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„M inden nemzet, amely meg tudott maradni népek és civilizációk  
harcában, am it nem sodor el az idő, őrzi magában saját eredetét. 
Legjobb teljesítményeiben és legfájóbb kudarcaiban, tudatosan és 
öntudatlanul. Nekünk, m agyaroknak a Kárpát-medencében kezdő
dött el a múltunk, és örökségünket számba véve itt készülünk a jö v ő 
re i s ” — olvashatjuk a kiállítás katalógusának előszavában.1 A N em 
zeti Kulturális Örökség M inisztérium a és a M agyar Katolikus 
Püspöki K onferencia fő tám ogatásával m egvalósult kiállítás a m a
gyar állam  m egalapí-tásának ezredik évfordulója alkalm ából rende
zett m egem lékezés-sorozat részét képezte.
A M agyarország és a Szentszék immár ezer éves kapcsolataira kü
lön hangsúlyt fektető kiállítást először Róm ában, a M usei 
V aticaniban csodálhatták m eg az érdeklődők. Innen került át a bu
dapesti Nem zeti M úzeum ba. Kovács Tibor, a M agyar Nem zeti M ú
zeum főigazgatója szerint a kiállítás igen gazdag írásos és tárgyi 
anyagra épült, és bár időben nagy intervallum ot ölelt fel, így a te l
jesség igényének kielégítésére nem  vállalkozhatott, a bemutatás 
kapcsolatrendszere, esztétikai m egjelenítése révén mégis átfogó 
képet adott a m agyar kereszténység egy évezredéről.
A kiállítás első része a Kárpát-m edence kereszténységét m utatta be 
a m agyarok honfoglalása előtt. A  kiállított tárgyak között Krisztus-
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m onogram os lám pa-függesztőket, K risztogram m al díszített m écsest 
tekinthettek m eg a látogatók.
„A m agyar állam  és egyház megalapítása és m egszilárdítása” c í
m et viselő m ásodik részben kiem elkedő jelentőségűek az írásos 
emlékek: eredetiben volt látható Szent István királynak a pannon
halm i m onostor részére adott privilégium a, a T ihanyi Apátság A la
pítólevele, illetve III. Ince pápa levele, m elyben m egerősíti az esz
tergom i érseket koronázó jogában. A tárgyi em lékek között em lítést 
érdem elnek a kalocsai érseksír leletei, amelyek m a a 11—13. századi 
M agyarország legteljesebb főpapi hagyatékát alkotják, a  13. század 
közepéről származó, a m agyar királyok koronázásakor használt 
filigrános díszítéssel készült eskükereszt, valam int a m argitszigeti 
korona, amely az Á rpád-ház egyik tagját -  feltehetőleg V. Istvánt -  
rejtő sírból került elő 1838-ban.
A  kiállítás terjedelem ben kétségkívül egyik legjelentősebb, legna
gyobb hangsúlyt kapott fejezete a virágzó középkort és reneszán
szot bem utató rész volt, am elynek keretében Kálti M árk Képes 
Krónikáidnak, vagy a M agyar-Anjou Legendárium nak  facsim ile 
változata m ellett olyan jelentős írásos em lékeket tekinthettek m eg 
eredetiben az érdeklődők, m int Szálkái László iskolai jegyzetei, 
vagy az az oklevél, m elyben VI. Sándor pápa B akócz Tam ást esz
tergom i érsekké nevezte ki. A  korabeli ötvösm űvészet rem ekm űvei 
közül látható volt többek között Suky B enedek kelyhe, az 1500 
körül késő gótikus stílusban készült úrm utató, valam int II. U lászló 
király díszkardja, amelyet itáliai m esterek készítettek, és a pápai 
kardok egyik legkorábbi és m űvészileg is kiem elkedő darabjaként 
tartják számon. M eg kell em líteni még a gyöngyösi Szent Bertalan 
plébániatem plom ban található keresztelő m edencét, am ely a mai 
M agyarország területén az egyetlen ism ert bronz keresztelő m eden
ce.
A  kiállításnak a három  részre szakadt M agyarország történetét be
m utató részében látható írásos em lékek közül ki kell emelni 
IX. Ince pápa Esterházy Pál nádorhoz írt levelének eredeti példá
nyát, m elyben az egyházfő kifejezi Buda felszabadítása felett érzett 
örömét. Az egyházi szertartásokkal összefüggő m űtárgyakat, kegy
tárgyakat olyan rem ekm űvek képviselték, m int Bornem issza Pál
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püspök 1550 körül készített püspöksüvege, amely a  reneszánsz 
darabok egyik legszebbike, vagy Zelem éry László gróf, érsekségi 
adm inisztrátor 1586-ban készített talpas keresztje. Itt kell m egem 
líteni, hogy a Róm ában, a M usei Vaticaniban m egrendezett kiállí
tást a budapesti Nem zeti M úzeum ban kiegészítették a m agyar re
form átus és evangélikus egyház válogatott m űtárgyaival is.
