Miklósnak a
Nemzeti Múzeum gyûjteményét
megalapozó mecénási és gyûjtôtevé-
kenységét, valamint Divald Kornél
következetes topográfiai munkáját ki-
emelve – Török Gyöngyi könyve is
(5. old.).

Rados Jenô 1938-ban megjelent
összefoglalása a magyar oltárokról,
Genthon István „régi magyar festô-

mûvészettel” foglalkozó írása, Kam-
pis Antal középkori magyarországi fa-
szobrászatot elemzô 1940-es könyve,
Aggházy Mária hasonló témájú, Régi
magyarországi faszobrok címmel ma-
gyar és német nyelven is megjelent
1958-as elemzése, majd Radocsay
Dénes mindmáig kézikönyvként
használatos, 1955-ben megjelent ma-
gyarországi táblakép-, valamint
1967-ben közzétett magyarországi fa-
szobor-korpusza alkotják nagyjából a
témával foglalkozó magyar szakiroda-
lom csontvázát. Radocsay a számára
– közvetlenül vagy közvetve, esetleg
csak hírbôl – ismert összes tábla-kép
és faszobor feldolgozására vállalko-
zott, a hatalmas összegyûjtött anya-
got hosszú rendszerezô tanulmánnyal
látta el. Munkája olyan stílusössze-
függéseket és mûhelykapcsolatokat
körvonalazott, amelyek nagy része
máig rögzôdött a szakirodalomban.
Genthon, Kampis és Aggházy a tel-
jesség igénye nélkül ugyan, de jól
meghatározott szempontok szerint
válogatva nyújtott jellemzô összképet
a témáról. (A legutóbbi évtizedek
részletkutatásai (Török Gyöngyi,
Végh János, Kerny Terézia, Eisler Já-
nos, Poszler Györgyi, Ivan Gerát,
Mojzer Miklós, Urbach Zsuzsa, End-
rôdy Gábor és mások tanulmányai)
megkezdték – egyelôre jobbára csak a
felvidéki emlékekre vonatkozóan – a
még hiányzó alapok megépítését,
részben cáfolva, sok esetben viszont
adatok sorával támasztva alá az
összefoglaló munkák és korpuszok ál-
talános megállapításait.

Török Gyöngyi címválasztása elsô
pillantásra azt a benyomást kelti,
hogy az elôdök hagyományait követ-
ve, a középkori Magyarország gótikus
szárnyas oltárainak átfogó bemutatá-
sára vállalkozott. A kötet nyitóolda-
lán megjelenô alcím, Állandó kiállítás
a Magyar Nemzeti Galériában, azon-
ban tisztázza, hogy nem újabb össze-
foglaló korpusz született, hanem a
Magyar Nemzeti Galéria Régi Ma-
gyar Osztályának fômuzeológusa, az
itt ôrzött táblakép-, faszobor- és szár-
nyasoltár-állomány kurátora a hosszú
évek óta kezelésében levô gyûjtemény
bemutatásával járul hozzá a magyar
királyság területén fennmaradt szár-
nyas oltárokról eddig kialakított kép-
hez. Török Gyöngyi kutatásai az el-
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múlt évtizedek folyamán a magyar
szárnyas oltárok történetének feltárá-
sára koncentráltak, számos, a témá-
val foglalkozó publikációja ismertette
nemcsak a magyar, de a nemzetközi
közönségnek is a gótikus szárnyas ol-
tárok magyarországi példáit. Írásai-
ban közölt fölvetéseinek, kutatása-
inak és eredményeinek tömör összeg-
zését tartalmazza a most közreadott
kötet.

Aki e könyvet az ismert kategóriák
valamelyikébe szeretné besorolni, ne-
héz helyzetben van. A 23 oldalas be-
vezetô tanulmányból, 81 egész olda-
las színes képbôl és 22 oldalas
„checklist” típusú katalógusból álló
kötet ugyanis nem a Nemzeti Galéria
Régi Magyar Gyûjteményében ôrzött
táblaképek és faszobrok teljes kataló-
gusa; szempontjai eltérnek a gyûjte-
ményi és a szakkatalógus kritériu-
maitól, formátuma pedig arra utal,
hogy nem is egyszerû kiállítási veze-
tôrôl van szó. Olyan kedvcsináló vá-
logatás, amely csodálatos kivitelének
köszönhetôen talán azt is becsalogat-
ja a Budavári Palota „D” épületének
földszinti teremsorába, illetve az egy-
kori trónterembe, akit ilyesmi koráb-
ban nem érdekelt. (Feltétlenül meg-
említendô ebben a kontextusban a
Magyar Nemzeti Galéria régi gyûjte-
ményeinek máig leginkább használt
bemutatása és egyúttal vezetôje –
Mojzer Miklós (szerk.): A Magyar
Nemzeti Galéria régi gyûjteményei.
Corvina, Bp., 1984. –, amely az
1984-ben megnyílt állandó kiállítás-
hoz kapcsolódva nyújtott reprezenta-
tív válogatást – szakmai igénnyel, de
a nagyközönséghez is szólva.)

