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„most tükör által homályosan látunk” 
(1Kor 13,12)

V 
ajon művészettörténészként és középkorász-
ként nem az-e mindig is a feladatunk, hogy a 
szentképek rejtett titkait feltárjuk, és ez a fel-

adat vajon nem saját elszigeteltségünkre és értetlen-
ségünkre ébreszt-e rá bennünket a belőlük áramló 
misztériummal szemben? A keresztény világképből 
kinövő elvilágiasodás, a racionális és tudományos 
gondolkodás előretörése minden területen, vala-
mint a művészet történetének Vasari utáni fordulata 
eltávolított bennünket a „művészet korszaka előtti” 
keresztény művészet megértésétől, amikor a közvet-
len kommunikáció a transzcendenssel még lehetséges 
volt. A felvilágosodás igyekezett meggyőzni bennün-
ket arról, hogy a kép áttetsző, nem pedig homályos 
ablak, amelyen keresztül rendezett és valós idejű vilá-
got látunk és értünk meg. Az ikonográfiai iskola és 
a történeti képantropológia felemelkedése közelebb 
vitt bennünket a képekben rejlő szentség keresztény, 
egyetemesen emberi megértéséhez. Ennek köszönhe-
tően a művészettörténet tudománya megfiatalodott, 
és visszanyerte azokat az elveszített területeket, ame-
lyeket a művészet pozitivista, historizáló, stíluskritikai 
és nevükben érdek nélküli megközelítésmódjai ural-
tak. A kép mint múltidéző élvezet tárgya megszenved-
te annak a hitnek és koherens értelmezési keretnek az 
elvesztését, amelynek a létét köszönhette, és amely-
ből táplálkozott.

A Kép és kereszténység: Vizuális médiumok a közép-
korban katalógus azonban, hasonlóan az ünnepnapo-
kon feltáruló oltárképekhez, megújítja kapcsolatunkat 
a közös múltunkban rejlő szenttel. Kétféleképpen is. 
Egyrészt témája a keresztény művészet, a Pannon-
halmi Főapátságban megrendezett két tematikusan 
kapcsolódó kiállítás anyaga (Ikon és ereklye: Képtisz-
telet Keleten és Nyugaton, 2014. március 21. – no- 
vember 11.; valamint Kép és kereszténység: Vizuális 
médiumok a középkorban, 2014. július 10. – szeptem-

ber 30.). A képek kontextusa fontos, és – ahogy Vár-
szegi Asztrik püspök és főapát emlékeztet bennünket 
az előszóban – a pannonhalmi bencések már 996-
tól, a monostor alapításától saját múltjuk őrzői vol-
tak. Keresztény örökségüket így most mindenki mint 
saját szellemi kincsét tallózhatja, elérheti, élvezheti és 
birtokolhatja. Másrészt, a katalógus szerkesztőjének 
célja nem pusztán a korszak látásmódjának, hanem 
gondolkodásmódjának hangsúlyozása is volt. Bokody 
Péter szerkesztő és kurátor bevezetőjében kiemelte 
a l’art pour l’art megközelítés elégtelenségét. Hans 
Belting és előtte David Freedberg fő érdeme, hogy 
visszavezették a keresztény képekhez azt a művésze-
ti világot, amely róluk többféle, töredezett és sok-
szor következetlen véleményeket alkotott. A művészeti 
világ tudósai és tagjai számára, akiket nem érdekelt a 
teológia, de vonzott a képeknek a modern világban is 
jelen lévő ereje, egyértelművé vált, hogy ezek a képek 
mélyen a keresztény rítusokban gyökereznek. Ahogy 
Belting írja, „a vallás túlságosan is központi valóság 
volt ahhoz, hogy puszta magánüggyé vagy az egyhá-
zak belügyévé váljék, mint napjainkban […] és így a 
képeket nem lehet pusztán teológiai tartalmuk felől 
megérteni” (25. old.). Jó példa a keresztény tárgy és 
kortárs képelmélet közötti összefüggésekre az, hogy 
a devocionális kép legtisztább formája, az ikon egy-
ben az ikonikus viszony, a forma és jelentés közötti 
kapcsolat lehetőségének forrása is. Az ikonok formai 
struktúrája úgy épül fel, hogy az összesűrített történet 
vezeti a szemünket. Az ikon megragadja a tekintetet, 
fókuszált és elidőző szemlélést követel, míg az önké-
nyes értelmezés lehetősége minimális. Mindenekelőtt 
megteremti a szemtől szembeni, intenzív és egyértel-
mű kommunikáció lehetőségét az ábrázolttal. A kép 
teréből ránk irányuló figyelő tekintet az ima válaszát 
követeli meg, ahogy a 78. zsoltárban: „Figyelj, én 
népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket szám-
nak beszédeire.”

