
Magyar egyházi gyűjtemények
kincsei

A magyarországi művészettörténeti kutatás egé
szen a legutóbbi időkig elsősorban a stiláris szem
pontokat tartotta fontosnak, s a müvek társadalmi
kapcsolatainak, tartalmi vonatkozásainak feldol
gozása - jelentőségében - Jórészt másodrendű fel
adat maradt. A magyar művészettörténet fő ára
mában azonban ma már kezd uralkodóvá válni a
nézet, hogy csak az olyan módszerű feldolgozás
szőheti egységes egésszé a valóságban is egységes
történeti és művészeti képet, amely a képzőművé

szet társadalmi kapcsolatainak megvilágítására is
törekszik, s ennek megfelelően tartalmi oldalról, a
megrendelő célkitűzéseinek elemzésével indul,
majd az alkotóművészék szerepével és a művek sti
láris sajátosságaival, ikonográfiai programjával
foglalkozik, s végül eljut a mű közönségre tett ha
tásának és a közönség reakciójának vizsgálatáig.

Ha Dávid Katalin könyvéhez - Magyar egyházi
gyűjtemények kincsei - nem pusztán az ünnepi
ajándékkönyvekkel szemben támasztott igénnyel
közeledünk, mindjárt az elején meg kell monda
nunk, hogy a kötet csak részben felel meg ezeknek
a követelményeknek. A szerző jelentős tudomá
nyos és népszerűsítő előmunkálatok után látott a
könyv összeállításához. Először 1970-ben kisebb
bemutatót, majd 1979-S0-ban az Iparművészeti

Múzeumban nagyszabású és nagy sikerű kiállitást
rendezett a magyarországi egyházak gyűjteményei

nek anyagából. Ezek az események a most megje
lent kőnyvvel együtt bizonyítják, hogya szakem
berek után. a nagykőzőnségnek is lehetősége nyílt
megismerkedni az alkotásokkal.

Dávid Katalin nem kisebb feladatra vállalkozik,
mint arra, hogya kőtet gerincét kitevő 120 nagy
alakú fekete-fehér és színes képben reprezentatív
válogatást nyújtson a magyar egyházak tulajdoná
ban lévő műtárgyakból,A könyv - és közvetve a
gyűjtemények - jelentőségét elsősorban az a tény
mutatja, hogy egyrészt ezek az alkotások mint mű
vészeti produktumok szerves részei a magyaror
szági művelödéstörténetnek, ezen belül a művé

szettörténetnek, nélkülük ma már senki sem vállal
kozhat a magyar művészettörténetakár megköze
lítőleg teljes feldolgozására. Másrészt a gyűjtemé

nyek szárnos európai mester és műhely munkáit is
tartalmazzák, ezért ezek anyagának mielőbbi meg
ismerése az egyetemes művészettörténet szempont
jából is elengedhetetlen. A bevezetőben a szerző

először az "egyházi gyűjtemény"és a - ma különő

sen sok félreérthető vagy.rokon jelentésűnek vélt
szóval jelölt - "egyházi művészet" fogalmak meg
határozására tesz kísérletet. "Külőnös nehézség je-
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Jöladatá-ról szóló tanulmányában -, ha tudomá
nyos föladatnak előbb definiálnia kell tárgya fo
galmát." Most sincs ez másként. Dávid Katalin az
"egyházi gyűjtemény" fogalomkörébe nemcsak a
művészeti értékük miatt használatból kivont, mú
zeumba került, hanem a liturgiát tovább szolgáló
munkákat is besorolja. Ezzel már - nagyon helye
sen - utal arra, hogy a tárgyakat őrző és használó
közösségeken kívül a művészettőrténeti kutatás

.nak is egységként kell kezelnie ezeket a műveket.

Már nehezebb egyetértenünk vele akkor, amikor a
.templomhoz, liturgiához, valláshoz kötődö művé

szet megjelölésére az "egyházi művészet" fogalmat
ajánlja, mivel ez - mint írja - valamennyi egyház
tárgyaira érvényes és kifejezi a tárgyak rendelteté
sét is.

