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vegye fel a kapcsolatot (Delacroix, Millet stb.). Ugyanígy Vajda. 2. Ösztönvilág. -  Itt 
nemcsak Vajda montázsai ju thatnak  eszünkbe, hanem  az is, hogy a bibliai tárgyaknak 
nemcsak a fent emlegetett tárgyi jelenségm ódját használta, hanem  a szimbolikus mó
dot is; egy olyan művészetnek vallásos szimbólumait, amelynek szám ára az isteni tör
ténések oly m értékben jelenvalóak, hogy nem  az e világi tárgyak létezésének bizo
nyításával foglalkozik, hanem  az isteni történések dicsőítésével, magával a „Gleich- 
nis”-szel. De nemigen festett egyházi képeket (erre csak azok képesek, akik Molnár 
C. Pál-osan nem  vesznek tudom ást arról, hogy az ilyen képek szám ára nincsenek há
zaink és templomaink), de az egyházi képeken szereplőjelek alkalmazásával h itet tett 
arról, hogy a  bizánci-gótikus-Grünewald, vallásos tárgyú képek jelentése jelenvaló. Ta
lán m em entóként használja ezeket a je le k e t-  hogy olyasmi is volt, hogy ezeket ajeleket 
roskadásig tartalmazó képek közelségében vasárnap délelőttönként ott láthattál egy, 
a  m agyar-angol mérkőzésen a  Népstadionban egy em berként pihegő tömeghez ha
sonlatos tömeget: hogy a  jelek  értelm ét m eg kell találni, s a rra  is emlékezz, hogy ma 
is érthetők. A bibliai tárgyak végsőkig átdolgozott rendszere, összekapcsolva a bibliai 
tém ák világából ránk m aradt jeleknek egy XX. századi em ber személyén átszűrt, vég
sőkig feldolgozott rendszerével. Ennek a művészi erőfeszítésnek m ár távoli megsejtése 
is áhítatra és elgondolkozásra indítja a  nézőket. De m intha ebben az áhítatos csendben 
egy lélekharang kicsit fátyolos hangját hallanánk, messziről, egy toronytető nélküli 
templomtoronyból. M intha a kort, amelyben él, ugyanúgy időnek és térnek határán 
látná, m int a „városperemét”, amit felkeres, és itt, a világ végén, m int ahogyan az em ber 
a halála előtti percekben visszaemlékszik egész életére, m ég egyszer összekapcsolná 
mindazt, ami volt, vagy ami ebből m egm aradt, az e világból néhány tárgyat, amilyent 
a gyerekek rajzolnak, a túlvilágból néhány egyházi szimbólumot, ahogy ezek bárkinek 
megjelenhetnek álmában vagy napba nézéskor, csukott szemhéja mögött.

Végh János

KÉSŐ GÓTIKUS SZÁRNYASOLTÁROKRÓL

A szárnyasoltárokat a késő gótikus művészet talán legnagyszerűbb és m indenképpen 
legjellemzőbb alkotásainak mondhatjuk. Nagy-szerű, azaz nem  szükségképpen nagy, 
de lenyűgöző, emelkedett, az őt magába záró tem plom  épületének akár egészével is 
versenyre kelő, tehát a  közönséges m éretek által kifejezhetőnél sokkal többet érő nagy
sággal rendelkezik, olyannal, amelynek köszönhetően semmiképp sem  téveszti el a 
hatást. Fő látnivalói, a középen látható szobrok -  esetleg egy fatábla festett főalakjai -  
a nagyobb oltárokon, azaz egy népes és gazdag város rangosabb plébániájának főol
tárán, egy királyi vagy püspöki pénzen állított rem ekm űvön magasabbak ugyan az 
életnagyságnál, de nem  sokkal; m ég Veit Stoss krakkói főoltárán a haldokló Máriát
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körülvevő apostolok is csak 250-280 centiméteresek, tehát nem  haladják m eg a való
ságos em ber kétszeresét, pedig őket m ár az óriások között szokás számon tartani. Mé
retük helyett jelentőségük növelése volt a cél, és ezt elsősorban az építménynek is ne
vezett keret szolgálja, amelyet a  tartó feladat révén alapvetően az építészet határoz 
meg: nagy súlyt kell emelnie, akár az épületeknek, és a díszítőmotívumok is a korabeli 
építészet formakincséből származnak. Az építészet és a szobrászat együtteséhez társul 
a festészet is az oltárszárnyakon. A díszítések aprólékossága az ötvösművészetet, a  hát
terek ruta- vagy gránátalm a m ustrája a textilbevonatokat idézi, az egész építményt 
pedig ácsok és asztalosok állítják össze, hogy az iparművészet egyes ágazatai se hiá
nyozzanak az egymás hatását szerencsésen erősítő részek komplex, ám  nem  heterogén 
együtteséből. Olyan ez, m intha önm agukban is nagyon kellemesen szóló hangokat 
együtt megszólaltatva valamilyen különösen erőteljes, telt zengést hoznánk létre.

Az aprólékos ornamentikával ékes, ezáltal hosszas, szeretetteljes gyönyörködésre 
csábító és ugyanakkor a gótikus kor igényeinek megfelelően nagy m éretű templom 
szentélyét is hatásosan betöltő, a  közeledő lábát monumentalitásával valósággal földbe 
gyökereztető jelenség egyeüen látogatót sem szokott közömbösen hagyni. A hatás per
sze leginkább ott tud  kibontakozni, ahová annak idején tervezték. Egyes kivételes al
kalmakkor, például Lőcse, Kassa vagy Szászsebes, illetőleg Krakkó, St. Wolfgang, Ke- 
ferm arkt esetében a  szinte mágikus kisugárzás olyan m értékben fokozódik, annyira 
felerősödik, hogy a látogatók többsége jobban  emlékszik az oltárra, m int az azt befo
gadó tem plom ra, amely pedig egy-egy városi főtér (illetőleg a két utóbbi példa eseté
ben egy messze nyúló táj) leghangsúlyosabb épülete.

