
� „Minden kép valami rejtett dolgot derít fel és hoz nap -
fény re.” Ióannész Damaszkénosz (Damaszkuszi Szent
János) 730 táján többek között az ehhez hasonlatos
megállapításokkal próbálta a bizánci képrombolókat

jobb belátásra bírni. Bizonyos értelemben hasonló
korban élünk most is, hiszen az értéket képviselô, tar-
talommal, mondanivalóval bíró mûvészet bizony vé -
delemre szorul. Védelemre, mert úgy tûnik, hogy az
„igazi” mûvészeti alkotások szerves részét, alap ele mét
képezô gondolat az utóbbi években „fárasztónak” ítél-
tetett a – félig még mindig a kádári szürkeség báb ál la-
potában leledzô és egyben a nyugati világnak csu pán
a derékon aluli kényszerkultúráját ismerô – közép szer
uralta közvélekedésben. 

Hatványozottan érvényes mindez a keresztény iko -
nográfiából merítô jelenkori mûvészet esetében. Ko -
moly szakadék tátong ugyanis e terület, a nagykö zön-
ség elvárásai, illetve a 20–21. századi kortárs („mo -
dern”) mûvészet egyes céljai, jellemzôi között. Ez
utóbbi kü lönösen jelentôs probléma. Aki ugyanis
tisz tában van a vizuális mûvészetek, s mindenekelôtt
azok tartalmi összefüggéseivel, az korunk mûvészeté -
ben sem felejtheti el, hogy több mint másfél évezre -
den keresztül a keresztény ikonográfia az európai mû-
vészet lényegi alapjai közé tartozott. A Kortárs Ke -
resztény Ikonográfiai Biennálé egyik legfôbb, bár kis-
sé erôn felül vállalt, alapítói motivációja volt, hogy a
kecskeméti kiállítások és a kapcsolódó gyûjtemény
révén segíteni szeretnénk abban, hogy a keresztény
ikonográfiát és az azzal összefüggô évezredes gondo -
latkörök létjogosultságát üres divateszmék vagy ép -
pen diktatórikus ideológiák ne ítélhessék újra mes ter-
séges elfeledtetésre.

Amint arról már számos alkalommal írtunk, a bi en-
nálé egy hosszú távra tervezett sorozat. Ennek meg -
felelôen, a késôbbi hatásukat tekintve, nem feltétle nül
a kecskeméti Cifrapalota épületében megrendezett
egyes kiállítások a legfontosabbak, hanem sokkal in -
kább az azokat vizuálisan rögzítô, egységes rendszerû
és arculatú katalógussorozat, továbbá az alapvetôen a
biennálékra épülô gyûjteményfejlesztôi tevékenység.
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Angyalmûhely
Kortárs iparmûvészeti alkotások Kecskeméten 

a keresztény ikonográfia jegyében

Bohus Áron: Corpus Christi MM III., plakett / 
Áron Bohus: Corpus Christi MM, III. Plaque

[1999] sárgaréz (Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét) / 
brass (Katona József Museum of Kecskemét, Kecskemét) [Ø 8,5 cm]
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A Kecskeméti Katona József Múzeum (KKJM) kép -
zômûvészeti gyûjteményén belül 2017-ben már túl
vagyunk a 400. beleltározott tételen, ami elsôsorban
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Remsey Flóra: Signum / Flóra Remsey: Signum
[2001] fémszövés, egyéni technika (Kecskeméti Katona

József Múzeum, Kecskemét) / metal weaving, individual
technique (Katona József Museum of Kecskemét,

Kecskemét) [196x97 cm]
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a biennálék alkalmával alkotásukat felajánló mûvé -
szek nek köszönhetô. A magyarországi közgyûjtemé -
nyekben – nagy általánosságban – nem létezik gyara -
pítási keret, így a „szégyenlôsséget” hamar el kellett
felejteni e téren. A gyûjtemény összetétele, minôsége

tehát alapvetôen az alkotók jóindulatától és az egyes
biennálék témájától függ, éppen ezért igyekszünk mi -
nél célirányosabban kihasználni a Nemzeti Kulturá lis
Alap által kiírt mûtárgyvásárlási pályázatokat. (Pá -
lyázat keretében történt vásárlások például: Remsey
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Kertészfi Ágnes: 
Átlôtt kereszt / 
Ágnes Kertészfi: 
Cross, Shot Through
[2000] bádog,
ragasztott üveglap
(Kecskeméti Katona
József Múzeum,
Kecskemét) / 
tin, laminated glass
(Katona József
Museum of
Kecskemét, Kecskemét)
[63x30x30 cm]

