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Wehli Tünde

KÖZÉPKORI FALKÉPEK ERDÉLYBEN. ÉRTÉKMENTÉS A TELEKI LÁSZLÓ 
ALA PÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL. Szerk. Kollár Tibor, írta Jékely Zsombor, Kiss 
Loránd, fényképezte Mudrák Attila. Teleki László Alapítvány. Budapest 2008

Szép album jelent meg a közelmúltban, amely jelentôsen növeli a középkori erdé-
lyi falfestészetrôl való ismereteinket. 24 templom festményeit mutatja be, zömmel 
közöletleneket vagy legalábbis a magyarországi művészettörténeti köztudatban 
fel nem szívódottakat, olyanokat, amelyeknek megmentéséhez, helyreállításához a 
Te leki László Alapítvány 1999 óta hozzájárult. Nagy szükség volt erre az akcióra, 
mert az ottani falképek közül nagyon soknak siralmas az állapota, egyesek állagának 
védelme sincs megoldva. Szomorú, de tény, hogy több tételnél azt látjuk, a rongálódás 
rendkívüli mértéke miatt még a téma meghatározása sem problémamentes. Érdekes, 
hogy nem egy templomnál csak a közelmúltban történt beavatkozás, pl. egy leomlás 
utáni tatarozás során derült fény a középkori festmények létére Kászonimpéren, 
Küküllôalmáson és Nyárádszentlászlón. Arra is van példa – így Bádokon vagy Nyá-
rád szentlászlón –, hogy a helyreállítás még csak részlegesen történt meg, így ott 
van remény arra, hogy az érintetlen felületeken újabb képek kerüljenek elô. (Ez 
a lehetôség több más objektum leírásában is felcsillan, ill. a remény kizárásaként 
annak leszögezését olvashatjuk, hogy a templom többi falán középkori vakolat nem 
található.) Csíkszenttamáson pedig, ahol a templom teljesen beomlott, régészeti mód-
szerekkel, föld alól (!) elôkerült festéktöredékek izgalmas összeillesztésével lehetett 
néhány részletet rekonstruálni. 

A művek többsége bizony provinciális, egy erdélyi vagy éppen egész magyarországi 
művészeti összefoglaló nem sokat venne fel közülük, a szeretetteljes és alapos hely-
reállítást természetesen mindenképp megérdemelték. (Azt azonban éppen második-
harmadik kategóriához tartozó voltukkal szemléltetik nagyon jól, hogyan terjedt 
el, hogyan vált a legigényesebb művészeket megfizetni nem képes kisebb falvak 
lakóinak is mindennapi kenyerévé egy-egy új stílusirányzat.) És természetesen azt 
is megérdemelték, hogy ha egy csoportjuknál befejezôdött a helyreállítás, akkor ezt 
publikáció is rögzítse. A könyv ABC szerint sorolja fel az érintett falvakat Bádoktól 
Szamosújvárnémetiig, 1–3 oldalt és 5–10 képet szentelve mindegyik objektumnak. 
Egy külsô felvétel és egy templom-alaprajz mindegyik falunak kijárt, bár az alap-
rajzon – minthogy nem ilyen célból készültek – a falfestmények helyét sehol sem 
tüntették fel, még a lépték is ritkaság. Csak akkor van szerencsénk, ha az egykori 

08 A jáki apostolszobrok. Szerk. Szentesi Edit, 
Ujvári Péter. Budapest 1999. J11 (193. 275. 
kép), J8 (225. kép), B5 (233. kép)

09 Azt csak mellékesen említem, hogy a 
portréfestészet elôfutáraként a témában 
alapműnek tekinthetô Angelica DÜLBERG, 
Privatporträts (Berlin 1990.) c. monográ-
fiája nem szól ezekrôl a táblákról.

10 12., 13. fejezet.

11 81. Igaz, hogy Hunyady munkája stílustör-
ténet és emlékanyag bôsége szempontjából 
az Iparművészet könyvét (A könyvkötés. 
GULYÁS József. In: Az iparművészet köny-
ve. III. Szerk. Ráth György. Budapest 1912. 
379–458) alig haladja meg, azonban szem-
léletének pozitív vonásaként értékeljük, 
hogy a fémveretekkel és a problematikus 
magyarországi emlékekkel is foglalkozik. 
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felmérô hozzáírta a méreteket. Belsô felvételek segíthettek volna ezen, ám az igazán 
jó megoldás egy axonometrikus vagy hasonló stílusban készült vázlat lett volna a 
belsô térrôl, a képek helyének pontos feltüntetésével. 