A bevezetô tanulmány néhány so-
ros gyûjteménytörténettel indul. Jan-
kovich és Divald gyûjtéséig vissza-
nyúlva kíséri figyelemmel, hogyan ke-
rültek át a Magyar Nemzeti Múzeum,
a Szépmûvészeti Múzeum, valamint
az Iparmûvészeti Múzeum elsô kiállí-
tásain látható gótikus táblaképek, fa-
szobrok vagy teljes szárnyas oltárok az
1970-es évek folyamán a Magyar
Nemzeti Galériába, ahol 1979 végén
nyílt meg a XIV. század faszobrásza-
tát és a XV. század oltármûvészetét
bemutató állandó kiállítás.

Ezután a magyar oltár fejlôdésének
tipológiai és stilisztikai állomásait kö-
veti nagy lépésekben, a XIV. század-

tól a XVI. század húszas éveiig, elsô-
sorban a Magyar Nemzeti Galéria
gyûjteményében található példákon,
melyeket kiegészít néhány, a magyar
oltártörténet szempontjából igen je-
lentôs, de máshol ôrzött darab emlí-
tésével.

A szárnyas oltár típusainak kialaku-
lását összegzô mondatok után kezde-
tét veszi a gyûjtemény darabjainak
bemutatása, elsôként a kisméretû, ta-
lán magánáhítatot szolgáló, ereklye-
tartó oltárok XIV. századi típusát
képviselô, a kassai domonkos kolos-
torból származó „oltárka” két, a Ma-
gyar Nemzeti Galériában ôrzött szár-
nyáé. A rövid elemzésben az oltár
eredeti szerkezetérôl, máig fennma-
radt középrészérôl nem esik szó, ám
az idevágó 1. számú kép rekonstruál-
ja az oltár egykori, teljes állapotát.
Érdemes lett volna a kép feliratában
megjegyezni, hogy az itt látható kö-
zéprészt jelenleg a kassai múzeum ôr-
zi (Východoslovenské múzeum v Ko-
siciach, ltsz. S-2397).

A Kolozsvári Tamás garamszentbe-
nedeki oltárának említésével beveze-
tett lágy stílus illusztrálására a Galéria
gyûjteményébôl – minden bizonnyal
viszonylagos épségére való tekintettel
– a trencsényi házi oltárt választotta ki
a szerzô, hozzátéve, hogy az a stílus
kései, az 1440-es évekbôl ismert for-
mai jegyeit viseli magán. Talán töre-
dékes volta – esetleg a bécsi festészet-
hez való szoros kötôdése – miatt ma-
radt ki a lágy stílust a Nemzeti Galéria
gyûjteményében talán legmagasabb
színvonalon képviselô, úgynevezett
Maria Gravida tábla, amely eredetileg
egy nagyobb méretû Mária-oltár része
lehetett (ltsz. 52.656). Hasonlóan ki-
emelkedô kvalitású mû e korból két,
1410–20 körül keletkezett szobor,
Szent Dorottya és Szent Katalin a Gö-
mör megyei Barka templomából. Ta-
lán azért nem kerültek említésre, mert
az oltárról, amelyhez tartozhattak,
semmilyen információnk nincs (ltsz.
52.653 és 99.10.M; a szobrokkal és
feltételezett eredeti elhelyezésükkel
újabban Verô Mária foglalkozik a
Sigismundus. Rex et imperator. Mûvé-
szet és kultúra Luxemburgi Zsigmond
korában címû kiállítási katalógus lapja-
in). Félô, hogy csupán a trencsényi
házi oltár alapján az olvasó kissé félre-
vezetô képet kap a Régi Magyar Gyûj-

temény lágy stílusú emlékeirôl.
A század második felét két liptó-

szentmáriai és egy liptószentandrási
oltár említése képviseli, majd valami-
vel hosszabb, a donátor kilétére és
egyes ikonográfiai részletekre is kité-
rô elemzés jut a mosóci Szenthárom-
ság-oltárnak. A periódus egyik legje-
lentôsebb, színvonalában és méretei-
ben is kiemelkedô példájaként kerül
szóba a kassai Szent Erzsébet-temp-
lom fôoltára, amelynek a szekrényt
keretezô szobrai közül való – a szerzô
feltételezése szerint – két, a Magyar
Nemzeti Galéria gyûjteményében ôr-
zött, egyházatyákat ábrázoló szobor
(9. old.). A témában járatos olvasó
számára egyértelmû lehet, pontosan
melyik két szoborról van szó (Szent
Jeromos és Szent Gergely, ltsz. 7183,
55.880.), a szövegben sem leltári
szám, sem fénykép nem pontosítja a
feltételezést.

