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I. A kutatás témája és céljai 

A 17. század erdélyi mővészet egy jellegzetesen helyi, a reneszánsz stílus kései 

fázisaként terjedt el a szakmai köztudatban. Ennek a szemléletnek az alapját 

Balogh Jolán az erdélyi reneszánsz mővészetét feldolgozó, nagy hatású 

munkájában (Az erdélyi renaissance, I, Kolozsvár, 1943) és számos 

tanulmányában fektette le. Balogh szerint, az 1541 utáni török térhódítás 

következtében különálló fejedelemségként továbbélı Erdély elszigetelıdött 

Magyarországtól, elsısorban a Felvidéktıl, így az újabb európai mővészeti 

irányzatoktól is. Ebbıl következik, hogy a 16–17. században Erdély mővészete 

saját utat járt, melyet a korábbi reneszánsz motívumok használata és 

továbbfejlıdése jellemzett. A dekorációs elemek között kiemelt helyet kaptak a 

virágdíszes motívumok, így a korszak erdélyi mővészetének stílusát, annak 

gyakran alkalmazott díszítımotívuma alapján Balogh Jolán virágos 

reneszánszként aposztrofálta, ezzel elsısorban a népies, bájos jellegét 

hangsúlyozta ki. A Balogh által a mővészettörténet-írásba bevezetett, és ott 

meghonosodott erdélyi virágos reneszánsz fogalma rányomja a bélyegét Erdély 

17. századi mővészetének megítélésére is. Annak ellenére, hogy az elméletet az 

elmúlt évek kutatásai sok tekintetben árnyalták, a barokk megjelenését 

Erdélyben a mai napig a 18. századtól szokás számítani. 

Ezzel a leegyszerősített képpel szemben a kor mővészete valójában lényegesen 

sokszínőbb képet mutat. Erdélyben a barokk formák az oltármővészetben már a 

17. században megjelentek: csak a reformációtól kevésbé érintett Székelyföldön 

nem kevesebb, mint hatvanegy 17. századi oltár maradt ránk, amelyeken 

túlnyomórészt már kora barokk elemekkel találkozhatunk. Mivel a kora barokk 

erdélyi oltárok kutatása a magyar mővészettörténet-írás elhanyagolt területének 

számít, dolgozatom célja, hogy ezt a jórészt ismeretlen emlékcsoportot, egy elsı 

értelmezési kísérlet keretében a maga teljességében mutassam be. 
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II. Forrásfeltárás, módszerek 

Mivel az általam vizsgált emlékek jelentıs része korábban publikálatlan volt, 

munkámat az erdélyi katolikus települések 17. századi kora barokk oltárainak 

felmérésével kezdtem. Ennek a közel évtizedes munkának az eredményét a 

disszertációm második felében helyet kapó székelyföldi kora barokk oltárok 

katalógusa tartalmazza. 

A dolgozatom elsı felében az oltárok megjelenésének körülményeit igyekeztem 

körvonalazni. Ehhez egyháztörténeti tanulmányokat, dokumentumokat, valamint 

az ismert korabeli festı és fafaragó mesterekre vonatkozó forrásokat használtam 

fel. Az egyháztörténeti könyvek és források segítettek annak a szellemi háttérnek 

a feltárásában is, amely a 17. század utolsó negyedében az oltárok tömeges 

megjelenését magyarázza. A fennmaradt oltárszerzıdések és mesternevek az 

oltárok származására is fényt derítettek, értelmezésük a korabeli erdélyi 

mőhelygyakorlat jobb megértését is elısegítette. Az erdélyi és felvidéki emlékek 

stiláris összevetése szintén a kutatásom részét képezte. 