Ez az elnevezés nem a művészeti tematika sze
rint osztályoz, s így a tárgyak "megszenteltségét",
szakralitását közös alapul véve a kutatásnak 'csak
látszólag teszi lehetövé, hogy funkciója alapján
csoportosítsa az anyagot. Aligha tévedünk azon
ban, ha azt mondjuk, az - egyébként meglehetősen
egyoldalúan értelmezett, a különbségeket elmosó
- "szakrális" jelző nem nyújt kellőképpen tág lehe
.tőséget az ezzel a szóval jelölni kivánt tárgyak által
hordozott, egymástól nagyon is különböző, spe
ciális jelentéstartalmak és rendeltetések meghatá
rozására. Éppen az összetett eszközökkel dolgozó
művészettörténet-írásbankell ügyelni arra, hogy a
- tudományosságban újabban egyre szélesebb kör
ben terjedő, ám nem mindig kellő körültekintéssel
alkalmazott - "funkcionális megközelítés" csak
egy a lehetséges módszerek közül, s ez is csak ak
kor vezethet eredményre, ha a "funkció" rendkívül
sokrétű fogalmát kellő körültekintéssel alkalmaz
zuk. Így mindig figyelemmel kell lennünk legalább
arra, hogy egy műtárgy milyen funkciót tölt be az
adott kulturális kontextusban, vagyis milyen szere
pet játszik ti társadalmi és a magánszférában (kü
lön a megrendelő, a művész és a közönség tudatá
ban), milyen múlt-, jelen- és jövőbeli adottságok,
igények és szükségletek kifejezője, s ezek hogyan
változnak az időben. Csak mindezeknek a szem
pontoknak 'az együttes figyelembevételével válik
világossá, hogy az egyházi megrendelésre és funk
cióra készült műalkotások - a "világi" műtárgyak

hoz hasonlóan - az eltérő teológiai mondanivalón
kívül is milyen differenciált jelentéstartalmak kife
jezői.

A két fogalom meghatározását követően Dávid
Katalin "a közölt anyag jobb megértése érdeké
ben" osztályozza a szakrális művészetet, Az első

csoportba azokat a műtárgyakat sorolja, amelyek
• közvetlenül a liturgiát szolgálják: oltár, úrasztala,

a szentély felszerelései, továbbá a szentségek ki
szolgáltatásával, a nyilvános ájtatosságokkal és



megemlékezésekkel kapcsolatos tárgyak. A máso
dik csoport tárgyait a vallásos programművészet

elnevezéssel foglalja össze: a templomok belső ki
képzése, valamint a magánájtatosság célját szolgá
ló tárgyak tartoznának ide. A tárgyaknak ez a
mesterséges szétválasztása a könyvben további za
vart eredményez. E felosztás szerint a 120 kép kö
zűl· az első 38 ábrázolná a látványosabb program
művészeti alkotásokat: oltárképeket. templomi
szobrokat, s a fönnmaradó 82 kép rnutatná be köz
vetlenül a liturgiát szolgáló műtárgyakat : kelyhe
ket, kereszteket. szentségtartókat stb. A kötet te
hát nem egyházak szerinti csoportosításban adja
az emlékeket. E felosztás ala pja - ha jól értjük - az
az elgondolás, amely szerint a bemutatott tárgyak
nem egyforma szerepet töltenek be a liturgiában,
nem azonos távolságra helyezkednek el a kultusz
középpontjától. A tárgyaknak ez az egymás mellé
állítása azonban megtévesztő lehet: egyrészt nem.
tudjuk, mi dönti el azt, vajon egy oltárképnek. egy
ereklyetartónak. egy kódexnek vagy egy kehelynek
van-e .jelentősebb" szerepe a liturgiában, másrészt
a hasonló megforrnálású, látszólag hasonló funkci
ót betöltő tárgyaknak a különbözö egyházak litur
giájában egymástól jelentősen eltérő feladata lehet.
Ez a tisztázatlanság azért is szembetűnő, mert a
könyvben az egymás mellé állított tárgyak az
- egyébként nem mindig következetes - műfaji és
időbeli tagolás miatt csupán bizonyos stiláris kü
lönbségek felismeréséhez adnak lehetőséget. A tár
gyak "szakralitásán" kívül nem találunk más tar
talmi kapcsolatot, amelyeszmeileg is megengedné
a különböző egyházak liturgikus műtárgyainak

ilyen összekapcsolását. 'Hangsúlyozni kell, hogy itt
nem egyszerűen a tanbeli különbözőségek na
gyobb tiszteletben tartását hiányoljuk. hanem azo
kat a differenciált művészettörténeti meggondolá
sokat, amelyek lehetövé tennék a tárgyak mögöttí
társadalmi és kulturális összefüggések árnyaltabb
megismerését.