Kótai József:
Keresztelôtálka / 

József Kótai: 
Baptismal bowl

[1978] ezüst, viasz -
veszejtés (Kecskeméti

Katona József
Múzeum, Kecskemét)

/ silver, lost wax
casting (Katona József

Museum of
Kecskemét, Kecskemét)
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Fló ra: Signum, 2001-ben; Máté János: Keresztfákon,
2002-ben; Madarászné Kathy Margit: A magyarság
1000 éves keresztény életének dicsérete, 2003-ban; Ba la -
nyi Károly: Mélységbôl kiáltok, Kótai József: Kereszte lô -
tálka, Orient Enikô: „Miatyánk”, 2004-ben; Szûcs Jó -
zsef: Genezis I., 2007-ben; Hévizi Éva: Születés II.,
2010-ben; Kertészfi Ágnes: „A Mennyek országa ha son-

lít a mustármagra”, 2011-ben; Bábás Erika: Apró szen -
tek, Ruczek Zsófi: „Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és
minden csillaga az égnek”, 2016-ban; Zelenák Katalin:
„Könny és áldás” – Szent István-kárpit, 2017-ben.) Sôt,
2016-ban, elsô alkalommal a MANK (Magyar Alko -
tómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft.) jóvoltából is
kerültek hozzánk (zsûriben való részvétellel irányí -
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Homoki Anikó: 
A fény angyala / 
Anikó Homoki: 
The Angel of Light
[2013] üveg, meleg -
alakítás (Kecskeméti
Katona József
Múzeum, Kecskemét)
/ glass, hot shaped
(Katona József
Museum of
Kecskemét, Kecskemét)
[22x18x8 cm]Fo
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tot tan) e körbe sorolható alkotások (például Szántó
István: Szent Márton II., Gyôrfi Ádám: Debreceni re -
formátus érmek I–IV.).

2005-tôl kezdve több helyen (például Pesterzsébeti
Múzeum Gaál Imre Galériája, Budapest; Cifrapalota,
Kecskemét; Zsinagóga Galéria, Eger; Klebelsberg
Kultúrkúria, Budapest; Szent István-templom, Kis -
kunfélegyháza; Szent István-bazilika lovagterme, Bu -
dapest; Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg; Vigadó Ga -
léria, Budapest) is bemutattunk egy-egy válogatást a
kecskeméti kollekcióból. Alapvetô célunk ugyanis az,
hogy ez a magyarországi múzeumokban ma még egye-
dülállónak tekinthetô, speciális gyûjteményi egység
valamennyire „élô” maradhasson, azaz ne temessük
el évtizedekre a mûtárgyakat a múzeum raktáraiban,

hanem legyenek megtekinthetôk a kortársak számára
is. (Reményeink szerint, az ilyen csoportos kiállítá sok,
az azokon felvonuló kiváló mezônynek köszönhe tô en,
hatásos propagandaként is szolgálnak a biennálékon
korábban részt nem vett mûvészek számára.) Az ed -
digi legnagyobb lélegzetû bemutató a Pécsi Galériá -
ban volt 2014-ben, ahol 94 mûvész 121 alkotását le -
he tett megtekinteni. 2016 végén pedig sor került az
elsô olyan kiállításunkra is (Karácsonyi Tárlat XV. –
Szakralitás a kortárs zománcmûvészetben), amelyen egy
mûfajt kiemelve, az adott területet képviselô mûvé -
szeti egyesülettel, a Tûzzománcmûvészek Magyar
Társaságával együttmûködve mutatkoztunk be. A bu -
dapesti Vízivárosi Galériában kiállított kortárs ma gyar
zománcmûvészeti alkotások majd fele (például Blaise
Simon Balázs, H. Barakonyi Klára, Papp György, Sor
Júlia, Tóth Szvetlána munkái) így a gyûjteményünk -
bôl került a falakra.

