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Többször említettük a The Word projektet. Sok segítséget kaptunk a ma-
gyar modulok felelősétől, Baranyi László Zsolttól, ugyanakkor a mi mun-
kánk melléktermékeként letölthető The Word modulként is elkészült a gö-
rög–magyar gépszótár. 

További tervek

További  terveinket  meghatározza,  hogy  mire  találunk  munkatársakat.  A
Septuaginta teljes szószedete is érdekes munka lehet, a görög egyházatyák
munkái is vonzóak, lehetséges azonban klasszikus, sőt akár modern görög
szövegek hasonló stílusú preparációja is, vagy akár más nyelveken született
szövegekhez is készíthetők digitális szószedetek.

A héber Ószövetség preparációjának és szótárazásának útjában komoly
technikai akadály, hogy a kevert, héber és más nyelvű írás a számítógépen
alapjában megoldatlan,  így nagyon nehézkes digitális  szótárat  fejleszteni.
Emiatt csak akkor lépünk ebbe az irányba, ha kifejezetten a héber szószedet
iránt elkötelezett új munkatársak csatlakoznak csapatunkhoz.

♦ ♦ ♦    SARKADI NAGY EMESE

A Keresztény Múzeum új online katalógusa
Kutatási beszámoló

Az egykori Országos Tudományos Kutatás Alap, majd jogutódja, a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (104215 számú) posztdoktori tá-
mogatásának köszönhetően, 2013 és 2017 között az esztergomi Keresztény
Múzeum egyik legjelentősebb gyűjteményi  egységének katalogizálása ké-
szült el.

A magyarországi,  a német és az osztrák tartományokból származó tár-
gyak teljes, gazdagon illusztrált katalógusa vált a korszerű múzeumi elvárá-
soknak megfelelően online hozzáférhetővé, elsősorban azért, mert a gyűjte-
mény sokszínűsége és jelentősége csak úgy értékelhető igazán, ha minden
darabjára kiterjedő áttekintéssel rendelkezünk. Az anyag jelentős része kiál-
lításban sosem volt látható, de a kutatók számára is meglepetést okozott a
munka során az a felfedezés, hogy számos tárgy nyomtatásban sem jelent
meg korábban a közönség előtt. 
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Az új katalógus, a régebbi feldolgozásokkal ellentétben nem választja
külön a magyarországi, az osztrák, illetve a német területekről származó
emlékeket, hanem egységként kezeli a három földrajzi területről származó
műalkotásokat, hiszen azok stílusukat, történetüket tekintve szorosan ösz-
szefüggnek egymással. Gyakran – írott források hiányában – nem is dönt-
hető el biztonsággal, hogy egy-egy alkotás valamely német vagy osztrák
tartomány területén volt-e használatban eredetileg, avagy esetleg csak ott
iskolázott mester magyarországi megrendelésre készült munkája.

Bár a katalógus célja elsősorban az anyag áttekintése, alapadatok és aktu-
ális fényképfelvételek hozzáférhetővé tétele volt, a több éven át zajló munka
számos tudományos eredményt is hozott. A kutatott tárgycsoport egy része
Simor János érsek, hercegprímás gyűjtéséből való. Az Esztergomi Egyház-
megye területéről begyűjtött tárgyak egyúttal a prímásnak a magyarországi
középkor  iránti  érdeklődését  is  illusztrálják.  Bár  kortársaihoz  hasonlóan
maga is szenvedélyesen gyűjtötte az itáliai, németalföldi festményeket, a kö-
zépkori Magyarország alkotásaira irányuló figyelme művelt széleslátókörű-
ségét igazolja. Így került a hercegprímási gyűjteménybe a garamszentbene-
deki bencés kolostor késő középkori berendezésének számos darabja, de MS
mester híres táblaképei is. Mindeközben, megbízottai révén Simor folyama-
tosan figyelte a nemzetközi műtárgypiacot, de főpapi kapcsolatai is kiemel-
kedő jelentőségű műtárgyakhoz segítették hozzá: a kölni Schnütgen kano-
noktól  származó  szobrok  vagy  a  Dengler  regensburgi  dómvikáriustól
vásárolt táblaképek a Keresztény Múzeum gyűjteményének rangos darabjai.
Alexander von Schnütgen gyűjteményéből került Esztergomba többek kö-
zött a Múzeum legrégebbi tárgya, az 1160–1180 közé keltezhető ún. Kenetet
vivő  asszony  (ltsz.  56.826),  továbbá  több  14.  századi  kölni  ereklyetartó
mellszobor.