Nem  véletlenül lehetett az együttműködők összeszámlálásakor a kor művészetének 
ilyen sok műfaját felsorolni. A szárnyasoltár olyan feladat volt, amelyik mindegyikük 
számára hálás tevékenységi területet nyújtott. Mindegyik művész úgy érezhette, hogy 
itt remekül kifejtheti képességeit, megvalósíthatja a  szépségről, elegáns vagy erőteljes 
megoldásokról őrizgetett legbecsesebb álomképeit. Ugyanúgy lehetőség nyílt a szob
rásznak az oromzat vagy a dekoratív részletek mellékfiguráin a kicsiny méretekkel 
való játékra, m int nagy, esetleg életnagyságot túllépő főalakokon az erőteljes formák 
alkalmazására. A nyersanyag, a form ákat évszázadokon keresztül jó l megőrző, de 
ugyanakkor könnyen faragható hársfa valósággal kínálta a késő középkori művészek 
és közönségük számára egyaránt egyre becsesebb célkitűzésnek tűnő, hangsúlyosan 
élethű előadásmódot, de a gótikus formaérzés óhatatlanul életben tartott néhány de
koratív megoldást. A ruhák  megmintázásánál például szinte kivétel nélkül konvenci
onális redőket figyelhetünk meg, amelyek nem  a valóság tanulmányozásának akko
riban feltartóztathatatlanul erősödő vágyáról, hanem  az előző generáció ornamentális 
értékű formákat kedvelő szemléletmódjának hatásáról tanúskodnak. Az életteljes 
megoldásokhoz való közelítés és ugyanakkor az azokkal szemben megőrzendő távol
ság szempontjából rendkívül lényeges, hogy a szobrok kifaragott állapotukban csak 
félkész árunak számítottak, ezután még be kellett festeni őket a kívánt tökéletesség 
érdekében. A festés valamennyire lágyabbá tette a részleteket, és feltétlenül csökken
tette az egyszínű tömegnek nyilván az absztrakció felé m utató hatását. A színek azon
ban -  részben talán amiatt, hogy nagyobb távolságból is jó l érzékelhetők m aradjanak 
-  a megfelelő ruhadarabok vagy testrészek természetes színénél m indig valamivel erő
sebbek voltak, és az arany is nagyon gyakran villant fel köztük. Az összhatás végül is 
nem  a naturalizmus netovábbja lett, m int némely spanyol barokk faszobor esetében, 
hanem inkább az emelkedettebb hangulatot megcélzó dekorativitás felé tolódott el.
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A festéket ecsettel hordták fel a faszobrokra, így m ár m indjárt át is léptünk a festé
szet területére. Itt lehet tehát említést tenni arról, hogy a fejlődés korábbi szakaszában 
a festett táblák döntő, gyakran kizárólagos jelentőséggel bírtak az oltárokon. A XV. 
század közepe u tán  azonban ez a szerepük elhalványult, bár teljesen sohasem szűnt 
meg. A jeles művészek, gazdag városok által létrehozott, fontos szerepre -  például a 
városi plébánia főoltárának -  szánt példányok esetében azonban néhány kivételtől el
tekintve szabállyá vált, hogy a főalakok szobor form ában jelentek meg, a csak festett 
oltár másodlagos helyekre, mellékszentélyekbe, kápolnákba, pillérek elé szorult. Ám 
ha a  főhelyet a  klasszikus példák esetében a szobrász alkotása foglalta is el, a szárnya
kon a festőnek ju to tt több m unka. A belső oldalukon ugyan néha domborművek vol
tak, de sokkal gyakrabban táblaképek, a  külsőn pedig m indenképpen festmények. 
Amennyiben -  bár ez ritkaság -  az oltárhoz nemcsak két, de kétszer két pár szárnyat 
készítettek, akkor a külsőre m ár csak kép került, hiszen itt a deszkalap is vékonyabb.

A festő többféle előadásmód között válogathatott, az egyes legendajelenetek intim, 
életkép-hangulatú együtteseitől a passió állomásainak drám áin keresztül a  nagy for
m átum ú, az egész oltárszárnyat egyetlen alakkal betöltő összefogottabb kompozícióig. 
Természetesen a festő illetékességi körébe tartozott, legfeljebb a m űhely kisebb tehet
ségű tagjainak a feladata volt a szent eseményeket megörökítő képeken kívül számos 
más m unka is, amihez ecset forgatása volt szükséges, így az építészeti keretből adódó 
igen jelentős nyers fafelület festékkel vagy aranyozással való beborítása. (Az utóbbin 
a mai kor em bere talán csodálkozik, de ne felejtsük el, hogy akkoriban a képek hát
terén természetes volt, a festők m indennapos m unkájának számított az arany háttér, 
amely nagyon vékony színarany lapocskák, az úgynevezett aranyfust felragasztásával 
készült.) Minthogy a  főoltár a polgári közösség legfontosabb presztízsvállalkozásainak 
egyike volt, ennek díszítésére nagyon sok aranyat is hajlandók voltak áldozni, és a 
sárga fém jó l ismert ny itha tóságának , szétkalapálhatóságának köszönhetően arány
lag kevés arany kellett sok négyzetcentiméterre. Az oromzat indarengetegét azonban, 
ahol a  nagy magasság m iatt az apróbb különbségek szabad szemmel m ár úgysem let
tek volna megállapíthatók, általában így sem igazi, hanem  csak „mosó”-arannyal tették 
ragyogóvá. Ez pedig mindössze ezüst, amelyre a  csillogás érdekében könnyen meg
sárguló lakkot hordtak fel, hogy az arany illúziója létrejöjjön.