Bár értek minket támadások emiatt, a mûfajspeci -
fikus sorozatokkal szemben felvállaltuk azt, hogy az
elmúlt évtizedek során egyre inkább egymás felé kö -
zeledô képzô- és iparmûvészet minden egyes ága egy-
szerre legyen jelen a kiállításainkon. Gondoljunk csak
arra, hogy egyes anyagok, technikák, eljárások jelen -
tôs többletet adhatnak a mûvészek kezébe, amikor az
adott ikonográfiai program nyomán mûalkotás szü -
letik. (Elegendô itt, ha példaként a fényszimbolika
kiaknázására utalunk az üveg- vagy éppen a zománc -
mûvészeti alkotások esetében.) Mûfajilag igen válto -
zatos anyagról van szó, amelyen belül mindig is sze -
mélyes céljaink közé tartozott az iparmûvészet hang -
súlyos jelenlétének bemutatása. Az egyes biennálé kon
belül, talán az éppen aktuális tematikával is összefüg -
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Soltész Melinda: 
Isten gyermekei

vagyunk (Mindenkiben
ott a lehetôség) /
Melinda Soltész: 
We Are All God’s

Children (Everyone Has
the Potential to Be)

[2014] fúvott,
szabadon alakított

hutaüveg, csiszolás,
foncsorozás

(Kecskeméti Katona
József Múzeum,

Kecskemét) / blown,
free-shaped glass,
ground, silvered
(Katona József

Museum of
Kecskemét, Kecskemét)

[20x25x20 cm]

Kun Éva: 
Piros vérrel virágozik /

Éva Kun: Blossoming 
in Red Blood

[2015] kerámia,
aranyfüst (Kecskeméti

Katona József
Múzeum, Kecskemét)

/ ceramics, gold leaf
(Katona József

Museum of
Kecskemét, Kecskemét)
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gésben, meglehetôsen változatos értékeket mutat a
képzô- és az iparmûvészeti alkotások aránya, míg ez a
múzeumi gyûjteményt tekintve nagyjából 70:30 szá -
zalék az elôbbi javára. Természetesen vannak olyan
alkotások is közöttük, melyek esetében igen nehéz
eldönteni, hogy az elvi (gyakorlati?) határ melyik ol -
dalán állnak.

Számszerûleg legtöbben a textilmûvészet különféle
ágainak a képviselôi közül (például Ardai Ildikó, Ba -
logh Edit, Jászberényi Matild, Kecseti Gabriella, Mak-
kai Márta, Morvay Ibolya, Pájer Emília, Penkala Éva,
Somodi Ildikó, Szekeres Erzsébet) vettek részt a bi -
ennálékon, s ez érvényes a gyûjteményben betöltött
– minôségileg is kiemelt – szerepükre. Az iparmû vé -
szet más területei közül az ötvösség (például Bohus
Áron, Katona Katalin, Rékasy Levente, Skripeczky
Ákos), a zománcmûvészet (Fabók Gyula, Hertay Má -
ria, Koszta Zsófia, Turi Endre), az üvegmûvészet (pél -
dául Dárday Nikolett, Jegenyés János, Lendvai Péter
Gergely, Takács Bernadett) és a kerámiamûvészet (pél -
dául Bori Dóra, Lôrincz Luca, Móker Zsuzsanna,
Schéffer Anna, Szemereki Teréz, Szûcs Zsuzsanna) is
több alkotással képviselteti magát a kecskeméti kol -
lekcióban. Amennyire heterogén mûfajilag, úgy a mû-
vészeti irányzatokat tekintve is az a kecskeméti mû -
tárgyegyüttes, s ami a legfontosabb, hogy ma már
minden, a keresztény ikonográfia körében említhetô
fogalomhoz (keresztény, vallásos, szakrális, egyházi
és liturgikus mûvészet) találhatunk minôségi alkotást
a gyûjteményen belül.