A leírás mindig a templom vagy legalábbis a falu elsô említésével kezdôdik, és tör-
té netével folytatódik, nagy súlyt helyezve az esetleges restaurálásokra. A datálást 
megkönnyítendô gondosan megadják, ha esetleg évszám került elô. A stíluskritikai 
módszeren kívül is minden segítséget igénybe vesznek, Kászonimpéren például egy 
ábrázolt páncél típusa nyújt segítséget. A szerzôk (így, többes számban kell írnom, 
mert sehol sincsen feltüntetve, ki mit csinált) csak a restaurálás eredményes meg-
történtérôl kívántak számot adni, tehát nem vállalkoztak arra, hogy műhelyek 
vagy iskolák körülhatárolásával, a közöttük egykor fennállott összefüggések ki nyo-
mozásával összefüggô fejlôdéstörténetet rekonstruáljanak. Egyes esetekben, pl. 
Felsôboldogfalvánál mégis kísérletet tettek erre, és oda jutottak, hogy ha a figurák 
nyilvánvalóan nem is a székelyderzsi mester kezétôl valók, de az ottani, a csík-
szentmihályi, továbbá az elpusztult homoródi falképekkel fennálló hasonlóság egy 
egykori műhelynek köszönhetô, és Székelyderzs 1419-es évszáma a többi festmény re 
is kormeghatározó lehet. (A Tízezer vértanú együttes mellett álló püspökrôl – kilétét 
a dicsfénybe írt, a könyv reprodukcióját nézegetve kiolvashatatlan betű-töredékek 
rejtik – a szerzôk bizonytalanságával szemben azt lehet megállapítani, hogy ô nyil-
vánvalóan nem része a vértanúsági jelenetnek. Ô balról keretezi azt, amit Veronika 
jobbról. Így a vértanúságot akár Achatius ábrázolásának is tekinthetjük.) A 14. 
szá zad eleji italobizantin hatás egy pompás újonnan felfedezett emlékének, a fel-
vinci passió-sorozatnak a datálásához is egy évszám, az ôraljaboldogfalvai képeken 
olvasható 1312-es jelentett fogódzót. A témák, különösen a ritkább témák esetében 
gyakran más elôfordulásukat is említik, pl. Marosszentannánál egészen Velemérig 
eljutva. Ezeken a tájakon is elôfordul a Kárpát-medencében nem gyakori freskó, pl. 
Felsôboldogfán, Marosszentannán, Felvincen –az utóbbi kettô nemcsak technikáját, 
de stílusát tekintve is nagyon olaszos. 

Sor kerül 19. századi másolatok közlésére is, néhol már elpusztult, de az éppen 
tárgyalt emlékhez analógiának felhasználható falképek esetében (Csíkszentmihály, 
Homoródszentjános), vagy olyankor, amikor a képet az egykori feltárás után beme-
szelték, és most került újra napvilágra (Sepsikilyén). Érdekes Marosfelfalu esete, 
ahol akkora a pusztulás, hogy az együttes egykori képének érzékeltetésére tizenhét 
egykori fotót és másolatot kellett felhasználni, míg a mostani állapotot mindössze 
kettô mutatja be. (Az épület 1903-ban használaton kívül került, úgyhogy mára csak 
romnak mondható, és így mindössze néhány, tenyérnyinél alig nagyobb színes foltot 
lehetett konzerválni.) Bölcs döntés volt a szerzôk és a szerkesztôk részérôl a máso-
latok ilyen nagy mértékű igénybevétele, mert ezek nem elég közismertek, még a 
kutatók számára is kevéssé hozzáférhetôek – most azonban közkinccsé váltak. 