A könyvben a kiállított tárgyak katalógustételei 
mellett kilenc tanulmány olvasható az ereklyék és a 
képek viszonyáról, valamint a vizuális médiumokról. 
Varga Mátyás tanulmánya (A szent kép: a képek meg-
szerzéséről és elveszítéséről a nyugati kereszténységben) 
nyitja a kötetet. A vallásos művészet alapvető átalaku-
lását követi nyomon a kora keresztény elutasítástól és 
elfogadástól a művészet mint önkifejeződés és bemu-
tatás modern fogalmáig. A gondolatmenet összefog-
lalása helyett pár megjegyzést teszek. Míg Belting 
számára a reneszánsz volt az a korszak, amikor a vilá-
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gi érdekek a művészetet – ellentétben autentikus kul-
tikus értékeivel – saját céljaikra kezdték használni, 
Benjamin szerint a műalkotások aurájának szertefosz-
lását a fotográfia és a film megjelenése okozta. Mint 
sok más esetben, a kép története itt is alapvetően a 
veszteségek történetének mutatkozik. Megfigyelhető 
a művészettörténet azon igénye, hogy mint a művé-
szet kríziseinek sorozatát határozza meg saját magát, 
hogy az egész folyamatot apokaliptikus fogalmakkal 
írja le, „Athéntól Auschwitzig, a városállamtól a kon-
centrációs táborig” (39. 
old.). Az utóbbi fogalom-
ra a tanulmány befejező 
oldalain túlzott figyelem 
fordul, és talán érdemes 
együtt olvasni Jacques 
Derridának a filozófiában 
meghonosodott apoka-
liptikus hangnemről írott 
esszéjével.1 

A tanulmány emlékez-
tet arra, hogy a krízisek – a 
kora keresztények kezde-
ti ellenállása a művészettel 
szemben, a képrombo-
lás időszaka a VIII. és IX. 
században, majd a kép-
rombolás a reformáció 
alatt – mind Keleten, mind 
Nyugaton hozzátartoz-
tak a keresztény kép fejlődéséhez. Sajnálattal látjuk, 
hogy a képrombolók új támogatókra lelnek napja-
ink antidemokratikus rendszereiben. Érthető módon 
a képrombolásra nagyobb figyelem irányul, mint a 
képszeretetre, a veszteségek számbavétele hangsúlyo-
sabb, mint a képalkotás és képhasználat demokratizá-
lódásának ünneplése, amelyet a reneszánsztól kezdve 
nyomon követhetünk. Sokszor a kép vitalitására lesel-
kedő veszélynek látjuk, de erre rácáfol a modern világ 
művészetének gazdagsága.

