
.-\ üY1I·éf-,'Yhi.zi előadás rendezője: Sala
.uon Sur», László Ottóra koncentrált. Hoz
L" .,dluIGfV"" nyert kidolgozost minden
egyes ,81el1('1, melyekben ,~ hangsúlyozott
~"OlesLK érzékenyen követi a történelmi
"esetnenY1", Ll. András magatartását, kitű

noeu érzekelterve a történelmi idó másod
'i.gossi.gát, hogy még biztosabb legyen a
lélektani indíték, amely végül is élteti a
darabot. (Mouvációnak viszont elsőrangú a
vcí.akozó színpad-kép, ü bécsi hangulat fel
idezesetól J. szabadságáért küzdő magyar
ság ~ egészen Rákócziig vissza- vagy előre

mutató - sorstragédiájáig.) /
GlilltJurzerm jellemző, hogy darabjai

Dan elsősorban az a zseniális, ami mellé
kes, s ez olykor a motivációkra értendő.

Például: .:.. Bancbanus kétségtelenül fontos
Lélektani csúcspontja, amikor Erny, Bánk
D<in felesége férjének megmutatja azt a
..iapirlapot, amely az Ottó által kért légyott
fi. az igen választ tartalmazná. Azonban a
cet!ire az asszony semmit sem írt. Szándéka
mégis a megvalósítást jelenti számára.
Egyetlen motívuma ez annak a mélylélek
taní sornak, amelyet kibogozni lélekbúvá
roknak ad feladatot. A rendező jó szemmel
vette ezt észre, amint más, "jelentéktelen",

Képzőművészet

Barokk szentképek
Magyarországon

A magánáhítatra szolgáló grafikai jellegű

szentképek tudományos kutatásának Ma
gyerországon ma még csak a kezdeteiről

beszélhetünk.
A jelentősebb közgyűjtemények hosszú

ideig elhanyagolták ezeknek az ábrázolá
soknak a rendszeres gyűjtését, a ma feltá
rásra és feldolgozásra váró anyag legna
gyobb része alig vagy csak nehezen hozzá
férhető magángyűjteményekben található.
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a darab életéből mégis nélkülözhetetlen
mozzanatot.

A szereplők kőzül a főérdem kétségte
lenül az Ottót alakitó Safranek Károlyé.
Tehetsége az ilyen szerepekre predesz
tinálja. Meglepő ér-ettséggel-érzékenységgel
éli át az egyetlen figurába sűrített többarcú
szerepet. (Egyszer talán a Homburg hercegé
ben is láthatjuk, vagy legalább újabb Grill
parzer-darabokbanl) Fiatalsága az oka, hogy
időnként túlságosan elkapja a hév, amelynek
a szövegérthetőség vallja kárát.

Bárány Frigyes a címszerepben végig azt
nyújtotta, amit az írói fantázia elképzelt, a
sztoicizmusnak olyan fokán, amely már
már elviselhetetlen. Tiszta pillanatokat te
remtett Varjú Olga (Emy alakításában),
míg Gertrud jelmezében Gaál Erzsébet túl
játszott, Csikos Sándor (II. András) pedig
úgy mozgott a színpadon, mint akinek sem
mi köze az egészhez. Dicséret illeti az ud
varoncok vérbő komédiázását, a bál-ren
dező Rókás László középkort és bieder
meiert ötvöző ötleteit, a díszlettervező

Khell Csörsz idő-dimenziójú színpad-képeit.

Tóth Sándor

A tudománytörténeti előzményekközül ér- .
demes megemlíteni Ebenhöch Ferenc győri

kanonokoknak és múgyújtónek, Némethy
Lajos történész papnak, Csatkaí Endre mú
vészettörténésznek és Bálint Sándornak, a
népi vallásosság legkiválóbb magyarorszá
gi kutatójának a nevét, akik egyaránt felfi
gyeltek a szentképek kultúrtörténeti jelen
tőségére, részben többet közöltek belőlük.

felhívták a figyelmet a téma fontosságára és
jelentős gyűjtemények létrehozói is voltak.

Ebbe a sorba illeszkedik a művészettör

tériész plébános Szilárdfy Zoltán munkás
sága, aki már több kisebb tanulmányban



tett bizonyságot a vallásos ikonográfia,
ezen belül a szentképek beható ismereté
r61, és maga is jelentős gyűjteményt hozott
létre, melynek egy részét a közelmúltban
felajánlotta az egyik közgyűjteménynek és
alapítványt létesített a vallásos ikonográfia
kutatására. A téma iránti magyarországi
érdek16dés megélénkülését tanúsítja, hogy
részben ugyancsak az 6 kezdeményezésére
1984-ben egymás után két kisebb helyi ki
állításon is láthatók -voltak a szentkepek
egyes csoportjai: a pannonhalmi apátság
könyvtárában a búcsújárás képanyagának,
az egri Vármúzeumban pedig a 17-19. szá
zadi kolostormunkáknak a bemutatása ke
retében.