A szárnyasoltár nagyon megfelelt a kor egyik sajátos igényének, a díszítettségnek. 
A gótikus művészet egész fejlődését végigkíséri ez a törekvés, hiszen a legszigorúbb, 
a  mai vasbeton épületekre emlékeztető szerkezeti logikával készült katedrálisok is 
m indenütt bőséges -  persze nem  buja -  díszítés hordozói. Kőrácsok és mérművek, 
kúszó- és keresztvirágok, halhólyagmotívumok és vakárkádok csábítják pillantásun
kat, és m ég a többtonnás kőtömegükkel rendkívül fontos statikai szerepet betöltő fia
tornyok is azért viselhetik méltón nevüket, m ert lom ha kőkolonc helyett ügyes tor- 
nyocskává vannak formálva. Ez a  vágy alakította az oltárokat is elegáns sziluettjük jó 
voltából a m ár messziről rápillantónak kecsessé, a  közeledőnek az arany és az erőteljes 
színek ragyogása segítségével mutatóssá, a  közvetlen közelből szemlélődőnek pedig 
elsősorban a  képkereteken és az oromzaton szemébe ötlő, építészeti eredetű, de  ki
csiny m éretük következtében m egnyerő motívumok révén díszessé.

M inderre azért volt szükség, hogy a pom pás alkotás minél eredményesebben tudja 
a mennyei gyönyörűség képzetét felkelteni. A tem plom  végeredményben m ár maga 
is az Isten háza, azaz a mennyországnak az illető város lakossága által létrehozott, tehát 
tökéleden, de mégis szeretetet, odafigyelést igénylő megfelelője, aktualizáló szóhasz
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nálattal azt is m ondhatnánk: modellje. Ezért építették elpusztíthatatlan kőből, ezért 
készítették szinte a város m inden lakóját befogadóan nagyra, és m indenképp ezért 
díszítették kőszobrokkal, színpompás üvegablakokkal, falfestményekkel, illetve az ott
hon  használtaknál sokkal díszesebb berendezési tárgyakkal. így aztán akármelyik vá
roslakó elragadtatottan és büszkén gondolhatott tem plom ára, jogosan tarthatta tele
pülése legszebb épületének, szellemi, sőt lelki középpontjának. Am az oltár az egész 
komplexum legfontosabb helye, a belső térben tartózkodók figyelmének, imáinak va
lóságos gyújtópontja, tehát m ind méreténél, m ind díszítettségénél fogva olyannak kel
lett lennie, amely képes ezt a szerepet betölteni, m ind az érzelmeket, m ind a gondo
latokat magára összpontosítani. Ez a lenyűgöző megjelenésű, a névadó szentet meg
jelenítő (a primitívebb, babonásabb gondolkozásúak számára szinte megszemélyesítő) 
szobrot vagy képet méltón magába foglaló építmény adott illő keretet a misék meg
tartásához, amelyhez a liturgia előírásai szerint tulajdonképp elég lett volna az oltár 
kőtömbje a belefalazott ereklyével. Nyilvánvaló, hogy m ind a miséző pap, m ind áhí- 
tatos közönsége elutasította volna az ilyen szertartást, vagy legfeljebb szükségmegol
dásként fogadta volna el. Ne felejtsük el, hogy ez a  kor a mienknél intenzívebben vá
gyott arra, hogy am it átél, az felejthetetlen látványként öltsön testet szeme előtt, és ez 
fokozottan áll a  legszentebbre, az istentiszteletekre.

Az oltár szárnyait kinyitva egy deszkákból formázott nagyobb fajta doboz, egy va
lóságos szekrény tárul elénk -  a szaknyelv oltárszekrénynek is nevezi - ,  amely a  védő
szent szobrát rejti magában. A lezárható hely m indig a megbecsülés jele, hiszen az 
értékes dolgokat elzárva vagy legalábbis elzárhatóan szokás tartani. A szobor előtt, mö
gött és fölött levő deszkák ezt a védelmet sugallják; legfőbb feladatuk persze az, hogy 
méltó környezetet biztosítsanak az oltár védőszentjét ábrázoló figurának. Ism erjük ezt 
az élményt az ékszereknél is, hiszen a pom pás drágakő értékét -  bár szikrázó szépségét 
akkor is kedvtelve szemlélnénk, ha csak ujjaink között forgathatjuk -  m ég tovább fo
kozza, hogyha művészi foglalat veszi körül. Az esetek többségében egyébként m indjárt 
több szobrot is tettek a szekrénybe, a középső általában az Istenanya. Az ölében tartott 
kis Jézus isteni személy, akit megillet az első hely az Isten házában, és a védőszent így 
az ő jobbjára, h a  nem  is központi, de ugyancsak előkelő helyre kerül.

N éhány oltár szekrényébe nem  egymás mellett álló figurákat, hanem  kis jeleneteket 
helyeztek, mint a Keresztre feszítés, Angyali üdvözlet, Mária koronázása vagy halála 
stb. A kompozíció itt kivétel nélkül bonyolultabb, igényesebb, különösen ott, ahol még 
sok em ber együttes megjelenítését is m eg akarták oldani. A kortársak valószínűleg 
nagyon megcsodálták az ilyen oltárokat, de csak ritkán követték példájukat. A szár
nyasoltár műfaja -  úgy látszik -  túlságosan konzervatív hajlandóságú volt, m ár ezt az 
újítást, a lehetőségeknek ezt az összbenyomást érintetlenül hagyó apró  tágítását sem 
viselte el.

