
A szentélyek északi falát díszítõ
szentségházak és szentségtartófülkék a
fennmaradt emlékanyag viszonylagos
gazdagsága folytán az erdélyi késõ góti-
kus kõfaragómûvészet jelentõs részét
teszik ki. German Kinga munkája a ko-
rábban kevéssé kutatott téma átfogó és
összetett feldolgozását nyújtja.

A kötet fejezetei sokoldalúan köze-
lítik meg az emlékanyagot, egyaránt 
kitérve a stílus és az ikonográfia, a mû-
helygyakorlat, az Eucharisztia-tisztelet
vagy a liturgiában betöltött szerep kér-
déseire. A tematikus fejezeteket kataló-
gus egészíti ki, amely az 1400 és 1538
közötti idõszakból fennmaradt csak-
nem másfélszáz emléket mutatja be.

A bevezetés után következõ második
fejezet a terminológia és a tipológia kér-
déseit tisztázza. Bár rendeltetésük hason-
ló, a szentségházak és szentségtartófül-
kék felépítésükben, formavilágukban és
kvalitásukban nagyfokú változatosságot
mutatnak; az egyes területekre jellemzõ
sajátosságok a regionális kutatások fon-
tosságát igazolják. A megrendelés és kivi-
telezés, a különbözõ formák és motívu-
mok közvetítéseinek témáit tanulmá-
nyozva a szerzõ összesíti az (elsõsorban
német területekrõl származó) írott forrá-
sok tanulságait az erdélyi emlékanyag
vizsgálatával, és rámutat a különbözõ
mûfajok közötti motívumcserére.

A harmadik fejezetben a szerzõ 
a stílusjegyek vizsgálata alapján ösz-
szefüggõ csoportok elkülönítésére és
mûhelyek rekonstruálására törekszik.
A templomok teljes szobrászati díszére
kiterjedõ vizsgálódásainak fontos ered-
ménye, a stíluskapcsolatok feltérképe-
zése és datálási kérdések pontosítása

mellett, egy 1491 és 1511 között, fölte-
hetõen Segesvár központtal mûködõ
mûhely tevékenységének rekonstruálá-
sa, amelyhez több mint tíz, stílusban 
és a kivitelezési módban is azonos je-
gyeket mutató darab köthetõ. 

Ezt követõen az Oltáriszentség tiszte-
letének dogmatikai hátterérõl és vallásos
gyakorlatáról kapunk átfogó képet. A va-
lóságos jelenlét, az úrnapi szertartások
vagy a Krisztus teste konfraternitások
tárgyalásánál a szerzõ rövid, általános
bemutatás után elsõsorban a középkori
magyarországi és ezen belül az erdélyi
viszonyokat igyekszik rekonstruálni vál-
tozatos írott és tárgyi források – liturgi-
kus kéziratok, végrendeletek, különbözõ
mûfajú mûalkotások – alapján. Az erdé-
lyi Eucharisztia-tisztelet különösen ér-
tékes forrása a barcaszentpéteri Corpus
Christi-kápolna falképdísze, melynek
elemzése során a szerzõ a korábbi szak-
irodalomban gyakran ellentmondásosan
leírt eucharisztikus ikonográfia tisztázá-
sához is hozzájárul. 

A vallástörténeti háttér megvilágí-
tása után a szerzõ a szentségházak 
és szentségtartófülkék rendeltetésének
és használatának kérdését járja körül.
A felszentelt ostya tárolása mellett az
eucharisztikus kisarchitektúra a magán-
áhítat vagy a személyes reprezentáció
céljait is szolgálhatta, bár Erdélyben 
viszonylag kevés példát találunk a
megrendelõre utaló címerdíszítésre. 
A konkrét használatot leíró források hi-
ányában a szerzõ az in situ fennmaradt
berendezések vizsgálatára alapozza
megfigyeléseit. A nagyszebeni, med-
gyesi és kelneki templomokra kiterjedõ
esettanulmányok során a szentségtar- téka
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tófülkék kialakítása, elhelyezése, vagy
a festett feliratokhoz és falképekhez va-
ló viszonya megannyi egyedi használa-
ti módra utal.

A hatodik fejezet témája a szentség-
házak és szentségtartófülkék ikonográfiá-
ja. Bár az erdélyi emlékeken viszonylag
ritkán tûnnek fel figurális ábrázolások, 
a teljes szentélybelsõ eucharisztikus
programja, az egyes ikonográfiai témák-
hoz köthetõ vallásos szövegek és a litur-
gia mozzanatainak figyelembevétele gaz-
dag értelmezési lehetõségeket biztosít.
Az elemzés eredményeképpen sok eset-
ben megállapítható a programadói tuda-
tosság az eucharisztikus témák elrende-
zésében a szentély liturgikus terében.