Az ikon Belting számára a képekhez való 
devocionális viszony paradigmája. A szakadás a kele-
ti és a nyugati művészet között egybeesett az ikonok 
XII. századi nyugati elterjedésével: hatottak az itáli-
ai művészetre, és sokszor szolgáltak példaként arra, 
később hogyan függetlenedett az itáliai művészet a 
maniera grecától. Az egyedi műalkotásokra összponto-
sító kiállításokról gyakran kiszorul a középkori művé-
szet másik központi formája, a narratív művészet, 
holott retorikailag kiegészíti az ikont. Ezért kérdő-
jelezhető meg Michel Foucault azon állítása, hogy a 
barokk korban a „hasonlóság már nem a tudás egyik 
formája, hanem a hibázás lehetősége volt” (idézve 
32. old.). A kép természetét vizsgáló képekről, pél-
dául ifj. Frans Francken festményeiről vagy Diego 
Velázquez újra meg újra értelmezett Udvarhölgyei-
ről szóló elemzések figyelmen kívül hagyják – össze-
függésben az egyéni kifejezésnek a korábbi középkori 
művészetben kijelölt helyével – a művészet kétértelmű 

és potenciálisan téves értelmezésének számos előz-
ményét és okát. Az allegória nem működik szöve-
ges magyarázat nélkül, az erények és bűnök allegóriái 
a Scrovegni-kápolnában értelmezhetetlenek lenné-
nek Giotto feliratai nélkül, hogy az olyan programok-
ról ne is beszéljünk, mint Ambrogio Lorenzetti Jó és 
rossz kormányzása Sienában. A vizuális hagiográfiák a 
szövegek segítsége nélkül érthetetlenek lennének. Az 
összetett teológiai és politikai érvek (mint a vézelay-i 
Magdolna-templom főkapuja) ellenállnak a „sze-

gények Bibliája” sugall-
ta könnyed befogadásnak. 
Ahogy Endrődi Gábor 
emlékeztet tanulmányá-
ban, az összetett vizuális 
érvek hibás olvasásának 
lehetősége Suger apátot is 
aggasztotta (121. old.).

A kép- és az ereklyeimá-
dók (sepulchrum picturarum 
adoratores, ahogy Szent 
Ágoston mondja) egy 
tőről fakadnak. A kötet 
második tanulmánya, Az 
ereklyék kultusza a közép-
korban Klaniczay Gábor-
tól logikusan kapcsolódik 
az előzőhöz. Az ikonok 
helyettesítik a távol lévő 
szent alakját. Belting a 

keresztény ikonok ezen funkcióját kitágítva azt állít-
ja, hogy a kép virtuális teste helyettesíti és felváltja az 
eltávozott testet.2 Klaniczay ezzel szemben az ereklyék 
számos társadalmi funkcióját feltárva nyilvánvalóvá 
teszi, hogy fontos és értékes halottaik testi maradvá-
nyait a keresztények nem a beltingi test és kép közötti 
szimbolikus kapcsolat alapján értelmezték. Az erek-
lye-test a szent test helyettesítése, akármilyen töredé-
kes is. Az ereklyék imádatán és tiszteletén keresztül a 
keresztények saját testükkel és a feltámadással kap-
csolatos nézeteiket fogalmazták meg. Az ereklyetar-
tók fémfelülete (bőre) a szentek mennyei szépségére 
utal, olyan képre, amely célként lebeg a hívő sze-
me előtt. Bár Klaniczay nem tér ki az ereklyék teo-
lógiájára, sorra veszi az ereklyék képekével vetekedő, 
összetett történetének minden fontosabb nyugati állo-
mását. Ahogy az ikonok politikai játszmák részeivé 
váltak, úgy az ereklyéknek is megvan a maguk politi-
katörténete. Klaniczay az ereklyék politikai vetületét 
a magyar- és horvátországi kultuszukban vizsgálta, 
elsősorban Szent Simeon zárai koporsójának és Szent 
László győri hermájának példáján. Ez kiváló alkalom 

  1 n Jacques Derrida: D’un ton apocalyptique adopté naguère 
en philosophie. Galilée, Paris, 1983.
  2 n Hans Belting: An Anthropology of Images: Picture, 
Medium, Body. Princeton University Press, Princeton, 2011.  
3. old.
 3 n Martina Bagnoli et al. (eds.): Treasures of Heaven: Saints, 
Relics, and Devotion in Medieval Europe. Yale University Press, 
Cleveland–Baltimore–London, 2011.