A szobrok nem  mereven, de összeszedetten, mennyei ünnepélyességgel állnak az 
általában egyterű, ritkábban több kisebb fülkéből állónak kialakított szekrényükben. 
Mozdulatlanságuk a jobb alkotásokon -  amelyek megbízhatóan közvetítik a kor igé
nyeit szám unkra -  nem szigorú, inkább fenséges, annak a  túlvilágnak a kifejezője, ahol 
nincs m ár idő, ennélfogva értelm etlenné válik a mozgás. Ezt m ind a megrendelő, 
m ind a közönség így érezhette, hiszen a késő gótika szobrászainak nem  okozott volna 
gondot ezeknél sokkal elevenebb pózok ábrázolása sem. Általában egy ünnepélyes, az 
Isten országába illően nemes tartást figyelhetünk meg rajtuk, a Máriák kedvesen, eset
leg hangsúlyozottan anyásán szorítják m agukhoz a kis Jézust, a püspökök áldást ősz-
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tanak, a vértanúk attribútum ukat fogják. Ritkán néznek az előttük álló hívek felé, te
kintetük inkább Istenre függesztettnek m ondható, a  vele való kapcsolattartást profa- 
nizálta volna valami egyértelmű érzelemnyilvánítás, amelyet pedig földibb rendelte
tésű szobraikon olyan szívesen kíséreltek m eg a kor fafaragói. Az arcokon áradó derű  
az üdvözültek alapélménye.

A szekrényfigurák m inden irányból kifaragott, maximális plaszticitású szobrok. (Ez 
persze csak a  néző felől látszik így, m ert a szekrény feneke felé fordított hátsó harma- 
duk-negyedük soha sincs kidolgozva, sőt ezt a részüket leggyakrabban ki is vágják, 
hogy csökkentsék a fa vetemedésének, a szobor széttörésének a veszélyét.) Az így lét
rejött erőteljesebb hatás fontos az oltáron belüli összhang, a világosan érezhető fölé- 
és alárendelések érdekében. A mennyei fenségben, megdicsőült mozdulatlanságban 
megjelenő főalakok a  legrangosabbak, ezt szolgálja a dom borodás csak őket megillető 
mértéke. A jobbról-balról keretező, kitárt szárnyakon a védőszent életének, legendá
jának  legfontosabb jelenetei látszanak, m inthogy azonban ezek nem  a mennyei gyö
nyörűséghez, hanem  a küzdelmes földi léthez tartozó események, csupán m ásodren
dűnek számítanak. Itt m ár a  plaszticitás jelentősen csökken, ezek legfeljebb dom bor
művek, m égpedig meglehetősen lapos dom borm űvek lettek, nemegyszer mindössze 
festmények.

„Csupán” domborművek, „mindössze” festmények -  furcsa kifejezések ezek a  XX. 
századi néző szempontjából, aki nem  tudja elképzelni, hogy m iért lenne értékesebb, 
rangosabb egy szobor a  dom borm űnél vagy a  festménynél. Ma azonban az oltárt m ár 
műtárgyként szemléljük, egyes részeit művészi értékük szerint becsüljük, míg a kö
zépkori kiindulópont egészen más volt. Akkor m ég nem  ismerték a m inden előállítási 
költségtől független művészi érték fogalmát, a műalkotások becsét egyszerűen a  fel
használt nyersanyag árával, illetőleg az elkészítéséhez szükséges m unka mennyiségé
vel mérték. így lehetséges, hogy akkor a rendkívül drága nyersanyagból és aprólékos 
munkával készült ötvöstárgyak m inden másnál becsesebbeknek számítottak, míg ma 
esetleg azt m ondanánk, hogy bár az egyik költségesebb, a másik mégis szebb. Az egy
aránt fából készült szobor és a dom borm ű között tehát a munkaigényesebb előbbi vitte 
el a pálmát. (A sima deszkára ecsettel felfestett képek természetesen m ég hátrább szo
rultak.) Jellemző, hogy az az Albrecht Dürer, aki ennek a szárnyasoltár-építő kornak 
nemcsak legnagyobb művésze, de elvi kérdéseken való töprengésre leginkább hajla
mos, sőt művészetelméleti traktátus írására is vállalkozó alakja volt, milyen óvatosan, 
szinte félve nyilatkozik erről. Szélsőségesnek érzett, az átlagolvasókkal ellentétben 
mindössze a  művészek és a  leginkább beavatott, legjobb szemmel rendelkező m űértők 
számára elfogadható gondolatként m erte csak megkockáztatni, hogy a művek értéke 
inkább függ alkotójuk tehetségétől, m int a  létrehozásukra fordított energia m ennyi
ségétől.