Van egy-két apróság, amelyben a recenzens nem ért egyet a szerzôkkel. Két iko-
nográfiai természetű: Marosszentannán egy méltóságteljesen ülô személyt Toulouse-
i Szt. Lajosnak neveznek, de az általa viselt ruha egyértelműen világi személlyé teszi, 
és a pálcájának a tetején levô liliom nem az, amit az Anjou-ház használt. Talán királyi 
pálca, jogar lehet, bár az illetô fején nincs korona. Esetleg egy szentként tisztelt király-
fi, például Szt. Imre lenne, mint Biharban, Magyarremetén (Lángi József – Mihályi 
Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberendezések 2. Budapest 2004, 73. Szakács, 
Béla Zsolt: Saints of the Knights – Knights of the saints: Patterns of Patronage 
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az the Court of Sigismund, in: Sigismund of Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. 
Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses 
in Luxemburg, 8.10. Juni2005, 329, fig. 16. Kerny Terézia: Magyar szentek falképei 
(Magyarremete), in: Szent Imre 1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére szüle-
tésének ezredik évfordulója alkalmából, szerk. Kerny Terézia. Székesfehérvár 2007, 
31. kat. sz.), vagy Beregben, Lónyán (Lángi József: Lónya, református templom (fal-
képkutatás). Műemlékvédelmi Szemle 48. 2004, 341–347 – pusztán a feltárás tényérôl 
tudósít. Szakács, Béla Zsolt: Saints of the Knights – Knights of the saints: Patterns 
of Patronage az the Court of Sigismund, in: Sigismund of Luxemburg. Ein Kaiser 
in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen 
Kongresses in Luxemburg, 8.10. Juni2005, 330, fig. 17). 

Sepsikilyénben egy súlyosan sérült képet Szent Pál megtérésének neveznek, de ez 
aligha állja meg helyét. Egyrészt a többi szentnek fenséges álló alakját festették meg, 
itt pedig eseményt látunk, másrészt – és ez a lényegesebb – ezt a kompozíciót hang-
súlyos, díszes kerete a passióhoz kapcsolja. Néhány stíluskritikai természetű meg-
állapítással kapcsolatos ellenvetés: A kéméndi falképet a kötet túl koránra a 15. sz. 
elejére datálja. A szent királyok lába a párkányról lelógónak látszik, márpedig ennek 
a perspektivikus bravúrnak ismételten idézett korai példái északon a Van Eyck test-
vérek genti oltára, délen Andrea del Castagno Pippo Spanót ábrázoló freskója, elôbbi 
a harmincas, utóbbi a negyvenes évek elejérôl. A tárgyalt kép így leghamarabb a 
15. század közepe körül keletkezhetett. Ugyanott az Utolsó ítélet alakjait vizsgálva 
nagyon sok alárajzolást látunk; abban egyébként nem foglalnak állást, hogy ez késôb-
bi lekopás vagy befejezetlenség. (Az utóbbi látszik valószínűnek.) A marosszentannai 
mester stílusát Magyarfenesen keresztül Esztergomhoz kötik, holott az erôsen gra-
fikus elôadás, a szuggesztíven nézô szemek, a fej formája, és a hullámzó haj inkább 
Zselizhez hasonló. (Magyarfenes egyébként Gömörhöz ízesül közvetlenebbül.) 

Nem tudunk hinni a reprodukciók színének, szinte mind egyformán barnás, lilás 
árnyalatot mutat. Ez pedig aligha a nyomda hibája, mert a külsô képek vagy a régeb-
ben készített másolatok reprodukciói sokkal színesebbek. 

A szerkesztés súlyos hiányossága, hogy a fejtegetéseknél soha sincs utalás a képek-
re, esetleg oldalszámukra. A kiadó maga tett egy lépést afelé, hogy a könyvet csupán 
nézegetni való albummá fokozza le. Ugyanez mondható a bibliográfiával kapcsolat-
ban, amely mindössze a kötet végén nyert helyet, nincs emlékenként szétbontva. 

A kötet mintegy folytatása néhány pár évvel ezelôtt megjelent könyvnek (Lángi 
József – Mihályi Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberendezések 1–3. Budapest 
2003–2006; Horváth Zoltán György: Székelyföldi freskók a teljesség igényével. 
Budapest 2001) amelyek szintén röviden ismertették egy nagyobb felmérés során 
éppen megvizsgált templomokat ill. a székelyföldi falképeket. Az elsôben több objek-
tumról esik szó, ennek megfelelôen egyrôl-egyrôl kevesebbet írnak, és minthogy fa-
emlékeket (kazettás mennyezet, szószék, padok, stb.) is tárgyaltak, a falképekre leg-
feljebb egy-két illusztráció jutott (azok minôsége egyébként általában nem éri el az 
itt láthatókét), a szövegben legfeljebb futó említés. Ez különösen akkor válik nyilván-
valóvá, amikor ugyanarról a templomról itt is, ott is szó esik. A második csak székely 
falképeknek van szentelve (melyeket válogatás nélkül freskónak nevez, holott szinte 
mindegyik secco), de ugyancsak nagyon szerény terjedelemben, művészettörténetileg 
alig értékelhetô módon. (Érdemi ismertetésük: Jékely Zsombor: Négy könyv magyar-
országi freskókról. Ars Hungarica 32. 2004, 135–140.) 