 

III. A tudományos eredmények összefoglalása 

A disszertációmban több Erdély 17. századi mővészetét szélesebb körben érintı 

problémát is felvetettem. A szakirodalomban elterjedt vélemény, hogy a 

szárnyasoltárok állításának hagyománya Erdélyben a 17. század folyamán is 

tovább élt. A régi formák hosszantartó megırzésének magyarázatát pedig a 

terület Balogh Jolán által is hangsúlyozott elszigeteltségében látják. Ezzel 

szemben tény, hogy Erdély kapcsolata a 17. században sem szakadt meg Felsı-

Magyarországgal, mintahogyan Európa nyugati részével sem. Az Oszmán 

Birodalom beékelıdése ugyan nehezítette a kapcsolattartást, de nem zárta el 

teljesen a fejedelemséget Európától. Elég ha arra gondolunk, hogy éppen ekkor 

ért tetıfokára az erdélyiek külföldi egyetemre járása, a Felvidékrıl pedig 

számtalan mester települ át Erdélybe, köztük az ötvös Hann Sebestyén, a festı 

Jeremias Stranovius, vagy a faragó Johannes Vest is. Az egyháztörténeti 

adatokból pedig az is kitőnik, hogy az erdélyi ferencesek 1635 és 1666 között 

csak dokumentáltan legkevesebb tízszer jártak Rómában. 

Emellett a fennmaradt emlékek is határozottan ellentmondanak a szárnyasoltár-

építés 17. századi továbbélését feltételezı elképzeléseknek. A fennmaradt nyolc 
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kései szárnyasoltárral szemben, ma több mint ötven kora barokk oltárt ismerünk 

Erdélyben. Ennek fényében úgy tőnik, inkább az ekkor már kifejezetten 

konzervatívnak számító szárnyasoltárok képviseltek elszigetelt jelenséget. 

A szárnyasoltár-tradíció kérdésének tisztázását követıen a székelyföldi kora 

barokk oltárok állítása mögött húzódó indítékokra igyekeztem választ találni. Az 

egyháztörténészek írásaiban világosan körvonalazódik az a szellemi háttér, 

amely az oltárok tömeges megjelenését magyarázza. A 17. század elején a 

reformáció erıteljes hullámának hatására Erdélyben a megmaradt kisszámú 

katolikus település komoly pap- és szerzeteshiánnyal küzdött. Az országrészben 

a katolikus egyház intézményesen is megszőnt, az erdélyi püspöki cím pedig 

mindössze névlegesen létezett. A helyzet orvoslására a katolikus egyház az 

1620-as években a boszniai tartományokból és a gyöngyösi kolostorból ferences 

szerzeteseket küldött Erdélybe. A ferencesek kifejezetten ellenreformációs céllal 

érkeztek a fejedelemségbe, és közvetlen a római ellenreformációs központ, a 

Congregatio de Propaganda Fide alá tartoztak. 

Másfelıl a kora barokk oltárok megjelenése nem esik egybe a ferencesek erdélyi 

letelepedésével, hanem csak évtizedekkel késıbb, 1660 és 1700 között 

jelentkezik. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a bosnyák és magyar szerzetesek 

belsı vitái csak ekkora zárultak le, így a ferencesek erejét már nem a renden 

belüli ellentétek kötötték le. Erdély történetében Apafi Mihály fejedelemsége alatt 

(1661–1690) egy nyugodtabb idıszak következett, és nagyobb tolerancia 

mutatkozott a katolikus vallással szemben is, amely kedvezett az 

oltárállításoknak. Továbbá egy 1638-as egyházlátogatás beszámolójából kiderül, 

hogy a katolikus települések nemcsak paphiánnyal küszködtek, de a templomaik 

berendezése is rendkívül szegényes képet mutatott, ami szintén ösztönözhette 

az újabb oltármegrendeléseket. Végül erre a négy évtizedre koncentrálódik a 

ferences rend két legjelentısebb személyiségének, Damokos Kázmérnak (1607–

1678) és Kájoni Jánosnak (1629/30–1687) a tevékenysége. Több egy idıben 

fellépı, kedvezı feltétel vezetett tehát a 17. század második felében 

megfigyelhetı oltárállítási hullámhoz. 