A szárnyakat becsukva egészen más típusú képek tárultak a tem plom  látogatója elé, 
m int amiket addig  nézegethetett. Ezek külső képek, amelyek a szekrény mennyei gyö
nyörűségeket ígérő belsejének eltakarásakor váltak láthatóvá. A zárt szárnyakkal ál
talában kevésbé ragyogó, például böjti időszakra illő képsort lehetett elővarázsolni. 
Ezt egyébként a témaválasztással is igyekeztek előmozdítani, ez volt az ide leginkább 
illő passiójelenetek természetes helye. Szívesen tették ide az Angyali üdvözlet két alak
ját, mégpedig nem  is csak azért, m ert az egyik szárnyon Szűz Mária, a másikon az 
angyal nyert természetesen helyet. Nagyobb szerepe volt ebben egyrészt annak, hogy 
az eseményt m árcius 25-én ünnepelte az egyház, m árpedig ez a nap m indig nagyböjt
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re  esik, másrészt annak, hogy az itt ábrázolt pillanatban, a mennyei hírnöknek a  Szűz- 
höz intézett szavai nyom án veszi kezdetét Jézus megváltó élete, melynek következmé
nye a bűnös Ádám és Éva leszármazottai elől bezárult mennyország kapuinak meg
nyílása, ezután válik elérhetővé az emberiség számára a szárnyak széttárásával felidé
zett gyönyörűség. Az oltár előtt imádkozó hívek nyilván azon is el-elgondolkodtak, 
hogy bár a nagyböjt elmúlásával ők m ajd m ind részesülnek a szárnyasoltár aranyos 
ragyogásában, ám haláluk utáni sorsuk korántsem  ilyen bizonyos. Az akkorra kilátás
ba helyezett, Isten színe látásából adódó boldogság, amelyet az oltárszekrény szépsége 
felidéz, csupán a  bűn  nélkül elhalálozóknak adatik meg, m árpedig ki tudja, hány ilyen 
lesz közülük. Valószínű, hogy egyikük vagy másikuk ezen töprengve határozta el, hogy 
jobban ügyel a tízparancsolat valamelyikének betartására; az ehhez hasonló gondo
latmenetek elindítása az oltárok igen-igen fontos funkciója volt. Ilyesféle megfonto
lások okozzák, hogy valóban nem  tarthatjuk őket csak esztétikai hatások kifejezésére 
készült újkori műtárgyaknak.

A külső táblák tehát Jézus Krisztus szenvedésének voltak szentelve, itt nem  lett vol
na helyénvaló a dicsőség és fenség színe, az arany. Ezeken a  képeken ennek megfele
lően sokkal ham arabb eltűnt az arany háttér, m int a belső oldalra helyezettekről. A 
konzervatív aranyalap hiánya a  kék ég  és a mind valósághűbb távlat megfestésére ösz
tönözte a mestereket, a passióképek általában m odernebbek, m int azok, amelyek a 
másik oldalon vannak. Az is igaz, hogy éppen itt a böjti hangulatnak megfelelően gyak
ran  tartózkodnak *az erőteljes színek, elegáns megoldások alkalmazásától. Még az is 
előfordul, hogy nem elég gondosan alapozzák a táblák külső oldalát, ez pedig azzal 
együtt, hogy a  festmények a szárnyak kitárásakor esetleg a  nedves templomfal köz
vetlen közelébe kerülnek, az azóta eltelt hosszú idő m últán a színek elváltozását, eset
leg lehullását eredményezte.

A kinyitott és becsukott oltár egészen más arcot öltött, de ezt m ég tovább lehetett 
fokozni egy újabb pár szárny beállításával. Ilyenkor a nyitott oltár szekrényében álta
lában a védőszent látható, kétoldalt az életéből vett jelenetek helye volt, az első pár 
szárny behajtásakor — m ondjuk — egy Szűz Mária-ciklus került a hívek szeme elé a 
neki szentelt ünnepek idejére, az oltár végleges becsukásakor következett a m ár em
lített Angyali üdvözlet vagy Krisztus szenvedése.

Ez a  gazdagság m ár ritkaságszámba ment, az egykori Magyarországon készültek 
közül például egyetlenegy m aradt ránk, a dúsgazdag Kassa nagym éretű főoltára; 
ugyanilyen típusú m ű Grünewald isenheimi oltára. Az azonban, hogy a mozgó szár
nyakon kívül egy pár úgynevezett merev szárnyat is alkalmazzanak, meglehetősen 
gyakori, legimponálóbb példa rá  a lőcsei oltáré. Ennek a megoldásnak egyaránt van
nak statikai és esztétikai előnyei. A m éternyi széles, esetleg több m éter magas, a táb
láknál egy-két centiméter, a keretrészeken annál is vastagabb oltárszárnyak kinyitása 
ugyancsak kimozdítja az egész építmény súlypontját. Alapos számítást igényel a ter
vező részéről, hogy fel ne billenjen, hiszen akkor a drága pénzen létrehozott rem ekmű 
darabokra törne. Ezt a  veszélyt csökkenti jelentősen a merev szárnyak alkalmazása: 
ha a mozdulatlanul m aradó töm eg nagyobb, a felbillenés lehetősége is kisebb. Ezzel 
a praktikus szemponton kívül m ég más előnyhöz is jutottak, hiszen a merev szárnyak 
garantálják, hogy az oltár sziluettje kinyitott vagy becsukott állapotban változatlan le
gyen. Olyan arányokat pedig nagyon nehéz a tervezőnek kitalálnia, amelyek egyfor
m án szépek a szekrény normális szélességét látva, de akkor is, ha ennek kinyitásakor 
az egész hirtelen megduplázódott.
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A szárnyasoltár legfontosabb részénél, a szekrénynél a látnivaló teljesen megválto
zott a kinyitás és becsukás alkalmával. Volt azonban két változatlanul m aradó rész is, 
az egyik lejjebb, a szekrény és az oltár kőépítménye között. A voltaképpeni oltár és a 
nála szinte m indig szélesebb oltárszekrény közötti átm enetet a felfelé lendületesen szé
lesedő „predella” biztosította, egy kisebb oltároknál alig kétarasznyi, nagyobbaknál a 
másfél m éter magasságot is elérő sáv, amely újabb figurák szerepeltetésére nyújtott 
lehetőséget. Ezen vagy az áldó Krisztust szokták bem utatni a tizenkét apostol, illetőleg 
valamilyen más szempont szerint kiválasztott szentek társaságában (a form átum  által 
megkövetelve félalakban), vagy Krisztus szenvedésére és halálára utaló ábrázolásokat 
helyeztek. A pap erre  a halálban beteljesülő szenvedésre emlékezik m indennapi mi
séjén, logikus volt, hogy a  predellát díszítő jelenet is e rre  utaljon. Gyakori ábrázolás 
itt a Veronika kendője, a halottként is élő, hiszen oldalsebe ellenére nyitott szemű Fáj
dalm ak férfia, néha a  kiterített halott Krisztust, illetőleg a Siratást szemlélhetjük. Elő
fordulnak m ég a Megváltó megtestesülésével kapcsolatos jelenetek, például a Kirá
lyok imádása, a  világ hatalmasainak első hódolata az Isten újszülött fia előtt; a viszony
lag széles form átum  ehhez nagyon megfelelő ösztönzést adott. Nagy szerepe lehetett 
a széles form átum nak abban, hogy alkalmanként az Utolsó vacsorát is kifaragták itt; 
legszebb példáját a lőcsei főoltáron csodálhatjuk.