13_Szemle_393_426_.indd   42213_Szemle_393_426_.indd   422 2010.08.23.   10:34:502010.08.23.   10:34:50



423

A cím egyébként mindegyik könyv esetében súlyosan félrevezetô, akár a rosszhi-
sze mű piacszerzés vádja is megkockáztatható. Radocsay Dénes ehhez hasonló cím-
mel nem csak egy a felmérések, helyreállítások véletlenjébôl adódó felsorolást, de 
iga zi szintézist jelentetett meg. Minthogy nem „Néhány középkori falkép…” vagy 
„Új onnan helyreállított falképek…” olvasható, a vásárló vagy egy katalógusból rende-
lô érdeklôdô bizonyosan többre számít, mint amit kap. 

Az említett kötetek – különösen ez a legújabb – arra utalnak, hogy a felmérés, 
kon zer válás, restaurálás, az emlékek állapotának szóbeli rögzítése, a datálás és a 
ké zen fekvô stiláris rokonság megállapítása jó ütemben halad. Lassan itt van az ideje 
a na gyobb összefüggések feltárásának, egy összefoglalás megírásának. 

Végh János

PAPP JÚLIA: A RUMY-SERLEG TÖRTÉNETE. Kairosz Kiadó, Budapest, 2008. 199 
lap, 54 kép

A magyar művészettörténet jellemzôje, hogy nem egyszer kell megsemmisült vagy 
legalábbis hozzáférhetetlen alkotásokkal foglalkoznia. Legismertebb példája ennek a 
garamszentbenedeki Kálvária-oltár predellája, amely az esztergomi múzeumban, az 
1906-os tűzvészben égett el, egy kevésbé ismert emlék a Bihar megyei lázuri temp-
lomkapu a 14. századból, amelyrôl Tóth Sándor írt egy, a további kutatás által nem 
eléggé felhasznált ismertetést egy publikációban megjelent fénykép nyomán (Egy 
elfelejtett bihari faajtóról. Építés-Építészettudomány 12. 1980, 439–453). Egyébként 
van egy szerencsés példa is, az a Szent Imre emlékét megörökítô, 1500 körüli kôtábla 
Székesfehérvárról, amely éppen a 2007-es Szent Imre-kiállítás idején került elô egy 
budapesti pincébôl, s így a kiállításkor még elveszettnek számított (részletesebben 
Szűcs György: Fehérvár kövei, in: Szent Imre 1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tisz-
teletére születésének ezredik évfordulója alkalmából, szerk. Kerny Terézia. Székesfe-
hérvár 2007, 197–200). 

A Rumy-serleg szerencsére nem semmisült meg, csak éppen jelenleg hozzáférhe-
tetlen egy szakszerű vizsgálat számára. A tárgy egyébként Sziléziában készült, ám 
hozzá köt bennünket, hogy évszázadokon keresztül nálunk, a Vas megyei Rumy csa-
lád tulajdonában volt. Jó lenne tudni, mikor és hogyan került ez a fôúri, sôt fejedelmi 
kincstárba illô pazar darab egy egyszerű középnemesi famíliához, de ennek kiderítése 
még a jövô kutatás feladata. Akárhogyan történt, nagyon megbecsülték, még családi 
címerükbe is belevették. (Papp végigköveti a serleg elôfordulásait a család 16–17. szá-
zadi pecsétjein, 35–36. old.). Ônáluk volt egészen az 1880-as évek közepéig, többször 
szerepelt országos kiállításokon, és a magyar tudományos világ akkor még fontos 
nemzeti kincseink egyikeként tartotta számon. Manapság viszont már művészettör-
ténészek is alig-alig tudnak róla. Ekkor ugyanis az új tulajdonos az elôzô családfô 
szándékával ellentétben eladta Németországba, a megvásárló Rothschild állítólag ti-
zenkétszer annyit ígért érte, mint amennyiért a Nemzeti Múzeum vette volna meg. 

A tárgy elérhetetlenségébôl adódik a könyv szokatlan címe: a tárgyalandó műal-
kotás nevéhez még egy szó van függesztve: „története”. Vajon van értelme ennek? 
Igenis van, mert ebbôl rögtön megérthetjük, hogy nem a műtárgyat bemutató, ötvös-
ségtörténeti, hanem egy tudománytörténeti munkát tartunk a kezünkben. A serleg 
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