A Felvidékrôl származó XV. száza-
di szárnyas oltárok mennyisége és jel-
lege is jól érzékelteti, hogy a megnö-
vekedett igényeknek köszönhetôen a
mûhelyekben ebben az idôszakban
már megindult a sorozatgyártás. A ki-
vitelezés technikai kérdéseire rávilágí-
tó, a munkaszervezésre és a munka-
megosztásra utaló általános, a szak-
irodalomban gyakran közölt megálla-
pításokat a gyûjtemény egyes darab-
jain tett technikai megfigyelések,
vizsgálati eredmények felvillantásával
színesíti a szerzô. A Magyar Nemzeti
Galériában az elmúlt évtizedekben
végzett alapos restaurátori megfigye-
lések, feltárások, a magyar mûvészet-
történeti kutatásban akkortájt még
újdonságnak számító infrakamerás
vizsgálatok szükségességének hang-
súlyozása, kivitelezésének megszerve-
zése Török Gyöngyi érdeme. A kötet
lapjain bemutatott megfigyelések – a
kisszebeni Angyali üdvözlet-oltáron a
dombormûvek elhelyezését segítô, a
kész állapotban eltakart feliratok, a
szintén kisszebeni Szent Anna-oltár
szekrényének alsó deszkáján megfi-
gyelt szerkesztési vonal, az infraka-
merás vizsgálatok során észlelt kom-
pozicionális vagy akár ikonográfiai
módosítások – mind olyan érdekfe-
szítô és alapvetô, a középkori meste-
rek mûködését, munkamódszereit
megvilágító megfigyelések, amelyek
alkalomadtán a jelenleginél lényege-

72 BUKSZ 2006



sen bôvebb, szisztematikusabb tár-
gyalást érdemelnének.

A bevezetôben a jánosréti Szent
Miklós-fôoltár, a cserényi Szent Már-
ton-oltár, a jánosréti Passió-oltár és a
berki Mária Magdolna mennybevite-
le-oltár képviseli a XV. század utolsó
két évtizedének oltárprodukcióját. A
XVI. századi alkotások sorában a je-
lentôségéhez mért kiemelt helyet, az
aktuális tisztítási, restaurálási mun-
kákra is kitérô elemzést kap a kissze-
beni Keresztelô Szent János-fôoltár.
Ugyancsak az átlagosnál alaposabb
méltatásban részesülnek MS mester
egykori selmecbányai oltárának szét-
szóródott táblái, amelyek közül csak
a Mária és Erzsébet találkozását
ábrázoló festmény van a Magyar
Nemzeti Galéria gyûjteményében. A
korábbi gótikus szerkezetet rene-
szánsz elemekkel ötvözô emlékek kö-
zül két leibici oltár, a liptószentand-
rási Szent András-oltár és a Lôcsei
Pál mester hatását mutató – koráb-
ban a technikai érdekességeknél már
szóba hozott – kisszebeni Angyali üd-
vözlet- és Szent Anna-oltár kerül em-
lítésre.

Kissé aránytalannak érezhetjük a
válogatást abból a szempontból, hogy
a Felvidék oltárainak hosszú sorát
nem követik a Dunántúl mûvészeti
produkcióját képviselô jelentôs oltár-
töredékek, mint amilyenek – többek
között – a felsôlendvai (ltsz. 8125.,
8126., 8127., 8128.) vagy a nagytót-
laki (ltsz. 180., 182.) táblák.

Az erdélyi szárnyas oltárok közül
három, viszonylag épen fennmaradt
oltár kapott helyet – a csíkmenasági,
a csíkszentléleki és a csíksomlyói –, a
gyûjtemény többi erdélyi darabja
nyilván töredékes volta miatt nem ke-
rül szóba. Nemcsak a Nemzeti Galé-
ria erdélyi anyagának (a felvidéki
gyûjteményéhez képest) szerény
mennyisége az oka annak, hogy a ta-
nulmánynak csupán utolsó másfél ol-
dala foglalkozik az erdélyi szárnyas
oltárokkal. A téma ismeretében
ugyanis meglehetôsen csehül állunk,
még a magyarországi szárnyasoltár-
kutatás általános helyzetéhez képest
is. Ezzel az elmaradással magyaráz-
ható talán a könyvben szereplô téves
adat, hogy a bécsi tanultságú Johan-
nes Schirmer 1522 és 1526 között
Csíkmenaságon lett volna plébános