A predellára kivételes esetekben néha szereltek szárnyat, de az együttest felülről 
lezáró orom zat m indenképp érintetlenül m aradt a szekrény esetleges kinyitásától és 
becsukásától. Az egyes építészeti tagok legfelső részének hirtelen mozgalmassá tétele 
nagyon fontos volt a gótikus művészet számára, ilyen módon kívánták ezeket felejt
hetetlenül erőteljes hangsúllyal ellátni. Az oltár ennek segítségével m utat felfelé, m int 
a templom belső terét alapvetően meghatározó boltívek is, a „fent” pedig az emberiség 
történelem  előtti időkre visszavezethető meggyőződése szerint az istenség lakóhelye. 
„Felfelé a szívekkel” -  „Felemeltük az Úrhoz”, hangzik az oltárok előtt naponta több
ször is az akkor még latin nyelvű szent párbeszéd, és ezt a  szavakban megfogalmazott 
igényt nagyszerűen teszi vizuálisan érzékelhetővé az építmény remekül kitalált for
mája.

Az égbe m eredő tornyocskák erdeje szobrokat, szemünket m indig is leginkább von
zó emberi figurákat rejt. A „rejt” szó talán nem  egészen helyénvaló, mivel ott, ahová 
egy szobor kerül, legtöbbször hirtelen megritkul az indák és fiatornyok szövete, az 
alak a sziluetthatás segítségével is láthatóbbá válik. A tornyocskák sem m indig sora
koznak olyan sűrűn, hogy bárm it rejthessenek, gyakran csak körülvesznek, keretez
nek. Ritkán hiányzik ezek közül a megfeszített Krisztus vagy a  passióra tett más utalás, 
különösen akkor, hogyha a predellán nem lenne ezzel kapcsolatos célzás. Ezt a szo
borcsoportot gondosan ki is emeli a tervező a rendelkezésre álló eszközök valamelyi
kével: m indig a középtengelybe helyezi, általában legfelülre, vagy ha így túl magasra, 
szinte kivehetetlen távolságba kerülne, akkor inkább a nézőhöz minél közelebbre. Fe
lette gyakran egy hangsúlyosabb baldachint látunk, o tt esetleg az aranyozás is világo
sabb, csillogóbb, szembeötlőbb. Méltán tartották ezt különös jelentőségűnek, hiszen 
a  szárnyak nyitásával és csukásával változhat a főnézet, de  azt m indig szem előtt kellett 
tartani, kinek az érdem e az emberiség megváltása, kihez kell a templom látogatójának 
hálás és bűnbánó imáival fordulnia.

A feszület odahelyezése vagy a passióval kapcsolatos egyéb utalás széliében elter
jed t, de nem  kivétel nélkül alkalmazott megoldás. Általánosabban fogalmazva azt 
m ondhatjuk, hogy az oromzat a fontosnak érzett mellékhangsúlyok helye volt, az ol



Végh János: Késő gótikus szárnyasoltárokról *1361

társzekrénybe helyezett szent szereplők által m egütött akkordot gazdagító felhango
ké. H a a templom védőszentjének, eseüeges másodvédőszentjének a figurája hatal
mas m éretben a szekrényt díszítette is, még számos mennyei lakóról lehetett vagy illett 
megemlékezni. Ilyen leggyakrabban az egyházmegye védőszentje, azaz a püspöki szé
kesegyház névadója, az ország védőszentje (ez Magyarországon az Árpád-házi szent 
királyokat jelentette), a plébános keresztneve, az alapításhoz legnagyobb pénzösszeg
gel hozzájárult donátor, esetleg az ő apja és anyja neve szerint illetékes szentek, mind
nyájan az oltár előtt elhangzó kegyeletteljes megemlékezések gyakori szereplői. Rit
kán, de  m ég bibliai jelenetek is kerülhettek ide, m int az Angyali üdvözlet vagy Mária 
látogatása Erzsébetnél, esetleg prófétamellszobrok az ószövetség képviseletében. A fi
gurák száma néha még az egy tucatot is eléri, m int például Lőcsén, ahol az apostolok 
teljes sorozata kapott helyet a fiatornyok között. (Ennek itt egyébként speciális okai 
voltak, idehelyezésükkel a templom előző főoltárának figuráit mentették meg, amikor 
annak szétszedésekor hontalanná váltak volna.)