Book 1.indb   230 15/12/15   08:29



231MUNK – KÉP ÉS KERESZTÉNYSÉG

volt az emlékanyag széles körű megismertetésére, nem 
pusztán azért, mert a kiállítás két ragyogó mimetikus 
ereklyetartót is bemutatott (Zárából, illetve Melkből), 
hanem azért is, mert a kelet-európai emlékek sajnála-
tosan kimaradnak a téma nagy kiállításairól (például 
a British Museum 2011-es kiállításáról3).

Az ereklyekultusz politikai dimenzióit vizsgálja 
Julia Bokody tanulmánya (A negyedik keresztes had-
járat és Konstantinápoly kifosztása). Az alapvetően a 
negyedik keresztes hadjárat történeti szereplőiről szóló 
írás emlékezetünkbe idézi az 
ereklyék tiszteletében 1204 
után bekövetkezett fontos 
változásokat: az ereklyék 
elhelyezésének tiszteleté-
re új ünnepnapokat vezet-
tek be Nyugat-Európában. 
Jóllehet nemcsak a negye-
dik keresztes hadjárat adott 
alkalmat ereklyék elrablásá-
ra (a velenceiek például az 
első keresztes hadjáratot is 
kihasználták erre), kétség-
kívül mind a keleti, mind 
a nyugati ereklyetiszteletbe 
ez avatkozott be a legdur-
vábban. Az ereklyék nyuga-
ti beáramlása felerősítette a 
velük folytatott kereskedést, 
új bemutatási stratégiákat 
hívott létre, a tokjuktól meg-
fosztott „meztelen” ereklyék 
esetében pedig felvetette az 
identitás és a jelentés prob-
lémáit. Erről és Velencének 
mint az ereklyeforgalom 
vezető hatalmának szerepé-
ről több szó is eshetett volna 
a tanulmányban.

Colum Hourihane A kép 
ereje az imádságban és az áhí-
tatban című írása egy egy-
szerű, de erős állítással indít, 
amikor a vallási képet mint 
az „emberi elme imádságra való legerősebb fókuszát” 
(78. old.) határozza meg. A kép funkciója vallásos 
környezetben alapjaiban nem változott. Hourihane 
emlékeztet arra, hogy VI. Pál pápa újra hangsúlyozta a 
képek és tisztelőik szoros kapcsolatát, és a „művészet 
egyetlen céljaként az emberek elméjének áhítatosan 
Isten felé fordítását” (81. old.) jelölte meg. Foucault-
nak a barokk művészet szentképeiről adott téves értel-
mezését is korrigálja Hourihane azon megjegyzése, 
hogy „nemcsak XXI. századi szemléletünk akadályoz 
minket ebben [a megértésben], hanem azon hiányos-
ságunk is, hogy megértsük magának a művészetnek az 
összetettségét” (80. old.).

A Kép és kereszténység: Vizuális médiumok a közép-
korban kiállításhoz öt további tanulmány kapcsolódik. 

Egyrészt arról szólnak, milyen immanens módoza-
tai vannak annak, ahogyan az egyes képi médiumok 
a szent tartalmakat közvetítik, másrészt a médiumok 
és az őket megalapozó szövegek közötti összefüggé-
sekről. Marina Vicelja-Matijašić a poreči katedrá-
lis mozaikjairól ír, Endrődi Gábor Suger apátnak a 
saint-denis-i üvegablakokra vonatkozó irodalmi ren-
delkezéseiről, Bokody Péter pedig a falfestészet átala-
kulásáról a középkori itáliai művészetben. Egymástól 
nagyon eltérő módon, a saját kutatói pozíciójuknak 