Lényegesen bizonytalanabb ismereteink vannak az Ipolyi Arnold egykori
egri kanonok, később besztercebányai, majd élete végén nagyváradi püspök
egykori magángyűjteményéből származó tárgyakról. Úgy tudjuk, hogy Ipo-
lyi még zohori plébánosként – Mithológiájához folytatott gyűjtőmunkájának
részeként –, majd később, besztercebányai püsöksége ideje alatt is, egyebek
mellett számos középkori műtárgyat gyűjtött össze a bányavárosok, Szepes-
ség, Sáros vidékéről. Ennél pontosabb információnk azonban csak a legrit-
kább esetben van az általa beszerzett tárgyak eredeti használati helyét illető-
en. Mivel vásárlási naplók – legalábbis jelenlegi ismereteink szerint – nem
maradtak fenn Ipolyi műgyűjtői tevékenyégéről, hasonló bizonytalanságok
kísérik a külföldi műkereskedelemből vásárolt tárgyak eredetét is. Levelezé-
séből egyértelmű, hogy megbízottai révén figyelte az augsburgi, frankfurti,
müncheni,  kölni  kereskedők  kínálatát,  arra  vonatkozóan  azonban,  hogy
konkrét vásárlásra hol és mikor került sor, alig állnak rendelkezésünkre ada-
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tok. Egyes tárgyak esetében az sem volt eddig biztonsággal tisztázható, hogy
valóban az Ipolyi-gyűjteménnyel kerültek-e a Kereszény Múzeumba. E kér-
dések tisztázásában jelentős segítséget nyújtott a nagyváradi püspöki levél-
tárban előkerült és a közelmúltban közzétett hagyatéki dosszié néhány leltá-
ra.  Egy  1916  szeptemberében,  a  gyűjtemény  Budapestre  való  szállítását
megelőzően  készült  összeírás  az  eddig  rendelkezésünkre  álló  inventáriu-
moknál lényegesen bővebb információkat, alaposabb leírásokat tartalmaz az
egyes tárgyakról, lehetővé téve ezáltal azok biztos azonosítását. Az ellen-
őrizhetőség és a korabeli műértői hozzáállás illusztrálása érdekében a forrás
megfelelő szöveghelyeit közzétettük az online katalógustételekben. 

Korábban is jól ismert ténynek számított, hogy Ipolyi Bécsben megvásá-
rolta a bécsújhelyi  rézmetszőtől, Blasius Höfeltől Karl Lemannhoz került,
elsősorban középkori bécsi és bécsújhelyi festményeket tartalmazó gyűjte-
mény számottevő részét. A katalógus összeállítása során több, ebből a gyűj-
teményből származó, a Múzeum nyilvántartásában eddig különállóként ke-
zelt  tárgy  összetartozására  derült  fény.  A  bécsi  Albert-oltár  műhelyének
alkotásaként  számontartott,  közismert  Mária  halála-tryptichonnak  (ltsz.
56.492) például eddig csak középképét és két mozgószárnyát ismertük. Az
elmúlt évek kutatásai során egyértelművé vált, hogy két, Szent Borbálát, il-
letve Szent Katalint mutató táblaképünk (ltsz. 55.108-109) mind méretében,
mind stílusában tökéletesen illeszkedik a szárnyasoltár egykori hétköznapi
oldalának festményeihez, s eredetileg minden bizonnyal annak merevszár-
nyait képezték. 

Más, az Ipolyi-gyűjteményből származó tárgyak esetében a feldolgozás a
származási hely vagy a megrendelő tisztázásához nyújtott segítséget. Egyes
táblaképek – korábban pontatlanul kiolvasott – feliratainak újbóli átírása, a
korábbi tévedések korrigálása lehetővé tette eredeti felhasználási helyük és a
hozzájuk kapcsolódó személyek azonosítását. Így, a korábban Heinperger-e-
pitáfiumként számontartott halotti emléktábla (ltsz. 56.509) esetében a fel-
irat helyes olvasata révén a megrendelőt Stefan Geinpergerrel sikerült azo-
nosítani. Bécsújhely egykori polgármestere, aki a hét szabad művészet és az
orvostudomány doktora és oktatója volt a bécsi egyetemen, elhunyt (első)
felesége, a befolyásos családból származó Dorothea Gerolt számára rendelte
a kiemelkedő méretű, Mária halálát ábrázoló epitáfiumot 1498-ban. 