Bármilyen érdekesek és az ikonográfiái program  kikerekítése szempontjából nél
külözhetetlenül fontosak is ezek a szobrok, az oromzaton belül az építészeti formáké 
a  vezetés. Tulajdonképpen egymás mellett emelkedő tornyok jelentik itt az „építé- 
szet”-et, de sokkal többről van szó, m int párhuzamosok m onoton rendjéről. Általában 
három  főbb torony van, ezeket veszi körül a belőlük kinövő vagy velük együtt induló, 
de  a lépést tartani nem  tudó kisebbek csoportja, amelyek aztán egymással is össze van
nak kötve. Vakárkádok, ablakba való m érm űvek bukkannak fel, az alacsonyabb tor
nyok tövétől a magasabbak csúcsának a közeiéig ívelő, meglepően a barokk építészet 
volutáira emlékeztető „S” formák lendülnek, és a  tornyok emeleteit jelző párkányok, 
a hegyüket hangsúlyozó keresztvirágok, a felső részükön kihajtó kúszóvirágok deko
ratív ereje is páradan. Eleven, szinte lüktető, közeledtünkkor az aranyozás révén egy- 
egy éppen felcsillanó részlet fényét szemünkbe lövellő, de mégis az építészet fegyelmét 
sugárzó világ ez, amely nem  engedi el a néző figyelmét, sőt újabb és újabb kalando
zásokra csábítja. Szinte az az érzésünk, hogy a nagy távolság m iatt kicsinynek látszó 
tornyok erdeje van előttünk, ahová szívesen elindulnánk felfedező útra, de  addig is, 
amíg m agunk oda ju tunk , hadd bolyongjon közöttük helyettünk legalább pillantá
sunk.

Azt persze rögtön érezzük, hogy ezek közé mégsem lehet igazán elmenni. Az egyes 
form ák ugyanis szinte hiánytalanul megtalálhatók a  nagyméretű építészetben, de itt 
m inden karcsúbb, törékenyebb, tehát a  belőlük összeálló építmény is kevésbé masszív. 
Hiába, egy kőből felhúzandó torony'egészen más statikai szabályoknak van alávetve, 
m int a fából faragott, bár a  nagy távolság és a m indent befedő aranyozás révén szinte 
elhisszük, hogy ugyanarról van szó. Ami ott labilitás, azaz hiba lenne, az itt különleges 
többletértéket nyer, légies kecsességnek hat. A lom ha m atéria elviselhetetlenül súlyos 
kötelékeitől, az e  világi megkötöttségektől végre megszabadult, im m ár a mennyei Je 
ruzsálem megépítésére is alkalmassá vált architektúra mámoros víziója látszik testet 
ölteni. Jogosan gondolhatjuk, hogy a középkori néző ilyesféle szemmel nézte ezeket 
az oromzatokat, m ert tudjuk, hogy az akkori felfogás szerint a túlvilág gyönyörűségeit 
egy m inden képzeletet felülmúló szépségű palotába lépve veheti szemügyre a  menny
ország leendő lakója. Ezt bizonyítja például, hogy a Sankt Wolfgang-i oltáron Mária 
megkoronázásakor egy nem  különösebben statikus, inkább barlangnak, m int terem 
nek tűnő, de gótikus boltozatokkal és fiatornyokkal bővelkedő mennyországban kerül 
sor. Ezt mutatja az is, hogy a kor festményein a m ennyet mesés palotának szokták áb
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rázolni, m int a flam and nagymesterek, így Rogier van dér Weyden vagy Hans Mem- 
ling képein, ahol az Utolsó ítélet üdvözültjei éppen  ilyen csodaépítmény felé irányoz
zák boldog lépteiket.

Az építészeti formák természetesen az oltár egészén megtalálhatók, például a m ár 
elemzett szekrény keretezését és belső tagolását is szolgálják. Ez egyrészt előmozdítja 
a  szobrok szemlélőjének mennyországélményét, másrészt abban segít, hogy az egész 
felületet minél inkább egységnek láthassuk. Ez olyan fokot é r  el, hogy a  felül vakár
kádokkal és fiatornyokkal lezárt, középen baldachinos szobrokkal díszes szárnyasoltár 
szinte egy valódi épület benyomását kelti, vagy legalábbis egy valódi épület parafrá
zisának fogható fel. Egy gótikus székesegyház homlokzata is eszünkbe ju th a t az épí
tészeti keretbe foglalt, különféle m éretű baldachinos szobrok láttán, vagy akár egy ke
resztben kettévágott templom, hiszen az aranyos oltárszekrény inkább belső teret su
gall. A homlokzatasszociációt viszont az erősítheti, hogy az egyenként is tiszteletet és 
gyönyörködést érdem lő figurák különböző léptékű csoportjai, az egyes szentek egy
más mellett megjelenő alakjai különféle gondolati összefüggéseket ébresztettek a né
zőkben, többféle program  elm ondására voltak alkalmasak. Azonban m íg a klasszikus, 
kora gótikus katedrálisokon a figurák monumentális hangvételűek, igazi közösségi 
művek voltak, addig a középkor végén -  egy székesegyház vagy plébánia főoltárától 
eltekintve -  m ár csak egy-egy kisebb embercsoport, egy céh vagy egy tehetős donátor 
és ismerősei számára megszólaló gondolatokat hordoztak. M indennapos volt az olyan 
szentek felléptetése, akiknek nevét az alapító vagy a  céh atyamestere, esetleg házas
társa viselte, akik a véletlenszerűséget viszik be az együttesbe, fellazítják a programot.