megfelelően közelítik meg 
témájukat. Marina Vicelja-
Matijašić a fényt mint a 
mozaikok immanens jel-
lemzőjét térképezi fel. Fel-
hívja a figyelmet arra, ahogy 
Potamianosz az áramló 
fényt a Szentléleknek kiára-
dásához kapcsolja, s hogy 
Prokopius különbséget tesz 
a természetes és a mozaikok 
által visszavert fény között, 
ami arra is magyarázatot ad, 
miért használtak a középko-
ri templomokban a moza-
ikhoz oly sokszor homorú 
felületet (99. old.). A mozai-
kokat „sokszor finom arany 
szőttesekhez” hasonlítot-
ták (101. old.), utalva a 
vibráló és intenzív színek-
ben játszó bizánci selyem- 
és brokátkárpitokra. Ezt a 
pulzáló fényt nagyra becsül-
ték, mivel Isten jelenlété-
nek érzékibb tapasztalatát 
kínálta az ő templomában. 
Endrődi Gábor kiváló tanul-
mánya Suger írásainak és 
saint-denis-i műpártolásá-
nak gazdag szakirodalmát 
foglalja össze. Azt javasol-
ja, hogy a művészettörténé-
szek térjenek vissza Louis 

Grodecki klasszikus írásához az üvegablakokról és 
azokat az Ó- és Újszövetség összhangja tükrében 
értelmezzék, „Pál apostol leveleinek vonatkozó helyei-
re, az ott is megnyilvánuló inkluzív egyházfelfogásra 
és Saint-Denis ablakainak szótériológiai dimenziójá-
ra helyezzék a hangsúlyt.” Suger a fényről mint lux 
continuáról írt, amely úgy hatol át (perlustravit) az 
üvegablakon, mint a Mária méhét átjáró Ige. Vagyis, 
zárja gondolatmenetét Endrődi, Suger szerint a fény 
elsődleges jelentése azokra a szentségekre vonatkozik, 
amelyeket a templom belsejében mutatnak be.

Míg a mozaikok és a festett üvegablakok a közép-
kori művészek, pártolóik és közönségük számára a 
fény anyagivá válásának lehetőségét teremtették meg 
a szent térben, a valódi freskótechnika (nedves vako-

Donatello: Szent György, Orsanmichele, Firenze
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laton végzett al fresco munka, szemben a korábbi, a 
száraz vakolatra a secco festés gyakorlatával) Bokody 
Péter szerint egyben a térhasználat újfajta tudatos-
ságához vezetett el a falfestészetben. 1300 körül a 
valódi freskó „jelentősen hozzájárult a falfestészet 
vizuális intenzitásának növekedéséhez” és „a vizuális 
kifejezés átalakulásához”, az új realisztikus stílus tér-
hódításához (140. old.). Ezt a gondolatot bővebben 
is kifejthette volna, hiszen a naturalizmus és a kép-
tér meghódítása bonyolultabb kérdés annál, hogy 
a száraz és nedves vakolat 
közötti átmenetből levezet-
hető legyen. A munkaszerve-
zet átalakulása, a középkori 
pontate (ahol a művész nagy 
falsávokon dolgozhatott 
hosszabb ideig) lecserélése 
a giornatára (ahol a levakolt 
felületet még aznap, száradás 
előtt ki kellett festeni) Giotto 
idején már bevett gyakorlat-
tá vált. A kérdés az, hogy mi 
volt a folyamat kiváltó oka: a 
technika megváltozása vagy 
a művész, aki ebben meg-
látta a lehetőséget? Stílusbe-
li újítások gyakran jelennek 
meg hagyományos és mun-
kaigényes médiumokban, 
mint a levegőperspektí-
va és az optikai effektusok 
használata Donatellónak az 
Orsanmichele Szent György 
szobrához kapcsolódó, Szent 
Györgyöt és a sárkányt ábrá-
zoló predellaszerű dom-
borművén. Tagadhatatlan 
azonban, hogy a valódi fres-
kótechnika színeinek inten-
zitása és tartóssága, szemben a száraz vakolatra 
festett, könnyen lepergő képeknél sokkal alkalma-
sabb volt a jóval drágább mozaikokat és üvegablako-
kat kiváltva a nagyméretű ábrázolásokhoz. A festett 
falfelületek elszaporodása a templomok temetke-
zési magánkápolnáiban, amelyeket a tehetős firen-
zei családok „kisajátítottak”; a hírnév és becsvágy, a 
gloria mondana áhítása, amely például a firenzei San-
ta Croce-templom vagy a Scrovegni-kápolna freskói-
nak megrendelőit fűtötte; a megélénkülő érdeklődés a 
szentek élete és történetei iránt, amelyeknek köszön-
hetően a monumentális falképek előzmények nél-
küli kifejezőeszközévé lettek a magánáhítatnak és a 
ferences rend önérvényesítésének – mindez együtte-
sen vezetett ahhoz, hogy ez a hagyományos médium 
szárnyakat kapott. Bokody kitér a falfestészet litur-
giai használatára is, ami az elbeszélés és a falképek 
közötti, hagyományosnak tekintett kapcsolat érdekes 
kérdését veti fel. Ez a liturgiai használat általában az 
elbeszélés folyamatának finomhangolásával járt, mint 