A hetedik fejezet mintegy epilógus-
ként a tárgyak utóéletét vizsgálja a re-
formáció és a 19–20. századi mûemlék-
védelem tükrében. A szentségházak és
szentségtartófülkék reformáció utáni
sorsa érdekes adalék a katolikus örök-
séggel szembeni ambivalens protestáns
attitûdök történetéhez. Hasonló ambi-
valencia jellemzi az emlékek jelenlegi
állapotát is; a negatív példák mellett az
esetenkénti új felfedezések és szaksze-
rû helyreállítások ismertetésével biza-
kodó hangnemben zárul a fejezet. 

A kötet második felét kitevõ kataló-
gusban a 138 szentségházra és szent-
ségtartófülkére kiterjedõ helyszíni fel-
mérés eredményeit összegzi a szerzõ. 
A tárgyak elhelyezésére, állapotára, mé-
reteire, datálására és leírására vonatkozó
alapadatok mellett a stílusjegyekrõl és
analógiákról, valamint a templomokban
azonos korszakból fennmaradt más be-
rendezési tárgyakról is olvashatunk. A
katalógustételek közötti tájékozódást he-
lyenként megnehezíti, hogy a szerzõ a
történeti hitelesség kedvéért váltakozva
használja a német, magyar és román
helységneveket a betûrendbe sorolás-
hoz. Az eligazodást segíthetné ugyanak-
kor egy háromnyelvû helységnév-kon-
kordancia táblázat is a régió nyelveiben
kevéssé jártas szakemberek számára, va-
lamint egy helységnévmutató a tanul-
mányrészben való kereséshez.

A szöveges részeket bõséges kép-
anyag egészíti ki. Az egyes emlékek do-

kumentálása mellett archív felmérése-
ket, erdélyi és közép-európai stílusana-
lógiákat, ikonográfiai párhuzamokat
vagy az egyes templombelsõk részlete-
it szemléltetõ fekete-fehér fotók a téma
természetébõl adódóan jól betöltik ren-
deltetésüket. 

Bár a szerzõ elsõsorban a késõ kö-
zépkori szentségházak és szentségtar-
tófülkék vizsgálatát tûzte ki céljául, a
különbözõ szempontú elemzések során
végig a teljes szentélybelsõ összefüggé-
sében vizsgálja azokat. Így a templo-
mokban megõrzõdött ülõfülkék, szó-
székek, portálok, zárókövek, falképek,
szárnyasoltárok és a liturgikus tér egé-
szének vizsgálata érdekes összefüggé-
sekkel gazdagítja az eucharisztikus
kisarchitektúra értelmezését.

A szerzõ egyik megfogalmazott cél-
ja, hogy hozzájáruljon Erdély mint mû-
vészeti régiónak az európai mûvészet-
történetbe való integrálásához. A kötet-
ben így végig hangsúlyos a széles kö-
zép-európai, fõleg német területeket
felölelõ, kitekintés. A vallásosság és
mûhelygyakorlat, a stílusjegyek vagy
ikonográfiai témák analógiáinak bemu-
tatása és a nemzetközi kutatás új ered-
ményeit is beépítõ szakirodalom jól
szolgálja ezt a célt. Az összehasonlítás-
képpen szolgáló területekkel szemben
ugyanakkor az egyik legnagyobb kihí-
vást a mûalkotásokra vonatkozó írott
források hiányossága jelenti. A jobban
dokumentált német területekrõl idézett
források érdekes betekintést nyújtanak
a mûpártolás és a mûhelygyakorlat
egyes vonatkozásaiba, az olvasónak
azonban állandóan szem elõtt kell tar-
tania, hogy mindez nem föltétlenül vo-
natkoztatható az erdélyi gyakorlatra. 

Bár látszólag egy szûk témakör 
kimerítõ feldolgozását nyújtja, a könyv
kérdésfelvetése ennél jóval sokrétûbb
és szerteágazóbb. A késõ középkori val-
lásosság, mûveltség és mûvészet kér-
déseit egyaránt megvilágító, tartalmi
gazdagsága mellett igényes kivitelezé-
sû, hiánypótló kötet így széles körû ér-
deklõdésre tarthat számot. 
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