Tovább fokozódik ez az érzésünk akkor, ami
kor a műtárgyak által közvetitett fontosabb eszmei
tartalmakról a képkatalógus szűkszavú leírásaiból
szeretnénk tájékozódni. A leírások ugyanis lemon
danak a tárgyak szélesebb művelődéstörténeti ösz
szefüggéseinek rnegvilágitásáról, s csupán a legfon
tosabb ikonográfiai, itt-ott a tárgyak provenienciá
jára utaló adatok ismertetésére szorítkoznak. Ez
természetesen csak részben a szerző hibája: éppen
az egyházi gyűjteményekbe került, eredeti össze-

. függésük ből gyakran már nagyon korán kiraga-

dott tárgyak esetében tudhatjuk a legkevesebbet a
műtárgyak egykori életéről. Csupán egyetlen példa
a könyvből arra, hogy a művészettörténeti, litur
giai, néprajzi ismereteken túl milyen körültekintés
sel kell segítségül hívni a tágabb kultusztörténeti
összefüggéseket is. A 18. képen szereplő XVI. szá
zadi dozmati Mária a Gyermekkel című szoborról
a katalógusban azt olvassuk, hogy "az ábrázolás
ikonográfiai gyökere részben a János jelenéseinek
(l2,1) napba öltözött asszonya, részben a magyar
mitológia napasszonya" (hivatkozással Ipolyi Ar
noldra), "a szobor kompozicióját e kettő összefo
nódása alakította ki betegség-bajelhárító Madon
nává". Elég azonban egy pillantást vetnünk a ma
gyarországi Mária-kegyszobrok ikonográfiájára, s
máris láthatjuk, hogy a dozmati szobor az egyik
legelterjedtebb középkori kegyszebor-tipus válto
zata, s így aligha hozható kapcsolatba a "magyar
mitológia" Ipolyi által feltételezett napasszonyá
val. S ha volt is ilyen elképzelés a magyar ősvallás

elemei kózött, ennek a XVI. századig tartó tovább
éléséveI - mint azt a könyv szövege sugallja - biz
tosan nem számolhatunk.

Az itt csupán érintett nehézségekre csak részben
találunk magyarázato t akkor, amikor a kötet be
vezetőjének végén a gyűjtemények anyagának egy
házak szerinti jellemzése után a kutatás további
feladatairól, a válogatás szempontjairól értesü
lünk. Dávid Katalin egyrészt ügyelt arra, hogya
kötet arányai "híven tükrözzék a különböző egy
házak emlékanyaga között megmutatkozó meny
nyiségi különbségeket"; másrészt a fennmaradt
emlékek aránytalanságait módositja, amikor a kö
zépkor emlékeinek a valóságos aránynál nagyobb
hangsúlyt ad a képanyagban. S végül a kötetben
megmutatkozó műfaji aránytalanság annak a 
mindenképpen értékelendő - törekvésnek az ered
ménye, amely elsősorban a kevésbé ismert tárgyak
bemutatását tűzte ki célul. Mivel egy ilyen kötet
szükségképpen csak ízelitőt adhat a gazdag anyag
ból, a válogatás szempontjaival nem szállhatunk
vitába. Azt azonban mindenképpen hiányoljuk,
hogya kötetben nem kaptak nagyobb helyet azok
a talán kevésbé látványos tárgycsoportok. amelye
ket nem mindig specialisták készítettek, s amelyek
tömegjellegük miatt inkább már a "szakrális nép
művészet" körébe tartoznak. Ezek is igazi kincsei
az egyházi gyűjteményeknek. (Corvina, 1981)
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