(23. old.). A brassói származású
Schirmer a források tanúsága szerint
a Brassó melletti Höltövény plébáno-
sa volt az említett idôszakban. (Sze-
mélyét, mûködését érinti Gernot
Nussbächer két cikke, valamint Tonk
Sándornak az erdélyiek egyetemjárá-
sát összegzô könyve.) Az adat félreér-
telmezéséhez hozzájárulhatott, hogy
a könyv 144. oldalán található hely-
ségnév-konkordancia Csíkmenaság
német neveként Heldsdorfot (Höltö-
vény német nevét) tünteti fel. (Csík-
menaságnak tudomásom szerint
nincs német elnevezése.) A két falu
összetévesztése talán összefügg a me-
nasági oltár Orbán Balázs által emlí-
tett legendájával: „Közepén (a som-
lyóihoz hasonló) aranyozott Mária-
szobor van, melyet a hagyományok
szerint Höltövényben (barczasági
szász falu) a reformatiókor kidobtak a
szászok, de egy potyandi szekeres ott
menvén el, a szobor megszólalt, hogy
»Vigy magaddal«. Ô haza is hozta s
oda helyezé az oltárnak szép metszvé-
nyek- és szobrocskák ékítette fülkéjé-
be.” Bár Johannes Schirmer tevé-
kenységével nem a menasági, hanem
talán a höltövényi oltár hozható kap-
csolatba, kétségkívül alapvetô, az ed-
digi elképzeléseket lényegesen átala-
kító újdonság Török Gyöngyi felis-
merése, hogy a csíkmenasági oltár
szekrényén olvasható 1543-as dátum
hitelessége kérdéses, az oltár inkább
az 1520-as évekre datálható. Erre
utal az oltár tábláinak stílusa, s ezt tá-
masztják alá erdélyi mûhelykapcsola-
tai is. Felmerülhet a lehetôség, hogy a
negyvenes években némileg átalakí-
tották, és ekkor került sor a szekrény-
felirat Török Gyöngyi által is említett
kiegészítésére, átfestésére. A datálást
azonban nem érdemes azzal alátá-
masztani, hogy „1543-ban Erdélyben
már a kálvinizmus széleskörû elterje-
désérôl tudunk, különösen a magya-
rok és a székelyek körében” (23. old).

A kötet második részét a színes ké-
pek alkotják, amelyek nemcsak az
egyes oltárok szerkezetét, felépítését
mutatják be, hanem a kiváló minôségû
részletfotók a táblaképek és szobrok
stiláris jellemzôit is jól illusztrálják.

Az oltárkatalógus a gyûjtemény 26
darabját sorolja fel idôrendben. Az
egyes tételek az emlék datálását, pon-
tos méreteit, leltári számát, vázlatos

rajzát, az ábrázolások azonosítását és
egyes esetekben kisméretû fekete-fe-
hér fotóját, valamint a feliratok átírá-
sát tartalmazzák. A táblák és szobrok
anyagának, az alkalmazott techniká-
nak hagyományosan szintén a kataló-
gustétel részét képezô meghatározá-
sa, a katalógus elôtt olvasható beve-
zetô szövegben jelenik meg, általános
formában.

Az oltárok sorát a restaurálásukat
elvégzô és az infrafelvételeket elkészí-
tô szakemberek névsora követi, a füg-
gelék pedig válogatott bibliográfiát, a
katalógusban szereplô oltárok idôren-
di, illetve betûrendes felsorolását és
helységnév-konkordanciát tartalmaz.

A kötet, akárcsak Török Gyöngyi
számos korábbi tanulmánya, elôadá-
sa, mûvészettörténeti elemzése, ismé-
telten tükrözi széles rálátását a ma-
gyar és a közép-európai szárnyas oltá-
rok történetére, stíluskapcsolataira és
mûhelyösszefüggéseire. A Nemzeti
Galéria restaurátormûhelyében folyó,
Török Gyöngyi által az évek során
napról napra és lépésrôl lépésre nyo-
mon követett restaurátori munka
eredményei néhány esetben jelentô-
sen megváltoztatták az egyes mûtár-
gyakról addig alkotott elképzeléseket,
illetve alapvetô adatokkal egészítették
ki a szárnyas oltárok kivitelezésével
kapcsolatos ismereteinket. A most
megjelent könyv lapjain érzôdik, hogy
csupán megszûrt változata egy na-
gyon gazdag anyagnak, amely nyilván
még egy fiók mélyén lapul, és amely-
nek közreadását türelmetlenül várjuk!
������� SARKADI NAGY EMESE

Hock Bea:
Nemtan
és pablikart
LEHETSÉGES ÉRTELMEZÉSI
SZEMPONTOK AZ UTÓBBI MÁSFÉL
ÉVTIZED KÉT MÛVÉSZETI
IRÁNYZATÁHOZ

Praesens, Budapest, 2005. 134 old.,
2600 Ft

A könyv címébôl is sejthetôen nyelv-
újító igénnyel dolgoz fel két, a kortárs
képzômûvészet utóbbi évtizedeiben
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