A Múzeum gyűjteményének számos darabja Csernoch János érseksége
alatt, Lepold Antal közreműködésével került Esztergomba. Bár ezen tárgyak
többnyire magyarországi eredetűként kerültek be a köztudatba, úgy tűnik,
eredeti használatuk helye sok esetben teljesen bizonytalan. Az ún. aranyos-
maróti tábaképek (ltsz. 55.20-21 és 55.22-23) például annak a ténynek kö-
szönhetik nevüket, hogy Csernoch János az aranyosmaróti plébániától vásá-
rolta  meg  őket  a  Keresztény  Múzeum számára.  Bizonyosan  csak  ennyit
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tudunk róluk. Semmi sem igazolja azonban, hogy a középkorban az aranyos-
maróti  templom berendezésének részét  képezték volna.  Hasonlóképpen, a
csegöldi görögkatolikus plébániáról 1925-ben vásárolta meg Csernoch azt a
tíz festményt, amelyekről a közelmúltban bebizonyosodott, hogy azok ko-
rábban a Vécsey-család birtokában voltak, az ő szatmári palotájukból kerül-
tek Csegöldre. Hogy a szatmári magángyűjteménybe mikor és honnan kerül-
tek be, arról egyelőre nem tudunk pontosabbat.

A Múzeum új online katalógusának munkái szükségessé és lehetővé tet-
ték – kiemelt esetekben – a természettudományos megközelítést is. Az ún.
Alistáli Madonna esetében (ltsz. 56.839) több kutatási kérdés tisztázásához
is jelentős segítséget nyújtott a szobor mikroszkópos faanyagvizsgálata és
CT-elemzése. Az esztergomi kórházban elkészített felvételek a szobor készí-
tésének technikai részleteire világítottak rá. Olyan faragási jellegzetességek-
re derült így fény, amelyek az alkotás művészettörténeti elemzését, készítő-
jének meghatározását is megkönnyítették. 

A  többéves  munkafolyamatnak  köszönhetően  most  olyan  áttekinthető,
könnyen kezelhető, adatbázis-jellegű katalógus áll a közönség rendelkezésé-
re, amely a szakmabeliek számára a további kutatások kiindulópontját je-
lentheti, az érdeklődők számára pedig tájékozódást nyújt és kedvcsinálóként
szolgál. A szakmai információkat Mudrák Attila látványos fényképfelvételei
illusztrálják. A munka eredménye a Keresztény Múzeum honlapjáról érhető
el. 
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XVI. BENEDEK MEGNYILATKOZÁSAI I–II.
A pápa megnyilatkozásait összegyűjtő mű első 
kötete a pápa három enciklikáját, három szinódus 
utáni apostoli buzdítását és két apostoli levelét, 
valamint szerdai katekéziseit tartalmazza. A má-
sodik kötet három részből áll: az elsőben 13 apos-
toli útján követhetjük nyomon Benedek pápát, és 
olvashatjuk sok egyetemes igazságot megfogal-

mazó beszédeit. A második rész a 
2006 és 2013 közötti pápai üzenete-
ket tartalmazza a Béke világnapjára, 
Nagyböjtre és a Betegek világnapjá-
ra. A harmadik rész néhány beszéd 
a 2009 és 2013. február 27-e közötti 
időből: s végül 2013-ban a lemondó 
nyilatkozat és a búcsúzások hamva-
zószerdán a római klérustól és a hí-
vők sokaságától a Szent Péter téren, 
az utolsó általános kihallgatáson.
1590 oldal, keménytáblás. Ára: 9900 Ft

Jürgen Mettepenningen
NOUVELLE THÉOLOGIE – ÚJ TEOLÓGIA

Az Új Teológia (nouvelle théologie) kifejezés azt 
a teológiai mozgalmat jelenti, amely az 1930-as 
évektől egyfajta reformtörekvésként jelentke-
zett az Egyházban. A kötet felvázolja e mozga-
lom kibontakozását, történetét, hozzájárulva 
ezzel a XX. századi teológiatörténet kutatásá-
hoz, különösen azon teológusok nemzedékének 
feltérképezéséhez, akik hidat képeztek a mo-
dernizmus krízise és a II. Vatikáni Zsinat között, 
egészen II. János Pál pápáig, aki ismét a régi 
Szent Tamás-i antropológiára építve, új gaz-
dagsággal magyarázza azt, s az Egyház tanítá-
sából teljes harmóniában hoz elő régit és újat.

328 oldal, puhafedeles. Ára: 3600 Ft
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