Ne felejtsük, hogy a szárnyasoltárok virágzásának az ideje a  középkor alkonyával, 
vagy ahogy Huizinga híres könyvének címe eredetileg m ondta, a középkor őszével 
esik egybe. Ez m ár egy pom pás ízű, de teljesen m egérett, így bármilyen változásra 
képtelen gyümölcs. Ez bizony nem  egy virulens, erőteljesen fejlődő stílus művészete, 
hanem  olyané, amelynek napjai m eg vannak számlálva, amelynek nemsokára az Al
poktól északra is diadalmaskodó konkurense, a  reneszánsz irányzat a XV. század I tá
liájában m ár rem eknél remekebb alkotásokat hoz létre. A szárnyasoltár egyértelműen 
a kései -  de nem  túlérett -  gótikának a terméke, ezzel magyarázhatók egyrészt azok 
a finom rímelések, egymást óvatosan, de  félreérthetetlenül erősítő hatások, másrészt 
azok az itt-ott felbukkanó, fejlődésképtelenségről árulkodó attitűdök, amelyekről volt 
m ár szó az eddigi fejtegetések során. Ám ennek a  késő gótikus Európának is csak egy 
részén virágzott, éspedig a közepén és egyes északi területeken. A kora reneszánsz 
Itáliában nem  tudott elterjedni, bár Lom bardia és Veneto bizonyos oltártípusain fel
ismerhető, hogy északi ösztönzésnek köszönhették létüket. Európa szorosabban vett 
nyugati részén, Franciaországban és a Németalföldön az egymásra csukható szárnyak
kal ellátott oltár típusa létezett ugyan, de m inthogy szinte kizárólag festmények díszí
tették, inkább triptichonnak m ondható, m int a  szó szoros értelm ében szárnyasoltár
nak. Igazából ném et művészet volt ez, jogosan m ondta róla a  kérdés alighanem leg
nagyobb szakértője, a nemzeti felsőbbrendűségtől, az értékek kisajátításának vágyától 
igazán érintetlen Walter Paatz heidelbergi tanár, hogy „a késő gótikus szobrászat nyakékén 
az ékkő Németországban a számyasoltár”. Az alapvető típusok itt alakultak ki, a  legmar
kánsabb alkotásokat itteni tem plom ok (illetőleg múzeumok) őrzik. Kisugárzásának 
nyomát ott látjuk, ahol a ném et civilizáció követendő példának számított, a skandináv 
és a balti országokban, továbbá Lengyel-, Cseh- és Magyarországon. Ezt a  területet 
szoros kulturális és gazdasági szálak fűzték a ném et birodalomhoz, sok ném et élt itt
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zárt közösségekben, a helyzet tehát igen alkalmas volt a rra , hogy ez az annyira vonzó, 
a kor igényeinek annyira megfelelő oltártípus széliében elterjedjen.

Ez az eredetét tekintve ném et oltártípus azonban a mi szám unkra is rendkívül 
fontos. Az akkori Magyarország egész területén ez volt a templomok legfontosabb 
ékessége, a festett és faragott dísz természetes hordozója. A ránk  m arad t példányok 
m indenesetre csak a peremvidékekről valók, a m a Ausztriához, Szlovákiához, Romá
niához tartozó hegyesebb, tehát a hadak útjának kevésbé kitett vidékekről, és ez a tény, 
továbbá az, hogy a valóban nagyrészt németek lakta Szepességben található -  vagy 
onnan  került m úzeum ba -  az ismert oltároknak körülbelül a fele, azt sugalmazta, hogy 
a magyarságtól idegen művészet lett volna. Ez azonban bizonyosan nem  így volt, m int
hogy nem  is lehetett, hiszen a középkori művészet fejlődése nem  ismeri az ilyen nem 
zetek szerinti elkülönüléseket. Ennél konkrétabb bizonyíték is áll azonban rendelke
zésünkre. Van szórványemlékünk, szárnyasoltárból való töredékünk, amely olyan 
helyről került elő (Andocs, Keszthely), amely mélyen bent volt a tartós török megszál
lás zónájában. Az egykori források egyébként több oltárt is megemlítenek, közülük 
sokról az ismertetés elég részletes ahhoz, hogy világosan felismerjük, csak faszobrok
kal ékes, szárnyakkal ellátott együttesek lehettek. Legyen elég itt az esztergomi szé
kesegyház és a pannonhalm i apátsági templom leírásának említése.

Az egykori gazdagságnak -  m int olyan sokszor a  régi m agyar művészet esetében -  
csak töredékei m aradtak meg, szerencsés véletlenek összejátszásának ritka gyü
mölcsei. Még így is van köztük jó  néhány pom pás darab, a közveden bájt és a m onu
mentalitást ritka képességgel társító kassai főoltárszobrok, a  kissé fanyar kecsességű 
kisszebeniek, vagy Lőcsei Pál szépséget és szigorúságot egyesítő rem eke városának fő
oltárán. (Ez az utóbbi egyébként Európa legmagasabb szárnyasoltára, keresztvirágjá
nak csúcsa 18,60 centim éter m agasan van.) De m ég a török háborúk során igazán 
eleget szenvedett Budán lakó vagy ide ellátogató érdeklődőnek is csodálatos szárnyas- 
oltár-élményben lehet része, ha megtekinti a Nemzeti Galéria kiállításának megfelelő 
részét. Az egykori trónterem be lépve akár azt is érezhetjük, hogy Aladdin barlangjá
ban  vagyunk, hiszen nemigen van olyan pontja a  térnek, ahonnan körbefordulva leg
alább négy-öt ne látszana közülük. A terem  nemcsak finom félhomályával és az ebben 
remekül érvényesülő megvilágításokkal szolgálja jó l a lebilincselő együttest, de hoz
zásegíti az oltárokat ahhoz is, hogy egymás hatását erősítsék. Ez pedig nagyon fontos, 
hiszen annak idején egy nagyobb késő középkori tem plom ban szintén egész falanx 
volt belőlük. Itt persze m ár nem  természetes életüket élik, a  nyitogatás-csukogatás, a 
friss virág, a  gyertyafény és a misemondás m ár hiányzik, de  aki csak kicsit fogékony 
a rra  a varázsra, amit az eredeti m űveknek az eredeti összefüggéseket felidéző elhe
lyezése ad , az nagyon sokra tudja becsülni a  muzeológusok erőfeszítéseit, akik sok 
m indent m eg tudnak  tenni annak érdekében, hogy az alkotások ne csak a  kipreparált 
kiállítási tárgyak kedélytelenségével jelenjenek m eg szemünk előtt.