A Bálint Sándor emlékének ajánlott, a
témához illó igényes tipográfiával készült
könyvében Szilárdfy Zoltán szintézisbe
foglalja és saját - eddig jórészt hiányzó 
részletkutatásainak eredményeivel gazda
gítja a barokk kori magyarországi készíté
sű vagy magyar vonatkozású szentképekre
vonatkozó ismereteket. A szerző nem vál
lalkozik a "kis szentkép" rendkívül össze
tettés a nemzetközi kutatásban újabban
egyre kevésbé használt kategóriájának dif
ferenciálására; a szentkép fogalma értel
mezésében kiterjed mindazokra a magán
áhítat céljára szolgáló grafikai jellegű ké
pekre, rézmetszetekre és miniatűr festmé
nyekre, amelyek tematikában, formai és
technikai megoldásban megegyeznek a kis
szentképekkel, de amelyeket gyakran más
funkcióban is alkalmaztak. A műfaj telje
sebb bemutatása érdekében a szűkebb ér
telemben vett kis szentképek mellett szere
pelnek a könyvben alkalmi és társulati em
lékképek, tézislapok, könyvillusztrációként
is szolgáló metszetek, valamint kézimunka
keretezésű festett szentképek, úgynevezett
apácamunkák is, csaknem teljesen hiá
nyoznak viszont a gyakran csupán tipogra
fikus illusztrációként szolgáló szentképpel
díszített aprónyomtatványok.

A műfaj előtörténetének vázolása után
tartalmi, formai és funkcionális szempon
tok együttes alkalmazása révén megismer
kedünk a szentképekkel mínt ajándéktár
gyakkal, az apácarnunkával készült szent
képekkel, a szentképek nevelői és oktatási

célú felhasználásával, il társulati emlékla
pokkaI, a szentképeknek a népi gyógyászat
ban és a búcsújáróhelyek kultuszában ját
szott szerepével, valamírn az ereklyéket
ábrázoló szentképekkel. Ezután bernuta
tás ra kerülnek a szentképkészítés magyar
országi központjai és a külföldi mcsterek
magyar vonatkozású szenképei, továbbá a
műfaj 19. százai utódai. A vázolt összefüg
gésekből kiolvashatók a magyar barokk
szentképművészet nemzetközi kapcsolatai
Augsburg - Bécs - Prága viszonylatában, s
az is jól látható,. hogy a magyarországi
szentképkultúra alakulásában a külföldi
rézmetsző múhelyek és mesterek legalább
olyan fontos szerepet játszottak, mint a ha
zai grafikusok.

A munka második részét 48 fekete-fehér
és 1'6 színes kép és az ezekhez fűzött szö
veges kommentárok együttese alkotja. A
képanyag válogatásában és elrendezésében
a különbőzó témák egymással való kapcso
latának történeti alakulása volt az irány- .
adó. Nem egy esetben a szöveges utalás
mellett további kép szemlélteti a korabeli
szentképpárhuzamokat, a metszetek által
inspirált festményeket vagy szobrokat, va
lamint azokat a műalkotásokat, amelyek az
egyes metszetekhez előképül szolgálhattak.
A képekhez fűzött magyarázatok az ikono
gráfiai kérdéseken túlmenőenbelehelyezik
az ábrázolásokat a korabeli vallásos iroda
lom és kultusztörténet általánosabb össze
függéseiben. s ezzel nagymértékben hozzá
járulnak a kompozíciók gondolati tartalmá
nak és jelentésének megértéséhez.

A témának ebben az első magyarországi
összefoglalásában mindazok a lehetőségek

adva vannak, amelyek szükségesek a meg
kezdett munka folytatásához. Az itt csupán
fejezetcímként jelentkező témakörök szin
te mind önálló kutatást, anyaggyűjtést és
monografikus feldolgozást igényelnek. En
nek maga a szerző is tudatában van, több
kutatótársával együtt a magyarországi
kegyhelyek katalógusának előmunkálatai

ként már hozzákezdett a barokk kori bú
csúsképek korpuszának összeállításához.
(Corvina, 1984)
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