Erdélyben a ferencesek megjelenését követıen három szerzetes központ alakult 

ki. Új alapítású rendházak jöttek létre Mikházán 1635-ben és Gyergyószárhegyen 

1665-ben, míg Csíksomlyón a régi középkori rendház került újra elıtérbe. 

Mikházán a teljes 17. századi berendezés megırzıdött, míg Gyergyószárhegyen 
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csak töredékében maradt ránk. Ezzel szemben Csíksomlyón a ferences templom 

oltárai teljes egészében elpusztultak, mindössze a szerzetesekhez tartozó 

Salvator kápolna berendezése eredeti. A ferences központok oltárainak 

ikonográfiája egyértelmően ellenreformációs szemléletet tükröz. Ezeken kiemelt 

szerepet kapnak a ferences és jezsuita szerzetesek ábrázolásai, és a felsı-

magyarországi ellenreformáció által felkarolt Patrona Hungariae gondolat képi 

megfogalmazása is. A ferences központok pedig kifejtették hatásukat a környék 

katolikus településeire is. Ez leginkább Csíkban szemléltethetı, mivel itt maradt 

fenn a legtöbb oltár. 

Míg Erdély 17. századi építészetében a reneszánsz, sıt a gótikus elemek 

továbbélésére is találunk példát, a protestáns területek díszítımővészetében 

pedig a reneszánsz dominál, a székelyföldi kora barokk oltárok faragott 

dekorációi kifejezetten kortárs motívumkincsbıl merítenek. A felvidéki és nyugati 

területek korszerőnek számító motívumai tehát itt nem a korábban feltételezett 

évszázados, hanem valójában mindössze egy-két évtizedes késéssel jelentek 

meg. 

Jóllehet a 17. századi oltárok mestereit csak a legritkább esetben ismerjük név 

szerint, az emlékek összehasonlítása közelebb vitt a csíkdelnei oltár mesterének 

a meghatározásához is. Így a csíkdelnei 17. századi táblaképek mestere 

feltehetıen ugyanaz a dokumentumokból is ismert Jeremias Stranovius, aki a 

segesvári domonkos templom oltárképeit festette. 

 



 - 6 - 

IV. Szakmai tevékenység az értekezés témakörében 

Tanulmányok:  

2004 A csíkdelnei szárnyasoltár, Székelyföld VIII (2004), 6. 

sz., 145–157. 

2003 Késıgótikus tradíció vagy korabarokk rekonstrukció. 

Adalékok a csíkdelnei oltár keletkezéstörténetéhez, 

Mővészettörténeti Értesítı 2003, 3–4. sz., 263–274. 

Konferencia:  

2005 október 20–22. A csíksomlyói ferences templom 17. századi oltárai 

(elıadás A régi Erdély mővészete címő, az Entz Géza 

Mővelıdéstörténeti Alapítvány szervezésében megtartott 

kolozsvári konferencián) 

Kiállítások:  

2000 Csíki oltárok (fotókiállítás) – Sepsiszentgyörgy, Székely 

Nemzeti Múzeum [Varga Ágnessel közösen] 

1999 Csíki oltárok (fotókiállítás) – Csíkszereda, Csíki Székely 

Múzeum [Varga Ágnessel közösen] 

Kutatás:  

2005–2009 Erdélyi 17. századi oltárok topografikus felmérése a 

Erdélyi gótikus és kora barokk oltárok topografikus 

felmérése (15–17. század), kutatási program keretében 

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 

(OTKA) támogatásával, Dr. Végh János 

témavezetésével, Bálint Ágnes és Sarkadi Emese 

részvételével 
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1999 A csíki templomok és kápolnák oltárainak mőemléki 

felmérése. [kutatási program a kolozsvári Soros 

Alapítvány támogatásával, Varga Ágnessel közösen] 

 