A kiállítás 17—18. századi, katolikus m egújulást m egjelenítő részé
nek írásos emlékei között látható volt többek között VI. Károly 
császár 1714. decem ber 9-én kelt oklevelének eredeti példánya, 
m elyben M agyarország prím ásának birodalm i hercegi cím et ado
m ányozott. A  látogatók m egtekinthették a katolikus reform  m eg
határozó alakjának, Pázm ány Péternek a 17. század elején készült 
m iseruháját, amely a m agyar úri hímzés egyik legszebb darabja, 
valam int a bíborosnak Szelepcsényi György által készített képét. A 
17. század egyik leghíresebb m agyarországi rézm etszője, Szelep
csényi György, aki tanítványa, m ajd később utóda is lett Pázmány 
Péternek az esztergom i érseki székben, hálából készítette el patró- 
nusa m ellképét. A m agyar barokk ötvösm űvészetet többek között 
Szilassy János, a késő barokk és rokokó ötvösség egyik legnagyobb 
m estere által készített monstrancia  (útm utató) képviselte.
A kiállítás középkori és kora újkori fejezeteihez viszonyítva keve
sebb hangsúlyt kaptak a 19-20. század történetét bem utató részek. 
A  19. századi em lékek között látható volt M unkácsy M ihály híres 
képtrilógiájához készített vázlatai közül a Krisztus Pilátus előtt, 
valam int a Golgota  vázlata. Az ötvösm unkák közül kiem elkedett a 
Zitterbarth K ároly pesti ékszerész műve, az 1886-ban készített neo- 
rom án stílusú pásztorbot, m elyet Sim or János bíboros, hercegprí
más aranym iséjére ajándékoztak a budapesti hívek. A 20. század 
„harcoló ideológiáit és m egújulási kísérleteit” bem utató fejezet 
legjelentősebb darabjai K ondor Béla Pléh Krisztusa., valam int a 
m agyar szárm azású róm ai m űvész, Am erigo Tót alkotása, az 
1975-ös szentévre készített kőm űves kalapács és kanál voltak.
A  Hungáriáé Christianae M illennium  nagy feladatra vállalkozott: 
m éltóképpen kívánta bem utatni ezer év m agyar kereszténységének 
történetét. Az időtartam  hossza m agyarázza a kiállítás szerkezeté
ben m egfigyelhető aránytalanságokat. A  hozzánk közelebb eső
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századokból ránk m aradt egyre nagyobb szám ú tárgyi és írásos 
em lékből m inden bizonnyal nehezebb volt kiválasztani a valóban 
jelentőseket. A kiállítás legjobban kidolgozott fejezetei kétségkívül 
a középkort és a kora újkort bem utató részek voltak. M eg kell em 
líteni azonban, hogy bár a kiállításon a reform átus és evangélikus 
egyház történetét és m űvészetét m egjelenítő em lékek is je len  vol
tak, ezek hangsúlyosabb szerephez is ju thattak  volna.
A kiállításról szólva m indenképpen szólnunk kell az igényes kivi
telben készült katalógusról is, am elyben a kiállított tárgyakról ké
szült felvételek m ellett a m agyar kereszténység történetéről szóló, 
neves szerzők által írt tanulm ányok is helyet kaptak „K eresztény
ség, m agyar állam  és a Szentszék” , illetve „Kereszténység és m ű
velődés ” tém akörben.
A m agyar m illennium  m egünneplésének alkalm ából II. János Pál 
pápa levelet küldött a m agyar népnek, m elyben ezt írta: „A ki ered
ményes akar lenni a  jövőben, vissza kell térjen sa já t gyökereihez. ” 
A  m agyar m illennium i év m egünneplése arra szolgált, hogy nem 
zetünk visszatérhessen történelm ének gyökereihez. A H ungáriáé  
Christianae M illennium  is ezt kívánta erősíteni, és sikerét m utatja 
az, hogy a M agyar Nem zeti M úzeum  a nagy érdeklődésre való te 
kintettel m eghosszabbította a kiállítás látogathatóságának idejét. 
Paskai László bíboros, esztergom -budapesti érsek szerint a kiállítás 
eszm ei m ondanivalója: ma is lehet fiatalos lendülettel és energiával 
erőt m eríteni a m últ értékeiből a jövő  építéséhez. A  m úzeum  előtt 
kígyózó sorok arra utalnak, hogy a látogatók m egértették ezt az 
üzenetet.
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