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Korhecz Papp Zsuzsanna újabb kötete a 18. századi festészet és a magyar-
országi barokk mesterműveivel ismertet meg bennünket. Az alkotások 
többsége ma is eredeti helyén található, néhány festmény múzeumba ke-
rült. Ezek a művek a magyarországi barokk eddig kevéssé kutatott vidéké-
ről, a Bácskából, a Bánátból és a Szerémségből származnak. Csóka, Écska, 
Pétervárad, Szabadka, Ada, Bács, Futak, Újvidék, Karlóca, Palona, Nagy-
becskereki Nemzeti Múzeum, Szabadkai Püspöki Kincstár, Belgrád Város 
Múzeuma bécsi barokk festményeit ismerhetjük meg Korhecz Papp Zsu-
zsanna könyvéből. Ezzel a témával a szerző már régóta foglalkozik, hiszen a 
2008-ban megjelent első kötetében, az Újjászületések, restaurálási, egy-
házművészeti és kultúrtörténeti képes tanulmányok címűben is találkoz-
hatunk A Maulbertsch-műhely Écskán őrzött festményeinek restaurálá-
sával, valamint a Kremser Schmidt művét őrzik Szabadkán (a ferencesek 
Szent Rókus-festményének restaurálása). A könyvben folytatja az első 
könyvében elkezdett barokk festmények bemutatását, valamint azt is, hogy 
a restaurálásuk titkaiba beavat. A háromnyelvű (magyar, szerb, német) 
kötet hasonlít a Stettner művészetét bemutató szintén háromnyelvű 
Stettner Sebestyén budai festőművész című kötetére. A katalógus a Bécsi 
barokk című könyvében a kötet elejére került, s a teljes oldalas részletek 
még közelebb hozzák az egyes festményeket. A szerző célja szerint ezek a 
reprodukciók segíthetnek az ismeretlen mesterek beazonosításában, mivel 
a bemutatott 27 festmény közül 10 alkotója nem ismert. 

A legkorábbi oltárképek az 1730 körülre datálható két Paul Troger 
kép: Krisztus az olajfák hegyén és a Fájdalmas Szűzanya, valamint Marti-
no Altomonte Keresztrefeszítés Mária Magdolnával 1734-ből. Ezek a 
festmények a Bécsi barokk mesterek a Vajdaságban című kiállítás közép-
pontjába kerültek. A könyv katalógus részében pedig az elsőként bemuta-
tott művek. Ezeket a kötetben két különlegesség, Wolfgang Köpp Szent 
Péter és Szent Pál apostolt ábrázoló két gipszmozaikja követi. Ezek a legké-
sőbbi jelzett alkotások, éppen 1800-ból. (A festmények közül Hubert Mau-
rer Szentháromság olajképe a legkésőbbi.) Legkorábbi datált kép egy kegy-
kép 1730-ból: Johann Fertl Brünni Szűzanya a palonai Szent Jakab 
templomból a katalógus végén az utolsó kép. 

Felix Ivo Leicher écskai képeit korábban Maulbertsch műhely munka-
ként tartották számon. A bécsi barokk mesterek közül Martin Johann 
Schmidt, Hubert Maurer, Peter Strudel, Joseph Orient, Ignaz Raab és Jo-
hann Fertl, valamint néhány ismeretlen mester délvidéki alkotásait mutat-
ja be. Több mű elsőként kerül publikálásra Korhecz Papp Zsuzsanna köny-
vében. Például Hubert Maurer fent említett képe, Joseph Orient Hazatérés 
Egyiptomból című, a Nagybecskereki Nemzeti Múzeumban őrzött festmé-
nye, a Szabadkai Püspöki Kincstár kincseiből egy a 18. század közepére 
datálható Golgota, a bácsi plébánia templomból Sienai Szent Katalin Jézus 
Krisztussal és a Szűzanyával, Belgrád Város Múzeumából egy Szeplőtlen 
fogantatás vázlat és a Brünni Szűzanya-kép. 
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Az ismeretlen bécsi mesterek alkotásai közé került Ignaz Raab futaki 
Szentháromság tisztelete oltárképe, mivel ezt korábban Falkoner Ferenc 
vagy Falkoner József műveként tartották számon, de Jávor Anna stíluskri-
tikai elemzése és a gróf Dominik Chorynsky hagyatékából előkerült doku-
mentumok szerint Ignaz Raab festette, és a jezsuiták feloszlatása miatt 
késett a kép befejezésével. Ez is egy momentum, ami megerősíti dr. Német 
László nagybecskereki püspök szavait, aki a kötet köszöntőjét ezzel kezdi: 
„Nincsenek annyira rossz döntések ezen a világon, amelyek bizonyos érte-
lemben lehetővé ne tennék a jó megvalósulását.” A szerzetesrendek felosz-
latása mecénásoknak alkalmat adott arra, hogy csodálatos barokk remek-
művekkel gazdagítsák a délvidéki templomokat. 

A könyv az azonos című, a szabadkai Városi Múzeumban látható kiál-
lítás anyagát mutatja be. A bemutatott művek közül 2006 és 2015 között 12 
oltárkép restaurálását a szerző végezte. A képek tudományos vizsgálatára is 
sor került a belgrádi Nemzeti Múzeumban és a Magyar képzőművészeti 
Egyetem Restaurátor Tanszékének laboratóriumában. Ezek alapján Kor-
hecz Papp Zsuzsanna a bécsi mesterek festéstechnikáját mutatja be az 
utolsó fejezetben. A kötetben szereplő művek közül 2006-ban Martin Jo-
hann Schmidt (Kremser Schmidt) Szent Rókus megdicsőülése című oltár-
képét restaurálta. Az Újjászületések című könyvében a szabadkai ferences 
templom és kolostor legkiválóbb darabjaként jellemezte, mely a bécsi ba-
rokk jegyeit mutatja: „sötét alaptónus és háttér, kiegyensúlyozott kompozí-
ció, lendületes ecsetkezelés”. A festmények alkotóinak azonosításakor 
Korhecz Papp Zsuzsanna művészettörténészekkel is konzultál, például 
ennél a képnél – az azóta elhunyt – Michael Grünewald osztrák művészet-
történész, Kremser Schmidt szakértő is alátámasztotta kutatási eredmé-
nyeit. Egy másik restaurátor, Juhász István megfigyelései a jelzett váci 
oltárképekkel kapcsolatban megegyeztek a szabadkai kép öregedési elvál-
tozásaival, repedéshálójával. A szabadkai Szent Rókus megdicsőülése kép 
esetében a pentimento, vagyis hogy a festő festés közben változtatott a kép 
egyes részletén bizonyítja, hogy Kremser Schmidt saját kezűleg festette az 
oltárképet. 

Megannyi kis nyomozásnak lehetünk tanúi a könyv olvasása során. A 
kötet esszenciáját adja Korhecz Papp Zsuzsanna másfél évtizedes kutatá-
sainak. A könyv bevezetőjében körvonalazza azt a nagyobb koncepciót, 
melynek része a Délvidékre került bécsi mesterek oltárképeinek bemutatá-
sa. Eszerint a délvidéki katolikus egyházművészet bemutatása a cél, mely 
kimaradt eddig a művészettörténeti feldolgozásokból. 

(ism.: Fábián Borbála) 
 