A Magyar Iparmûvészetnek köszönhetôen mind a
nyolc eddig megrendezett biennálé dokumentálva
van, az esetek többségében képben és szövegben is
bemutatva a legjobbnak tekintett alkotásokat. Éppen
ezért, csupán példaként említünk meg néhány olyan
iparmûvészeti alkotást, amelyek a gyûjteményünkben
betöltött fontos szerepük ellenére, valamilyen okból
mégis kimaradtak e tanulmányokból. E mûvek közül
a legtöbb még a 2002 nyarán megrendezett I. Kortárs
Keresztény Ikonográfiai Biennálé után került a kecske -
méti múzeumba. Az elsô kiállítás témája természete -
sen a keresztre feszítés és maga a legfontosabb szim -
bólum, a kereszt volt. A 2014-ben elhunyt Remsey
Flóra a fényt fémbôl szôtt hálójában ejtette csapdába,

a fénybôl lévô kereszt képzete (crux gloriosa) mellett
Suger apát 12. századi tanait is megjelenítve (Signum,
2001). Katona Szabó Erzsébet mûve a szellem és az
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Széles Judit: „Legyen meg 
a Te akaratod…” / 
Judit Széles: 
‘Thy will be done…’
[2006] tüll, vászon,
gyöngy, hímzés, varrás
(Kecskeméti Katona
József Múzeum,
Kecskemét) / tulle, linen,
beads, embroidery,
sewing (Katona József
Museum 

Tóth Szvetlána: Noé bárkája /
Szvetlána Tóth: Noah’s Ark

[2006] 
zománcozott vörösréz, fa

(Kecskeméti Katona József
Múzeum, Kecskemét) /
enamelled copper, wood

(Katona József Museum 
of Kecskemét, Kecskemét)
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anyag közti viszonyulásról, a lét és nemlét közti egyen -
súlyról szól (Üzenet, 2000). A bôrkollázs technikai le -
hetôségeivel élve elvont gondolatokat céloz meg, a
mûvészi program szerint ugyanis azt a helyzetet kell
megállítani, amikor még ott van a gondolat, de az
üze net már a szellemiség felé mutat. A három éve el -
távozott Máté János minimális eszközökkel élve, a
szinte védjegyévé vált csô alapforma alkalmazásával
teremtette meg a golgotai csendet (Keresztfákon, 2002
elôtt). Harsay Ilona nemzeti metaforával telítette a
témakört, amikor a szenvedô Krisztus megsokszoro -
zott alakján keresztül próbálta meg érzékeltetni 1956
lényegét egy bôrbôl (!) készített emlékmûterven („Sors
corporis”, 1989).

Kertészfi Ágnes nemzeti ereklyeként, s egyben mû-
tárgyként is értelmezi Átlôtt keresztjét (2000), amikor
ezt a „talált tárgyat” fekete, rogyasztott üvegtalpra
helyezi. Madarászné Kathy Margit dekoratív falitex -
tilje, A magyarság 1000 éves keresztény életének dicsérete

(2000) az ornamentika nyelvén, a protestáns ábrázo -
lási tradíciók segítségével állít emléket.

A mûvek értelmezését segíti a kortárs és a majdani
kutatók számára, hogy az utóbbi biennálék alkalmá -
val végre elkezdtük írásban is rögzíteni a mûvészek
saját alkotásaikat megvilágító mondatait. Kun Éva
keramikus például így világította meg számunkra a
2015-ben keletkezett, Piros vérrel virágozik címet vi -
selô mûvét: „Régóta foglalkoztat a népi vallásosság talán
együgyû, mégis megejtô mélysége. Gyakran érzem ezt az
út menti keresztek elrozsdásodott pléhkrisztusai láttán, a
már alig sejlô színeikkel, az itt-ott hiányos, mégis érzé kel -
hetô, nagy igyekezettel köré álmodott, dicsfényt jelképezô
bádog-cirádákkal. E képek támadtak fel bennem, egy apok-
rif ima olvastán, amikor ehhez a sorhoz jutottam: »Nem
láttam én szebb gyümölcsfát, mint a Jézus keresztfáját.
Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel gyümölcsözik«.”

IFJ. GYERGYÁDESZ LÁSZLÓ
mûvészettörténész, a KKJM gyûjteményvezetôje
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Szemereki Teréz:
Angyalmûhely I. / 
Teréz Szemereki: 
Angel Workshop, I
[2011] oxidos samott
(Kecskeméti Katona
József Múzeum,
Kecskemét) / oxidised
chamotte (Katona
József Museum of
Kecskemét, Kecskemét)
[28x43x11 cm]Fo
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