Assisiben Cimabue Keresztrefeszítés falképén (1278–
1280) a felső templomban, vagy Pietro Lorenzetti 
Evangelista Szent János oltárán az alsó templomban. 
Ezek azok a pillanatok, amikor a történetmondás 
sodrása lelassul, és időt enged a pihenésnek, az imá-
nak és a szemlélődésnek. Ezeket a fiktív oltár falké-
peket, ahogyan Bokody jelzi, hamarosan felváltották 
a fára festett oltárképek.

Már a középkorban is az újítások és a művészi 
érdeklődés átalakulásának egyre gyorsuló tempója 

jellemezte a nyugati művé-
szetet. A szent terek vizuá-
lis gazdagságát Szakács Béla 
Zsolt Kép és liturgia a közép-
korban című értő tanulmánya 
dolgozza fel, amely foglalko-
zik a képeknek és az ereklyék-
nek az oltárhoz és a miséző 
paphoz viszonyított elhelye-
zése változásaival és a közép-
kori liturgikus öltözékek és 
tárgyak sokféle vizuális érde-
kességével. Emlékeztet arra, 
hogy bár a keresztény litur-
gia nem kívánta meg a képek 
használatát, az erős vizuá-
lis hatás a szertartás haté-
konyságának kitörölhetetlen 
része volt. A templomok-
ban tucatnyi szárnyas oltár 
volt látható, mindegyik leg-
alább két nézetből, hogy csak 
egy aspektusát említsük meg 
a vallásos képek meglepő-
en rugalmas rendszerének a 
szent térben.

Végül, de nem utolsósor-
ban, a kötetet Laura Cleaver 
Díszített imakönyvek tanul-

mánya zárja. Írását, hasonlóan a könyv többi feje-
zetéhez, magas színvonalú, világos és informatív 
gondolatmenet jellemzi. Az angol–magyar párhuza-
mos szöveggel megjelentetett könyv gazdag anyagot 
fed le, akár két kötetre elegendőt is. A biztos szakmai 
tudás, az alapos végjegyzetek, a gazdag illusztrációk 
és az egyes kiállított tárgyak szakirodalmát koncent-
ráltan feldolgozó katalógus sok szakértőt vonz majd. 
Az érdeklődő olvasó hálás lesz a zsargontól és her-
metikus utalásoktól mentes nyelvért, amely sokszor 
terheli a képelméleti munkákat. A diákok gazdagod-
nak majd az egyes témák alapos feldolgozásaiból és 
a szakkifejezések magyarázataiból. Számomra remek 
egyetemi oktatási anyagnak bizonyult ez a kötet. Segí-
ti eloszlatni a ködöt, amely megüli az elmét, amikor 
olyan tudósok szövegeivel szembesül, akik túlságo-
san sokat tudnak a középkori művészet túlságosan 
sok kérdéséről. o

Baroncelli-kápolna Taddeo Gaddi freskói
S. Croce, Firenze
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